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RESUMO 

 

Devido à necessidade crescente de estudar analitos em matrizes complexas, o emprego de 

técnicas miniaturizadas para o preparo das amostras combinadas com técnicas analíticas 

altamente sensíveis é, cada vez, mais desafiador. Por isso, vem-se trabalhando no 

desenvolvimento e aprimoramento de materiais extratores inovadores com o objetivo de 

melhorar o desempenho e a eficiência nos processos de análise. Atualmente existe uma 

grande variedade de sorventes seletivos, como líquidos iônicos, grafeno e seus derivados, 

entre tantos outros, para a extração de resíduos e poluentes. Por isso, esta tese teve como 

objetivo a síntese e avaliação de diferentes sorventes a serem utilizados na microextração de 

sorvente empacotado (MEPS) e na obtenção de fibras SPME para realizar análises totalmente 

automatizadas com GC-MS/MS nos estudos de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos 

(HPAs) e resíduos de pesticidas em diferentes amostras de café. Os sorventes que 

apresentaram maior seletividade e, portanto, melhores resultados durante o processo de 

extração para cada um dos compostos modelo, foram caracterizados por diversas técnicas 

como microscopia eletrônica de varredura e espectroscopia vibracional na região do 

infravermelho, entre outras. A síntese e funcionalização de líquidos iônicos com materiais 

como óxido de grafeno e sílica também são descritas. As metodologias desenvolvidas durante 

este trabalho de pesquisa foram otimizadas e validadas através da obtenção de figuras de 

mérito para, posteriormente, aplicá-las na análise de analitos modelo em diferentes amostras 

de café. Por fim, a técnica automatizada SPME-GC-MS/MS foi utilizada inicialmente com 

fibras comerciais como referencia para, posteriormente, comparar com fibras lab-made 

utilizando o sorvente que proporcionou os melhores resultados no processo off-line.  Esta 

parte adicional do trabalho não pode ser concluída devido à atual pandemia e o impedimento 

da continuidade e conclusão desta parte do projeto de doutoramento. Entretanto, devido aos 

resultados preliminares obtido e descritos nesta tese, sugere-se a continuidade do estudo, em 

futuras investigações, por colegas do grupo de cromatografia. 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Due to the growing need to study analytes in complex matrices, the use of miniaturized 

techniques for sample preparation combined with highly sensitive analytical techniques is 

increasingly challenging. Therefore, we have been working on the development and 

improvement of innovative extractor materials with the aim of improving the performance 

and efficiency in the analysis processes. Currently there is a great variety of selective sorbents 

such as ionic liquids, graphene and its derivatives among many others, to extract residues and 

pollutants. That is why this thesis aimed at the synthesis and evaluation of different sorbents 

to be used in packed sorbent microextraction (MEPS) and in obtaining SPME fibers to carry 

out fully automated analyzes with GC-MS/MS in the studies of polycyclic aromatic 

hydrocarbons (PAHs) and pesticide residues in different coffee samples. The sorbents that 

presented higher selectivity and therefore better results during the extraction process for each 

of the model compounds were characterized by various techniques such as scanning electron 

microscopy and vibrational spectroscopy in the infrared region, among others. The synthesis 

and functionalization of ionic liquids with materials such as graphene oxide and silica are also 

described. The methodologies developed during this research work were optimized and 

validated by obtaining figures of merit to later apply them in the analysis of model analytes in 

different coffee samples. Finally, the automated SPME-GC-MS/MS technique was used 

initially with commercial fibers, as a reference, to later obtain lab-made fibers using the 

sorbent that gave the best results in the off-line process. This part of the project could not be 

concluded due to the fact that the current pandemic prevented the its continuity and 

conclusion, having to continue in future research work by colleagues from the 

chromatography group. 
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Na maioria das análises químicas, principalmente nas análises de resíduos nos quais os 

analitos se encontram em baixas concentrações (µg kg-1 até ng kg-1), os analitos presentes em 

uma matriz complexa exibem propriedades químicas distintas, requerendo a realização de 

uma etapa prévia de preparo de amostra. Caso os interferentes não sejam eliminados, os 

resultados poderão ser falsos (1,2). 

Diante disso, é necessário a escolha adequada de uma técnica de preparo de amostra a 

qual dependa da natureza da matriz, das características do analito, e da técnica analítica que 

será empregada na determinação dos mesmos. Este é um fator chave na obtenção de 

resultados confiáveis com elevada exatidão, precisão e sensibilidade (2). Portanto, a seleção 

da técnica e das condições experimentais devem ser conduzidas cuidadosamente.  

Dentro dos parâmetros a serem analisados está o estado físico da matriz (sólido, 

líquido ou gasoso), o tamanho da amostra, o pH e matéria orgánica (gordura, pigmentos, 

proteínas, entre outros). No analito, devem-se analisar as suas propriedades físicas, suas 

propriedades químicas (massa molar, carga, polaridade, volatilidade, pKa), além de 

propriedades que permitam a sua detecção (absorção UV-Vis, fluorescência, eletroatividade) 

e a determinação de sua concentração (3).  

Nas últimas décadas, a determinação de resíduos e contaminantes em amostras 

alimentares tem se tornado uma tarefa muito difícil mas também muito importante. As 

amostras cada dia são mais complexas, sendo importante determinar tanto os compostos de 

interesse, como compostos de outras classes de analitos também presentes na matriz, uma vez 

que esses podem trazer benefícios ou prejuízos comerciais (4).  

Um exemplo de amostra alimentar é o café em grão, um dos principais produtos 

exportados pelo Brasil (US$ 3,2 bilhões), destacando-se como o maior produtor mundial 

segundo as informações do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) 

(5). A Colômbia, é o terceiro produtor mundial (US$2,57bilhões), de acordo com a 

classificação da International Coffee Organization (6,7).  

Portanto, o café é uma matriz relevante para ser estudada, continuando na conquista de 

novos mercados. Sendo considerada como uma bebida social, torna-se necessário identificar 

os inconvenientes que possam prejudicar seu consumo, além de atualizar as demandas que, 

dia a dia, surgem nos mercados existentes. Entre eles inclui-se, por exemplo, o controle de 

resíduos e contaminantes orgânicos presentes, tais como os denominados hidrocarbonetos 

policíclicos aromáticos (HPAs) ou poliarenos (8) e os pesticidas (9), detectados como 

prejudiciais para a saúde humana.  
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Como o café é uma matriz complexa, é importante realizar um adequado preparo da 

amostra objetivando eliminar interferentes que dificultam sua análise. Na prática, o ideal é 

trabalhar com um método de preparo de amostra simples, quando possível, não somente para 

reduzir o tempo de análise mas também porque um número grande de etapas aumenta a 

possibilidade de introdução de erros (4).  

Uma das técnicas atuais de preparo de amostra é a denominada microextração em 

sorvente empacotado (MEPS) (10), considerada como a miniaturização da técnica clássica de 

extração em fase sólida (SPE) por diminuir o volume trabalhado para a eluição dos analitos, 

de mililitros a microlitros, possibilitando sua injeção direta e a possibilidade do acoplamento 

on-line (totalmente ou parcialmente automatizados) com os sistemas cromatográficos (11).  
Existe uma variedade de fases sorventes seletivas, apresentando diferentes 

mecanismos de extração, materiais que geralmente tem partículas irregulares de 

aproximadamente 50 µm e porosidade 60 Å. Embora a diversidade de fases extratoras para 

MEPS ainda é inferior à variabilidade de fases para SPE (12), uma vantagem dos materiais 

sorventes na MEPS é que podem ser reutilizados de 50 até 100 vezes, segundo o cuidado do 

analista, enquanto que os cartuchos de SPE geralmente são utilizados uma única vez e 

descartados.  

Além disso, as microtécnicas de extração empregam pequenas quantidades de material 

sorvente, tornando necessário o uso de fases específicas e altamente seletivas para obter-se 

resultados satisfatórios na extração da classe de compostos em estudo. Recentes estudos vêm 

focalizando no desenvolvimento de novos materiais sorventes para serem utilizados como 

fase extratora no preparo de amostras. Isto se deve ao fato das fases comerciais apresentarem 

relevantes limitações como baixa eficiência, seletividade e estabilidade de extração, além de 

elevado custo, tornando a seleção do material extrator uma etapa crucial da análise (13).    

Nos últimos anos, tem aumentado o interesse em trabalhar com líquidos iónicos (ILs) 

como materiais extratores (14,15), com o objetivo de combinar as propriedades dos ILs com 

as vantagens de suportes sólidos, tais como partículas de sílica, polímeros, nanotubos de 

carbono, nanopartículas magnéticas, grafeno e seus derivados, entre outros (16,17).  

Porém, muito trabalho ainda precisa ser realizado para continuar desenvolvendo 

materiais sorventes inovadores que melhorem os estudos realizados nos diferentes campos de 

pesquisa e ajudem a cuidar do meio ambiente, levando em consideração as tendências 

recentes da química verde que, junto com a química analítica moderna, visa desenvolver 
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processos totalmente miniaturizados e automatizados tais como o acoplamente das técnicas 

cromatográficas com a espectrometria de massas. 

 

Para maior clareza e compreensão das estratégias e metodologias utilizadas, esta tese 

foi dividida em capítulos. 

O Capítulo 1 aborda uma revisão bibliográfica da literatura com informação mais 

detalhada dos principais temas descritos na tese.  

O Capítulo 2 descreve o objetivo geral, e os específicos, dessa pesquisa. 

O Capítulo 3 aborda as reações de síntese e as caracterizações dos materiais sorventes 

estudados para serem utilizados como fase extratora em sistemas de extração miniaturizada. 

O Capítulo 4 apresenta o desenvolvimento de um sistema on-line automatizado 

envolvendo microextração em fase sólida (SPME), o qual foi utilizado para extração de 

diferentes classes de analitos em café. 

Os Capítulos 5 e 6 apresentam, respectivamente, a aplicação dos sistema MEPS GC-

MS/MS na determinação de HPAs e pesticidas em amostras de café torrado. 

O Capítulo 7 apresenta as conclusões gerais desta tese e algumas perspectivas futuras. 
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1.1 Técnicas miniaturizadas de preparo da amostra 

Devido ao crescente avanço tecnológico que a química analítica consegue atingir dia a 

dia, os desafios dos métodos analíticos modernos são maiores para obter-se os melhores 

resultados no monitoramento de resíduos e contaminantes em níveis de concentração muito 

baixos em matrizes complexas (1). Essas análises são compostas por várias etapas, 

começando pela chamada preparação da amostra, que é extremamente importante pois, apesar 

dos contínuos avanços na instrumentação química analítica (principalmente em LC e GC), 

esta etapa afeta diretamente os dados que serão obtidos no nível cromatográfico, ou seja, um 

método de extração adequado e eficaz leva a um desempenho analítico de maior sucesso (1–

3). 

Por isso existem as chamadas agências reguladoras, as quais são responsáveis em todo 

o mundo por estabelecer os padrões e parâmetros adequados que esses procedimentos devem 

atender para garantir a qualidade e a confiabilidade dos métodos analíticos, avaliando-os por 

meio da chamada validação de métodos (4). 

Já que o preparo da amostra visa eliminar a maior quantidade possível de interferentes 

presentes na matriz, realizando uma limpeza (clean-up) e obtendo uma pré-concentração dos 

compostos alvo, este minimiza a complexidade da matriz antes de sua injeção no 

equipamento. Considera-se esta etapa como a principal fonte de erros, tornando-a geralmente 

a etapa mais lenta e de maior cuidado (3).  

Entre as principais técnicas clássicas para o preparo de amostras estão a extração em 

fase sólida (SPE), a extração líquido-líquido (LLE) e a extração Soxhlet, desenvolvidas e 

aplicadas há várias décadas para processar amostras. As desvantagens dessas técnicas incluem 

(i) o alto consumo de solvente e, portanto, a grande geração de resíduos; (ii) a laboriosidade 

do processo; (iii) a exposição da amostra, podendo levar a facil contaminação da mesma; e 

(iv) os erros analíticos que podem ser apresentados pelo analista (5). 

A SPE surgiu com o objetivo de superar as limitações do LLE, principalmente para 

reduzir a quantidade de solvente orgânico utilizado nessa técnica não seletiva. A SPE é, 

portanto, considerada econômica em comparação com seus antecessores, por basear seus 

princípios teóricos na miniaturização da cromatografia líquida clássica; é também uma técnica 

de fácil automatização, e com uma seletividade muito boa (6). 
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Já no início da década de 1990, a SPE serviu de base teórica para o desenvolvimento 

da técnica miniaturizada conhecida como SPME (microextração em fase sólida), a qual 

permitiu superar-se as dificuldades presentes na SPE: (i) menor número de etapas de extração; 

(ii) diminuição da quantidade de solvente, de mL para µL e; (iii) cartuchos de extração 

reutilizáveis (7–9). 

A SPME é considerada a precursora das técnicas miniaturizadas: microextração em 

fase sólida em tubo (in-tube SPME); extração sortiva em barra de agitação (SBSE); 

microextração em fase sólida magnética (MSPE); microextração em sorvente empacotado 

(MEPS) e; microextração líquido-líquido dispersiva (dSPE) (7,8).  

Essas técnicas, consideradas amigáveis ao meio ambiente, utilizam materiais sorventes 

para realizar o preparo das amostras, alcançando o consumo mínimo de solventes orgânicos e 

uma grande pré-concentração dos analitos de estudo, destacando-se a técnica MEPS nesta 

pesquisa (6–9). 

1.2 Microextração em sorvente empacotado (MEPS) 

Em 2004, foi desenvolvida uma técnica de determinação de anestésicos em plasma 

sanguíneo humano conhecida como microextração em sorvente empacotado (MEPS) (10), 

que é considerada a miniaturização da técnica clássica de extração de SPE, uma vez que o 

material sorvente é embalado diretamente na seringa e não em uma coluna adicional como no 

SPE. Isto  facilita a automatização, permitindo trabalhar com baixos volumes de amostra 

(ordem de µL), reduzindo assim tanto o volume dos reagentes (solventes) quanto da amostra 

(ideal para o estudo sangue, plasma, urina, entre outras matrizes de difícil obtenção) (11). 

Outra característica a destacar é que na SPE o fluxo da solução é em uma direção (para 

baixo), enquanto no MEPS o fluxo é em ambas as direções (para cima e para baixo), o que 

torna importante otimizar o número de ciclos em cada uma das etapas (amostragem, lavagem 

e eluição) para obter os melhores resultados (11). 

Além disso, o sorvente no MEPS pode ser usado até cerca de 100 vezes, dependendo 

da matriz (12), enquanto em SPE o cartucho pode ser usado apenas uma vez. Ainda, em 

MEPS cerca de 1-2 mg de material sorvente são embalados na seringa (100-250 µL) (11), 

fazendo com que na mesma etapa sejam realizadas a extração, pré-concentração e limpeza da 

amostra (Figura 1). 
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Uma vez que o sorvente se desgasta, ele é facilmente substituível na seringa MEPS, de 

modo que o dispositivo completo pode ser operado manualmente ou online, facilitando o uso 

da técnicas com fases reversas, fases normais, fases mistas ou troca iônica, e sendo usado em 

linha com GC, LC ou MS sem sofrer qualquer modificação no instrumento (11). 

As principais aplicações da MEPS, até o presente, são voltadas para a determinação de 

fármacos em amostras biológicas (14); mais recentemente tem sido utilizada na análise de 

contaminantes em bebidas e alimentos (15,16), principalmente no modo "off-line", embora 

também existam algumas publicações no modo "on-line" (16). 

 

Figura 1. Representação esquemática do processo de extração e pré-concentração dos analitos 

utilizando a técnica de microextração em sorvente empacotado (MEPS) (13). 

 
  

1.3. Microextração em fase sólida no modo Headspace (HS-SPME) 

Um dos grandes avanços alcançados na SPME é a chamada microextração em fase 

sólida via headspace (HS-SPME), uma tecnologia introduzida na última década do século XX 

(17), e que tem sido amplamente aplicada para a análise de uma grande variedade de amostras 

complexas, incluindo biológicas, industriais, clínicas, alimentares, medicinal, ambiental, entre 

outras (18). 

Uma das vantagens de trabalhar com HS-SPME, além de ser simples de operar, é o 

quão ecológico e rápido o processo é, comparado às técnicas clássicas, pois no processo se faz 



Capítulo 1  
 
 

27 
 

amostragem, extração, concentração e injeção da amostra automaticamente e ao mesmo 

tempo (17), permitindo que picos cromatográficos bem resolvidos sejam obtidos em uma 

redução considerável no tempo de análise (19). 

Além do HS-SPME, é possível utilizar-se fibras comerciais de SPME para realizar a 

extração automatizada. SPME é uma técnica de extração sem solvente (17), na qual os 

analitos são sorvidos diretamente, a partir de uma fase aquosa ou gasosa, na fibra de sílica 

fundida revestida com uma fase polimérica específica (20). Nesta técnica é necessário 

otimizar-se o tempo de exposição da fibra, levando em consideração os coeficientes de 

distribuição ou as constantes de equilíbrio de adsorção dos compostos objetivo (21). Por fim, 

os analitos são dessorvidos termicamente da fibra no injetor quente do cromatógrafo a gás 

(tempo que também deve ser otimizado) (22). 

A SPME vem ganhando muita popularidade nos últimos tempos, principalmente em 

análises ambientais (23,24), análises de sabor e fragrância (25–27), identificação de 

feromônios em insetos (28,29), análise de voláteis de plantas (30), entre muitas outras 

aplicações. 

Algo a se destacar é que ao trabalhar com este tipo de sistema (HS-SPME), a fibra não 

entra em contato direto com a amostra, reduzindo ou eliminando os problemas de 

interferências e possível contaminação durante as análises estáticas (31) e dinâmicas (32) 

realizadas. 

1.4 Fases extratoras 

Um dos desafios atuais para melhorar a eficiência dos processos de extração durante a 

preparação da amostra é obter-se um material extrator adequado. Atualmente existe uma 

ampla gama de novos materiais, incluindo: (i) polímeros de impressão molecular (MIP); (ii) 

líquidos iônicos (IL); (iii) imunoabsorventes (IS); (iv) materiais à base de carbono (G/GO); 

(v) compostos à base de sol-gel; entre outros (6,8,13,33). 

A síntese desses materiais abre novas alternativas que permitem combinar sorventes 

seletivos com técnicas de extração miniaturizadas adequadas, de acordo com a classe química 

dos analitos de interesse e a natureza da matriz, para obter-se os melhores resultados (6). 

Em 2015, foi publicada uma revisão com os avanços mais recentes até o momento em 

meios de acesso restrito, principalmente compostos modificados à base de sílica, polímeros, 

carbono e solventes, em aplicações biológicas (34). Outra publicação a destacar é a 
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apresentada por Masini et al., na qual os monólitos híbridos se destacam como absorventes 

promissores no preparo automatizado de amostras (35). 

Clark e colaboradores publicarem uma compilação sobre sorventes à base de líquido 

iônico que incluem ILs sólidos/poliméricos/magnéticos em técnicas de extração de fase sólida 

e líquida (36). Finalmente, Maciel e colaboradores apresentaram uma revisão sobre o papel 

dos nanomateriais à base de grafeno na preparação de amostras (37). 

1.4.1 Líquidos iônicos (ILs) 

O primeiro IL sintetizado e aplicado foi publicado em 1914 (38), ano em que também 

foi proposta e aceita uma definição para diferenciar esses materiais dos sais inorgânicos (39). 

O caminho que estes materiais tiveram que percorrer foi longo, mas atualmente o 

estudo realizado sobre os seus aspectos fundamentais (40), bem como sobre as suas 

aplicações (41), é muito extenso, graças às interessantes, notáveis e versáteis propriedades 

físico-químicas: a sua baixa volatilidade que permite que sejam considerados solventes 

verdes, substituindo os solventes convencionais que tanto afetam o meio ambiente (42,43); à 

sua alta estabilidade térmica; às suas propriedades de solvatação; à sua miscibilidade ou 

imiscibilidade conforme necessário em certos solventes; e a sua condutividade elétrica (44). 

Todas essas características podem ser modificadas de acordo com a necessidade do 

que vai ser aplicado, por isso são também conhecidas como sorventes design (45), o que 

permite que podem ser utilizados para desenvolver revestimentos, por exemplo de fibras de 

SPME, seletivos e específicos para uma determinada aplicação (46–48). 

Assim, Merdivan et al., funcionalizaram um líquido iônico reticulado com benzil 

(VBHDIM-NTf2) que apresenta forte capacidade de interação π-π, para ser utilizado como 

revestimento sorvente em SPME para detecção de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos 

(HPAs) em amostras de água ambiental, empregando HS-SPME-GC, e obtendo excelentes 

resultados quando comparados com a fibra comercial de polidimetilsiloxano (49). 

Nos últimos anos, tem aumentado o interesse em trabalhar com fases suportadas com 

líquidos iônicos, com o alvo de combinar as propriedades dos ILs com as vantagens do 

suporte sólido, tais como partículas de sílica, polímeros, nanotubos de carbono, 

nanopartículas magnéticas, grafeno e derivados, entre outros (50).  

A sílica destaca-se como material suporte pelo fato dos ILs serem difíceis de 

imobilizar em materiais inertes, obtendo-se resultados satisfatórios ao trabalhar os ILs 

suportados na sílica como material sorvente em técnicas de preparo de amostras (Figura 2). 
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Figura 2. Esquema da síntese de um líquido iônico suportado em partículas de sílica (51). 

 
 

Vários métodos encontram-se descritos na literatura para a síntese dos ILs 

modificados com sílica, destacando-se os ILs zwitteriônicos que são utilizados como fase 

extratora no preparo de amostra por terem cargas positivas e negativas localizadas em um 

mesmo grupo funcional (50).  

1.4.2 Grafeno (G) e Óxido de Grafeno (GO) 

Em 2004, foi publicado um trabalho o qual tem sido considerado uma das principais 

conquistas na área de materiais sorventes, revelando a existência de monocamadas de folhas 

de grafeno, obtidas por esfoliação mecânica (52). Mas essa história começou muito tempo 

antes, quando Landau e Peierls afirmaram que cristais 2D termodinamicamente estáveis 

poderiam muito bem existir (37,53). Mas naquela época não foi possível demonstrar que o 

ponto de fusão não é diretamente proporcional à espessura de um material e que, portanto, um 

material de película fina não se decompõe em altas temperaturas (37). Isso levou o grafeno a 

liderar teoricamente uma nova classe de materiais que com a espessura de um átomo são 

muito estáveis, e, portanto, muito interessantes de serem aplicados (37). 
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O grafeno é um alótropo de carbono que se apresenta na forma similar à de um favo de 

mel, cujos átomos possuem hibridização sp2, e que pode dar lugar a outras formas alotrópicas 

como nanotubos de carbono, grafite e fulerenos (54). É considerado um material bastante 

promissor devido aos orbitais σ no plano 2D, que garantem sua rigidez, e por sua vez, pela 

presença de orbitais π não hibridizados articulados para fora, que quando sobrepostos dão 

lugar à formação do sistema de elétrons π deslocalizados, responsáveis por suas excelentes 

propriedades ópticas e elétricas (54). 

Apesar das propriedades maravilhosas que apresenta, um dos principais obstáculos e, 

portanto, desafios que devem ser enfrentados ao trabalhar-se com o grafeno, são os métodos 

de síntese para obtê-lo. Os dois caminhos mais utilizados são: (i) top-down, em que as 

nanoestruturas são obtidas a partir de estruturas de dimensões maiores, e (ii) bottom-up, ou 

seja, de átomos ou moléculas muito pequenos até atingir para materiais grandes (37). 

No processo top-down, parte-se da grafite e, por esfoliação mecânica ou química, ou 

por síntese química, as finas camadas de grafeno que se empilham em paralelo na grafite e se 

unem por forças de Van der Waals, são separadas, Figura 3. O processo de esfoliação 

mecânica com fita adesiva é geralmente utilizado por ser um dos métodos mais simples; 

entretanto trata-se de um método de difícil reprodutibilidade, altamente suscetível a 

contaminação e altamente dependente da habilidade humana (55). 

É por isso que o interesse em buscar e propor rotas alternativas estáveis seduz os 

químicos, utilizando para a esfoliação campos elétricos, sonificação, técnicas de impressão 

por transferência (56); outros tipos de substratos; o método bottom-up, e assim melhorar 

gradualmente a qualidade, o tamanho e a homogeneidade do grafeno obtido (55). 

A primeira aplicação do grafeno foi relatada em 2011 (58,59); desde então tem havido 

um interesse crescente em trabalhar com ele e seus derivados, devido à grande demanda por 

obtenção de materiais seletivos e de alto desempenho para extrair analitos de matrizes 

complexas sem os interferentes presentes nela. O grafeno e seus derivados vêm ganhando 

grande importância como material adsorvente nas técnicas de extração devido à sua estrutura 

plana, que facilita a interação nos dois lados com os analitos alvo, o que não acontece com 

seus alótropos (nanotubos de carbono, fulerenos), nos quais só a superfície externa está 

disponível, reduzindo assim a eficiência por impedimento estérico em relação às técnicas de 

preparo de amostras baseadas em sorção (37), como é o caso desta pesquisa. 
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Figura 3. Esquema da síntese do grafeno a partir do grafite (57). 

 
 

Outra vantagem de trabalhar com esses materiais se deve aos elétrons π 

deslocalizados, ideais para o estudo de compostos que possuem anéis aromáticos em suas 

estruturas, como pesticidas, conservantes, e outros (57). 

Dentre os derivados do grafeno, destaca-se o óxido de grafeno (GO), que pode ser 

considerado uma folha de grafeno funcionalizada nas duas faces com diversos grupos 

oxigenados como hidroxila, carboxila e epóxi, conferindo-lhe um caráter hidrofílico, que 

consequentemente diminui a força das interações entre as camadas, mas permitindo uma 

esfoliação mais fácil (37). Essas estruturas dependem diretamente do método de purificação 

realizado (60), o que atualmente faz com que sua estrutura geral permaneça muito ambígua 

(61). 

O método clássico de obtenção do GO é o originalmente proposto por Hummers (62), 

o qual sofreu múltiplas modificações até o momento em decorrência de seu aprimoramento. O 

método propõe a oxidação do pó de grafite utilizando KMnO4 e NaNO3 em H2SO4, reagentes 

que foram substituídos por oxidantes menos tóxicos e que permitiram obter um produto de 
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maior qualidade (56). O GO é geralmente utilizado como sorvente para extrair contaminantes 

que não possuem anéis aromáticos em sua estrutura (37), uma vez que os grupos oxigenados 

que possui favorecem as interações com os sítios polares ativos das moléculas de interesse  

(63). 

Tendo em conta o exposto, deve-se notar que o fato do grafeno ser um material 

ultraleve dificulta muito a sua utilização em termos operacionais, sendo necessária a 

realização de uma modificação química ou a funcionalização do material para contornar estes 

inconvenientes. A funcionalização pode ser realizada por meio de vias não covalentes (quebra 

das forças de Van der Waals, seguida de ligação não-covalente com o substrato por meio de 

π-π, π-cátion ou interações de Van der Waals) e covalente (se produz um baixo grau de 

substituição devido à conjugação estável de carbono, mas os grupos oxigenados reativos de 

GO podem ser aproveitados para a funcionalização) (37,64). 

1.4.3 Nanomateriais derivados do carbono (G e GO) funcionalizados com líquidos iónicos 

Como descrito anteriormente, devido à baixa adsorção seletiva que G e GO 

apresentam, a funcionalização desses materiais costuma ser realizada, destacando-se aquelas 

onde são utilizados líquidos iônicos (IL), por serem materiais facilmente alteraveis por sua 

capacidade de modificar a parte catiônica ou aniônica conforme necessário (para aumentar ou 

diminuir sua hidrofobicidade, hidrofilicidade, polaridade, propriedades ácido-base) e, por sua 

vez, devido às variáveis características que apresentam em aspectos como miscibilidade, 

viscosidade e alta estabilidade térmica (33,65). 

Portanto, as propriedades combinadas de derivados de IL (sílica-IL, polímero-IL, 

Fe3O4-IL, entre outros) com sorventes à base de grafeno (grande área de superfície, estrutura 

muito porosa, um sistema rico de elétrons π deslocalizados) são amplamente utilizadas para 

obter-se sorventes que melhoram o processo de pré-tratamento da amostra por serem capazes 

de adsorver analitos de forma forte e seletiva (33,36,66). 

A funcionalização desses materiais é possível devido ao efeito sinérgico de G/GO e 

ILs, uma vez que as propriedades de superfície de G/GO são facilmente alteradas com ILs 

ajustáveis (33). Por exemplo, ao modificar a superfície do G/GO com um cátion imidazólio 

com Cl ou BF4, um sorvente com alta hidrofilicidade é obtido, enquanto ao modificar a 

superfície do G/GO com um cátion do tipo hexafluorofosfato(PF6), o sorvente vai ser 

hidrofóbico. Isso permite obter sorventes que atendem claramente aos objetivos do pré-

tratamento da amostra (33). 
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Muitos artigos e revisões foram publicados sobre o assunto até o momento (67–70), 

mas na maioria deles esses sorventes funcionalizados (G/GO-IL) têm sido aplicados em 

catálise heterogênea, como sensores eletroquímicos, em aditivos lubrificantes e como 

compostos poliméricos. Sua aplicação para o pré-tratamento de amostras em técnicas como 

extração em fase sólida (SPE), extração magnética em fase sólida (MSPE) e microextração 

em fase sólida (MEPS) vem ganhando cada vez mais interesse (33). 

1.5 Figuras de mérito para avaliar métodos analíticos 

Os métodos de análises precisam ser avaliados com o objetivo de certificar a 

confiabilidade dos resultados obtidos e realizar a interpretação deles através da avaliação de 

alguns parâmetros (figuras de mérito). Dentro dos órgãos responsáveis para garantir o 

cumprimento das exigências de uma validação, no Brasil destaca-se a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA) (71), o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA) (72) e o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO) 

(73). Internacionalmente os mais conhecidos e implementados são os guias da International 

Council for Harmonisation of Technical Requeriments for Pharmaceuticals for Human Use 

(ICH) (74), a Eurachem, Food and Drug Administration (FDA) (75) e a National Association 

of Testing Authorities (NATA) (76).  

Analisando cada um deles, encontra-se diferenças significativas nas regulamentações 

fornecidas pelas agências de controle nacionais e internacionais, pelo que a escolha sobre qual 

deles seguir deve ser realizada segundo os objetivos e interesses da pesquisa levada a cabo. 

Em geral, todos apresentan parâmetros básicos para a validação de todo tipo de métodos, 

sendo os principais: seletividade, limites de detecção e quantificação, linearidade, precisão, 

exatidão e recuperação, parâmetros que foram avaliados nesta tese. 

1.5.1 Seletividade  

Um dos parâmetros importantes na avaliação de um método analítico é sua 

seletividade em relação aos analitos em estudo, uma vez que o sinal analítico dos analitos alvo 

pode ser afetado (aumento ou diminuição) devido à presença de outros analitos, o que nem 

sempre é possível demonstrar. 
Por esse motivo, a matriz livre de analitos e a matriz fortificada com eles, ou com 

compostos estruturalmente semelhantes, costumam ser comparadas para confirmar a 



Capítulo 1  
 
 

34 
 

seletividade do método, usando detectores altamente sensíveis e seletivos, como um 

espectrômetro de massas. 

1.5.2 Limites de detecção (LOD) e quantificação (LOQ) 

Para determinar o limite de detecção (concentração mínima do analito que pode ser 

detectada) e o limite de quantificação (concentração mínima do analito que pode ser 

quantificada com precisão), várias abordagens podem ser levadas em consideração, as quais 

dependerão de o procedimento ser instrumental ou não. 

Entre os métodos mais utilizados para procedimentos instrumentais estão: 

- Com base em uma avaliação visual, na qual o LOD e o LOQ são determinados por 

meio da análise de amostras com concentrações conhecidas do analito, estabelecendo um 

limite mínimo de concentração em que é detectado com segurança e quantificado com 

exatidão e precisão. 

- Com base na relação sinal / ruído (S/N), na qual o sinal obtidos do analito na amostra 

em baixas concentrações e o sinal da amostra em branco são comparados, estabelecendo 

assim a concentração mínima detectável de forma confiável (S/N 3:1) e quantificável de 

forma confiável (S/N 10:1). 

1.5.3 Linearidade 

A linearidade é um parâmetro que avalia a capacidade do método de obter resultados 

diretamente proporcionais às concentrações conhecidas do analito em toda a faixa 

determinada pelo guia de validação utilizado. Parte-se do valor  do LOQ obtido para cada 

composto, utilizando-se métodos estatísticos apropriados, mesmo sendo necessário em alguns 

casos realizar transformações matemáticas previas para obter resultados finalmente aceitos. 

Os guias de validação sugerem trabalhar com pelo menos 5-6 concentrações em ordem 

crescente, injetadas pelo menos em triplicata cada uma delas. 

A curva analítica obedece à regressão linear conforme mostrado na Equação 1.1, onde 

y é uma variável dependente e corresponde ao sinal analítico gerado pelas diferentes 

concentrações, x é uma variável independente e se refere as concentrações das soluções 

padrão, a é o coeficiente angular da reta, e b o coeficiente linear da reta. 

𝑦 = 𝑎 + 𝑏𝑥 

  Equação 1.1 
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1.5.4 Precisão 

A precisão permite avaliar o quão representativos são os erros e as variações entre os 

resultados obtidos com o método trabalhado. Para isso, avalia-se a repetibilidade 

(concordância entre os resultados de várias medições realizadas nas mesmas condições e em 

intervalos de tempo muito curtos), a precisão intermediária (concordância entre os resultados 

de várias medições realizadas nas mesmas condições, mas em dias diferentes, equipamentos 

diferente ou de outros analistas) e a reprodutibilidade (avaliada somente quando houver 

participação de outros laboratórios) do método. 

A repetibilidade e a precisão intermediária são obtidas através de 9 determinações que 

abrangem uma faixa específica para o procedimento (geralmente 3 concentrações / 3 

repetições para cada uma), ou através de um mínimo de 6 determinações a 100% da 

concentração do ensaio. 

Os resultados devem ser reportados por meio do desvio padrão (RSD), Equação 1.2, 

ou como o coeficiente de variação (CV), Equação 1.3. 

 

𝑆 =   
(𝑋𝑖 − 𝑋)
𝑛 − 1  

Equação 1.2 

Sendo: 

𝑋 o valor individual de cada medição; 

𝑋 a média aritmética do número de medições; 

n o número de medições. 

 

𝑅𝑆𝐷   % =
(𝑠)
𝑋
  𝑥  100 

Equação 1.3 

Sendo: 

s o desvio padrão das amostras; 

𝑋 a média das réplicas avaliadas. 
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1.5.5 Exatidão 

Este parâmetro avalia o quão concordante é a resposta média obtida a partir de vários 

resultados experimentais utilizando o método trabalhado, em relação a um valor de referência 

aceito como verdadeiro, sendo expressa através da relação entre a concentração média 

experimental e a concentração teórica ( Equação 1.4.) 

 

𝐸𝑥𝑎𝑡𝑖𝑑ã𝑜 =   
𝐶1
𝐶2   𝑥  100 

 

Equação 1.4 

Sendo: 

C1 a concentração média experimental na amostra fortificada; 

C2 a concentração teórica. 

1.5.6 Recuperação 

A recuperação permite avaliar a eficiência do método em extrair a maior quantidade 

do analito de interesse da matriz em estudo. O resultado é expresso na forma de porcentagem, 

obtida pela relação entre a concentração obtida do analito quando extraído pelo método 

avaliado e a concentração do analito injetado diretamente (sem passar pelo processo de 

extração), Equação 1.4. 

𝑅𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎çã𝑜 =   
𝐶𝑜
𝐶𝑑   𝑥  100 

Equação 1.4 

Sendo: 

Co a concentração obtida pela extração on-line no sistema; 

Cd a concentração direta sem extração pelo sistema. 
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2.1 Objetivo geral  

Esta tese teve como objetivo geral a síntese de diferentes materiais sorbentes para 

extrair resíduos e contaminantes em amostras de café, utilizando a microtécnica de extração 

MEPS seguida de GC-MS/MS.  

 

2.2 Objetivos específicos  

• Sintetizar novos materiais como líquidos iônicos ancorados em sílica, grafeno e óxido de 

grafeno; 

• Avaliar a seletividade dos materiais sintetizados e caracterizar o mais seletivo para a 

aplicação nas amostras de café; 

• Establecer as melhores condições cromatográficas de análise para as classes selecionadas 

de resíduos e contaminantes em café por cromatografia gasosa acoplada a espectrometria 

de massas; 

• Otimizar as condições de análise da microtécnica MEPS acoplada à GC-MS/MS; 

• Validar a metodologia desenvolvida utilizando como fase extratora a mais seletiva para os 

analitos de interesse;  

• Aplicar o método desenvolvido e validado na análise de amostras de café. 
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3.1 Introdução  

Quando for feita a análise de um composto de interesse em uma matriz complexa, um 

dos grandes desafios é a escolha do material sorvente, já que o sucesso da extração dependerá 

em grande parte da escolha adequada dessa fase (1). 

Existem muitas fases comercialmente disponíveis, mas essas fases geralmente têm 

eficiência moderada/baixa, além de serem pouco seletivas e até pouco estáveis, dependendo 

do tipo de análise em que serão utilizadas. 

É por esta razão que os sorventes produzidos recentemente em laboratórios são cada 

vez mais desejados, pois não só garantem melhor extração, melhor isolamento e pré-

concentração, mas também as análises tornam-se mais sensíveis, conseguindo-se não apenas  

que o analito de interesse seja extraído, mas também que os interferentes presentes sejam 

eliminados, resultando em uma análise bem-sucedida. 

É bastante trabalho a ser feito, mas o caminho é bastante promissor, inovando no 

desenvolvimento de sorventes eficientes, seletivos, de fácil obtenção e também amigáveis ao 

meio ambiente e ao ser humano que está realizando a síntese (1). 

Por isso, foi aceito nesta tese o desafio da busca e obtenção de sorventes com 

características químicas e físicas bastante promissoras. Destaca-se, neste trabalho, os líquidos 

iônicos, o grafeno e seus derivados e com muito mais zelo, a funcionalização que pode ser 

realizada entre eles. 

Neste capítulo se descreve a síntese de todos materiais citados acima e a posterior 

avaliação da seletividade e retenção dos mesmos, seguida da caracterização e utilização deles 

na análise de duas classes de compostos muito importantes e estudados nessa tese.  

3.2 Objetivo 

Neste capítulo se descreve a síntese dos materiais sorbentes empregados nesta 

pesquisa: líquidos iônicos (ILs), óxido de grafeno e IL ancorado em óxido de grafeno 

funcionalizado. Seguidamente avaliou-se o mais seletivo dentre desses materiais para analisar 

HPAs e pesticidas. O material mais seletivo para cada um dos analitos foi caracterizado e, 

finalmente, avaliada a sua capacidade de retenção para os compostos de interesse. 
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3.3 Parte experimental 

3.3.1 Padrões analíticos e reagentes 

Padrões analíticos de acenaftileno, fluoranteno, 1-nitropireno, 5-nitroacenafteno, 2-

nitrofluoreno e 3-nitrofluoranteno foram adquiridos da Supelco (Bellefonte, EE.UU) e 

acenafteno (99,0%) e benzo[α]pireno (96,0%) adquiridos da Sigma-Aldrich (EE.UU e China). 

Padrões analíticos de heptachlor (99,1%), aldrin (98,6%), dieldrin (98,7%), endrin (98,2%), 

endosulfan sulfato (98,0%), methoxychlor (98,9%) e diazinon (98,1%), foram adquiridos da 

Chem Service (Pensilvania, EEUU). Os solventes utilizados foram acetato de etila, 

acetonitrila, tolueno, diclorometano e metanol grau HPLC da Tedia (Fairfield, EUA); a água 

deionizada foi obtida em um sistema Milli-Q da Millipore (Billerica, EUA). Para a síntese dos 

líquidos iônicos ancorados em sílica, utilizou-se os reagentes 1-vinil imidazol da Sigma-

Aldrich (Steinheim, Alemanha), 1,4-butano-sultona e 3-mercaptopropil trimetoxisilano da 

Sigma-Aldrich (Irvine KA128NB, Reino Unido), 2,2’-azobis(2-metilpropionitrilo), AIBN, da 

Sigma-Aldrich (Saint-Quentin-Fallavier, França), 1-metil-3-butil Imidazolium 

Hexafluorofosfate e 1-metil-3-octil Imidazolium Hexafluorofosfate da Sigma-Aldrich (São 

Paulo, Brasil) e sílica gel 60 da Merck (Rio de Janeiro, Brasil). Para a síntese do óxido de 

grafeno foi utilizado nitrato de sódio, permanganato de potássio, diciclohexilcarbodiimida 

(DCC), todos Sigma-Aldrich (Saint Louis, EUA) e N,N – dimetilformamina da Sigma-

Aldrich (Steinheim, Alemanha), grafite em pó da Sigma-Aldrich (Switzerland, Suíça), ácido 

sulfúrico da Synth (São Paulo, Brasil), ácido clorídrico da Qhemis (Indaiatuba, Brasil), 

hidrato de hidrazina 64% da Acros Organics (New Jersey, EUA)  e peróxido de hidrogênio da 

Synth (Diadema, Brasil).  

3.3.2 Síntese do líquido iônico zwitteriônico (IL) 

O líquido iônico zwitteriônico, a base de imidazolium ancorado em sílica utilizado 

neste trabalho, foi sintetizado em três etapas comooriginalmente proposto por Quiao e 

colaboradores (2). Na primeira etapa se mistura 1-vinil imidazol e 1,4-butano-sultona (1:1) a 

temperatura ambiente, até obter um sólido branco, o qual é filtrado e seguidamente lavado 

com acetato de etila para remover reagentes que não reagiram. O precipitado é seco a vácuo a 

60 °C por 24 horas. Na segunda etapa, se faz a funcionalização da sílica que previamente foi 

seca ao vácuo a 100 ºC, suspendendo-a em tolueno anidro. Posteriormente, adicionou-se à 

solução, gota a gota, 1 mL de 3-mercaptopropil trimetoxisilano enquanto agitava-se em uma 
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atmosfera de nitrogênio a temperatura ambiente. O sistema foi aquecido a 110 °C com refluxo 

por 24 horas. A suspensão de sílica foi lavada, centrifugando-a várias vezes com tolueno e 

metanol (5000 rpm). Considerando a solubilidade da sílica no metanol, após o processo de 

lavagem por centrífugação, a sílica foi filtrada, resultando em maiores recuperações quando 

comparadas às obtidas pelos processos de decantação.  Foi seca a 60 ºC com vácuo. 

Finalmente, a etapa três consistiou na mistura dos produtos obtidos na primeira e segunda 

etapa, a uma razão de massa de 1,3: 2, respectivamente, com o objetivo de obter um maior 

conteúdo da espécie zwitteriônica. A reação é realizada em acetronitrilo por 24 horas a 60 °C 

empregando 2,2’ – azobis(2-methil-propionitrila) (0,045 g) como catalisador. Por fim, a 

mistura foi centrifugada por 5 minutos a 5000 rpm e purificada por lavagem sequencial com 

acetonitrila, água e metanol e seco a vácuo a aproximadamente 60 °C para ser utilizado. 

As outras duas fases extratoras, [C4mim]@SiO2 e [C8mim]@SiO2, foram preparadas 

utilizando-se o mesmo procedimento, e iguais condições descritas anteriormente, com o 

objetivo de avaliar a seletividade de cada um deles para extrair os analitos estudados. 

3.3.3 Síntese do grafeno (G) 

A metodologia trabalhada foi baseada na proposta original de Hummers e 

colaboradores (3). Iniciou-se com o resfriamento de 50 mL de H2SO4 num banho gelo (1 

hora). Seguidamente foi adicionado 1 g de pó de grafite e 1 g de NaNO3 sob agitação por 2 

horas para evitar aglomeração. Depois adicionou-se 6 g de KMnO4 lentamente, sob agitação, 

por 1 hora a temperatura inferior de 10 °C, deixando-se finalmente a mistura a 40 °C durante 

a noite, obtendo-se uma mudança na cor. Posteriormente, adicionou-se lentamente 40 mL de 

água destilada com forte agitação e, seguidamente, adicionou-se 10 mL de H2O2 gota a gota 

sob agitação. O produto obtido apresentou cor marrom, o qual é deixado precipitar durante 

um dia. O precipitado é lavado várias vezes com uma solução aquosa de HCl 5% para 

eliminar impurezas e íons sulfato ainda presentes. O produto é lavado com água até obter um 

pH de 7. Finalmente o produto é dissolvido em água deionizada em ultrassom por 30 minutos 

para depois ser seco a temperatura ambiente. 

3.3.4 Preparação do material Si@GO funcionalizado, método 1. 

Foi realizada a síntese baseada na proposta de Qiao e colaboradores (2), mas 

substituindo, na etapa 2, a sílica pelo óxido de grafeno, GO, sintetizado previamente segundo 

proposto por Hummers (3). Suspende-se 1,3 g de GO em 25 mL de tolueno, deixando em 
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agitação por 5 minutos. Em seguida é adicionado 1 mL de (3-mercaptopropil)trimetoxisilano 

gota a gota, deixando passar N2 por 15 minutos. Depois o sistema é colocado em refluxo por 

24 horas a 110 ºC. Posteriormente, o produto é centrifugado com tolueno e com metanol para 

finalmente ser seco ao vácuo a 60 ºC. 

3.3.5 Preparação do material Si@GO funcionalizado, método 2. 

Foi realizada a silanização do óxido de grafeno segundo proposto por Hou e 

colaboradores (4) - esquema 3.1 – dispersando-se 50 mg de GO em 25 mL de álcool anidro 

por sonificação durante 30 minutos. Em seguida, foi adicionado (3-

mercaptopropil)trimetoxisilano sendo o sistema purgado com N2 a 50 ºC. Deixou-se em 

refluxo por 4 horas, a dispersão foi filtrada e o precipitado lavado como álcool anidro. Por 

fim, o produto é secado em vácuo a 60 ºC.    

3.3.6 Deposição do IL na superfície de grafeno (IL/Si@GO) 

Para obter-se o IL-Si@GO, se realizou-se a terceira etapa como proposto por Quiao e 

colaboradores (2), mantendo-se a relação 1,3 g de GO funcionalizado por 2 g de líquido 

iónico, 25 mL de acetonitrila e 23 mg de AIBN para catalisar a reação, deixando em agitação 

por 24 horas e 60 ºC o sistema - esquema 3.2.  

  
Esquema 3.1. Esquema da silanização do GO segundo proposto por Hou e colaboradores (4).          

 

 

3.3.7 Obtenção do IL/Sílica-GO 

Para obter IL/Sílica-GO, foi trabalhada a metodologia proposta por Liu e 

colaboradores (5); o GO previamente obtido (3), foi pesado e dissolvido em DMF durante 

uma hora, usando-se ultrassom. Seguidamente foi adicionado 1 g de IL/sílica previamente 

obtida (2) e 40 mg de DCC como agente de acoplamento, deixando por 30 horas em agitação 

a 50 ºC. O produto foi lavado com metanol para eliminar o GO não ligado e, finalmente, 

liofilizado.       
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Esquema 3.2. Esquema da sínteses do líquido iônico suportado em óxido de grafeno, IL-Si@GO. 

 

 

3.3.8 Redução GO funcionalizado 

O processo de redução trabalhado foi empregado para vários tipos de materiais 

ancorados ao óxido de grafeno. O material de interesse foi pesado e dissolvido em água e, em 

seguida, adicionou-se lentamente hidrato de hidrazina, 64%. A mistura foi agitada usando um 

banho de óleo a 95 ºC por duas horas. O produto foi lavado com metanol (6).    

3.3.9 Avaliação da seletividade dos materiais sintetizados  

A avaliação da seletividade e do desempenho do material sorvente obtido foi realizada 

por comparação com outros materiais. Para estudar a seletividade, 5,0 mg de cada material 

foram pesados em duplicata em um tubo do tipo eppendorf de 2 mL. Em seguida, foi 

adicionado 1 mL de uma solução de pesticida a 1 mg L-1 em água, agitando cada tubo 

eppendorf por 30 minutos a 1500 rpm em uma mesa agitadora (IKA®Brand and Model VXR 
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Basic Vibrax). Cada tubo eppendorf foi então centrifugado por 30 minutos a 14500 rpm em 

uma microcentrífuga (Eppendorf, modelo MiniSpin Plus). O sobrenadante foi removido, e 0,8 

mL de diclorometano foram adicionados para realizar o processo de eluição. O eppendorf foi 

centrifugado novamente por 30 minutos a 14500 rpm, e o sobrenadante filtrado em um filtro 

de celulose regenerada de 0,22 µm para, finalmente, ser injetar no GC-MS/MS. 

A seguir, avaliou-se o percentual de retenção dos materiais que apresentaram melhor 

seletividade, acondicionando-se cada sorvente (7 mg) em uma seringa de 1 mL, utilizando-se 

duas fritas de polipropileno, conforme sugerido na literatura (6,7). A avaliação do melhor 

sorvente entre os estudados foi realizada utilizando o sistema GC-MS/MS descrito em 2.4 e 

uma solução de diclorometano enriquecida com 1 mg L-1 do analito modelo. Nesta fase, 

foram usados 5 ciclos de 600 µL (extração/expulsão) na etapa de amostragem, 5 ciclos de 600 

µL de água (extração/expulsão) para lavagem e, finalmente, 50 µL de diclorometano por 5 

ciclos (extração/expulsão) paradessorção. Durante a etapa de lavagem/condicionamento, 

foram utilizados 5 ciclos de 600 µL (extração/expulsão) do solvente de dessorção, repetindo 

este procedimento duas vezes para evitar o arraste. Finalmente, a seringa foi lavada 4 vezes 

com 4 ciclos de 1 mL de acetonitrila e 2 ciclos de 1 mL de metanol. 

3.3.10 Avaliação do material mais seletivo 

Depois de obter os gráficos comparativos do teste de seletividade dos sorbentes, foi 

realizado um teste para avaliar qual material apresentava melhor porcentagem de recuperação 

(em três diferentes concentrações 50, 200 e 500 µg L-1), obtendo-se os melhores resultados na 

menor concentração, para cada um dos analitos objetivo. Assim, foi possível escolhers-e o 

melhor material para este estudo.  

Ao observar que aumentando a concentração dos analitos, a capacidade de 

recuperação em geral dos materiais vai diminuindo, se escolheu os dois materiais mais 

representativos, o líquido iónico zwitteriônico, ILz, e o líquido iónico zwitteriônico ancorado 

ao óxido de grafeno funcionalizado, IL/Si@GO, para avaliar sua capacidade de absorção e 

seletividade empregando como guia o modelo proposto por Langmuir e Freundlich (8).   

3.3.11 Caracterização do material mais seletivo 

A composição química dos produtos obtidos foi investigada em detalhes usando 

espectroscopia de infravermelho IRAffinity-1 (FT-IR) de Shimadzu (Kyoto, Japão). As 

propriedades estruturais foram investigadas por microscopia eletrônica de varredura (SEM) 
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em um Zeiss-Leica / 440 (Mannheim, Alemanha), difração de raios-X (XRD) de Bruker, 

modelo D8 Advance, equipado com um detector LynxEye e fonte de Cu (1,5406 Å ) e análise 

termogravimétrica (TGA) em um SDT-Q600 da TA Instruments (New Castle, DE, EUA). 

3.3.12 Instrumentação e condições cromatográficas para avaliação da seletividade e 

retenção dos HPAs e pesticidas 

O sistema GC-MS consistia em um cromatógrafo de gás 7890A (GC) da Agilent 

(Santa Clara, CA, EUA) acoplado a um espectrômetro de massas sequerncial (tandem 

MS/MS) Quattro da Waters (Milford, MA, EUA) equipado com uma fonte de ionização de 

elétrons (EI), equipada com duas bombas rotativas externas, e uma bomba interna 

turbomolecular de fluxo dividido, um amostrador automático CombiPAL Empregou-se um 

software Waters MassLynx V4.1 para gerenciar as condições do instrumento, aquisição de 

dados e processamento durante a avaliação dos materiais absorventes, a otimização das 

variáveis MEPS , as figuras de mérito e a aplicação em amostras reais. A separação 

cromatográfica foi realizada em uma coluna DB-5ms (30 m x 0,25 mm, 0,25 µm) da Agilent 

(Santa Clara, CA, EUA).   

Para análise dos HPAs, a temperatura na fonte de íons foi de 300 °C. O programa de 

temperatura da coluna GC começou com uma temperatura inicial do forno de 130 ° C, que foi 

mantida por 5 min, aquecida a 220 a 120 °C min-1 e mantida por 4 min, aquecida a 250 a 75 

°C min-1 e mantida por 4 min e finalmente aquecida a 280 a 80 °C min-1 e mantida por 4 min. 

O tempo total de execução estabelecido foi de 18,52 min. A injeção sem divisão (1 µL) foi 

usada a 280 °C. Hélio foi usado como gás de arraste a 1 mL min-1 a uma pressão de 60 kPa. O 

espectrômetro de massas foi empregado no modo de monitoramento de íon único (SIM), após 

um atraso de solvente de 5 min. A quantificação foi realizada na faixa de m/z de 45 a 300, 

com uma velocidade de varredura de 500. Os íons selecionados para serem monitorados no 

modo de aquisição SIM e os tempos de retenção de cada analito são relatados na Tabela 1. 

Para análise dos pesticidas, a aquisição dos dados foi trabalhado o modo MRM, 

monitorando duas transições previamente otimizadas (a primeira para quantificar e a segunda 

para identificar qualitativamente cada analito estudado). A Tabela 2 mostra as transições, 

energias de colisão e tempo de permanência para cada transição. As demais condições do 

equipamento foram otimizadas e configuradas da seguinte forma: as temperaturas na interface 

e na fonte iônica foram 250 e 300 °C, respectivamente. O programa de temperatura do GC 

iniciou com uma temperatura inicial do forno de 170 °C que foi mantida por 5 minutos, 
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aquecida a 250 a 60 °C min-1, foi mantida por 8,0 minutos, o tempo total de execução foi de 

14,33 min. A injeção sem divisão foi usada para injetar 2 µL a 300 °C. O hélio foi usado 

como gás de arraste a 1,50 mL min-1. O espectrômetro de massa foi executado usando o modo 

de monitoramento de íon único (SIR), após um atraso de solvente de 5 min. 

 

Tabela 1. Tempos de retenção de HPAs e íons de fragmento selecionados (m/z dos íons 

quantificadores estão destacados em negrito). 

HPAs tR m/z 

Acenafteno 5.92 ± 0.1 min 152, 151, 150 

Acenaftileno 8.76 ± 0.1 min 152, 153, 154 

Fluoranteno 9.25 ± 0.1 min 152, 167, 199 

2-nitrofluoreno 9.66 ± 0.1 min 200, 101, 202 

5-nitroacenafteno 11.47 ± 0.1 min 181, 165, 211 

1-nitropireno 13.20 ± 0.1 min 189, 217, 247 

3-nitrofluotanteno 13.86 ± 0.1 min 190, 218, 248 

Benzo[α]pirene 15.99 ± 0.1 min 126, 250, 252 

 

Tabela 2. Transições MRM e parâmetros instrumentais utilizados na avaliação das figuras de mérito. 

Composto Ion Precursor (m/z) Transição MRM (m/z) Energia de colição (V) Dwell-time (s) 

Diazinon 179 137 10 0.5 304 179 10 

Heptaclor 272 237 20 0.5 337 266 20 

Aldrin 293 186 40 0.5 257 10 

Dieldrin 345 263 15 0.5 277 241 10 

Endrin 263 191 40 0.5 279 243 25 
Endosulfan 
Sulfate 

387 241 15 0.5 272 236 20 

Metoxicloro 227 141 35 0.5 212 30 
 

3.4 Resultados e discussão 

3.4.1 Avaliação da seletividade dos materiais sintetizados 

As Figuras 4 e 5 apresentam a porcentagem de cada HPA e pesticida, respectivamente, 

retida em cada um dos materiais desenvolvidos.  
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Figura 4. Resultados do teste de seletividade para os HPAs com os materiais sintetizados. 

 
 

Figura 5. Resultados do teste de seletividade para os pesticidas com os materiais sintetizados. 

 
 

A partir dos gráficos obtidos, foi possível verificar que o líquido iônico zwitteriônico 

sintetizado gerou os melhores resultados para as duas classes de analitos estudadas, pois se 

evidencia em geral uma maior retenção deles durante o preparo da amostra. Este fato deve-se, 

provavelmente, à sua natureza dual, ou seja, possui baixa polaridade frente a compostos 

apolares, como os HPAs, mas um maior polaridade comparada a compostos com fortes 

grupos doadores de prótons (9), o que se deve às suas múltiplas interações (hidrofóbicas e 
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eletrostáticas para este estudo em particular) que permitem vários mecanismos de separação 

(9).  

Além disso, outro aspecto importante a se ter em mente é que o líquido iônico 

zwitteriônico possui um grupo imidazol com um radical vinil que lhe permite formar uma 

ligação covalente com a superfície de sílica modificada, formando um "tiol-éter" em um 

processo de hidrotiolação (10–13). Ao mesmo tempo, os outros dois líquidos iônicos apenas 

se ligam à superfície da sílica por meio de interações eletrostáticas, diminuindo sua afinidade 

pelos HPAs (14). 

Para os pesticidas, o grafeno funcionalizado apresentou uma seletividade bastante 

diferenciada com respeito às outras fases extratoras, o qual é muito importante de ressaltar 

pois uma desvantagem de trabalhar com grafeno tem sido atribuída a sua incapacidade de 

adsorver analitos seletivamente (15). Assim, o grafeno ao ser esfoliado e ser convertido a 

óxido de grafeno (GO), pode ser reduzido ou funcionalizado (16), para finalmente ser ligado 

quimicamente a outro material (15), como no caso desta tese, melhorando a sua seletividade o 

pode ser observado na Figura 5.  

A fase comercial, sílica, apresentou pouca retenção para esta classe de analitos, assim 

como o polímero DVB-MMA. No geral, os pesticidas foram melhor extraídos com o ILz, 

Si@GO e ILz/Si@GO, os quais apresentaram melhor capacidade de recuperação e melhor 

capacidade de adsorção, como vai ser apresentado posteriormente. 

3.4.2 Caracterização do material mais seletivo para MEPs 

3.4.2.1 Espectrometria vibracional no infravermelho (FTIR) 

No espectro infravermelho adquirido para os sorventes preparados pela ancoragem dos 

ILs sintetizados em sílica - SiO2/ILz, [C4mim]/SiO2 e [C8mim]/SiO2 – Figura 6, é observado 

um pico em 3449 cm-1 que pode ser atribuído ao alongamento de vibrações de água. O pico 

em aproximadamente 1097 cm-1 é atribuído a uma vibração de alongamento de siloxano (Si-

O), a partir da sílica. Um pico observado em 804 cm-1, e um pico mais intenso em 500 cm-1, 

são atribuídos às vibrações simétricas Si-O-Si e de flexão O-Si-O. Finalmente, as bandas 

observadas em 2939 cm-1 e 2860 cm-1, respectivamente, são atribuídas ao alongamento C-H 

alifático e aromático do anel imidazol, indicando que o grupo imidazólio foi ligado com 

sucesso à superfície de sílica (2). 
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Figura 6. Espectros de absorção vibracional na região do infravermelho dos sorbentes para extração 

dos HPAs. 

 
  

Para análise da composição química do material sorvente para extração dos pesticidas, 

os espectros de cada um dos materiais foram registrados para demonstrar a adesão do IL no 

GO funcionalizado (Figura 7). No espectro GO (a), observam-se as bandas características 

deste material (17), o pico largo em 3500 cm-1 corresponde à vibração de alongamento e 

flexão dos grupos OH; picos de adsorção centrados em 1064 cm-1 (CO), 1250 cm-1 (C-OH), 

1625 cm-1 (C=C), 1727 cm-1 (C=O) e 2380 cm-1 (CO2) confirmam a presença de grupos 

funcionais que contêm oxigênio no GO. Já no espectro de IL-Si/GO (b) a diminuição da 

banda OH e o aparecimento de uma ampla banda de absorção em 1250-1000 cm-1 

correspondendo às interações Si-OC e Si-O-Si são observados, o que confirma a 

funcionalização da superfície GO. A banda em 1585 cm-1 é atribuída à vibração C=C do anel 

imidazol que, por sua vez, confirma a presença da camada IL. Existem também picos em 

1453 cm-1 e 1630 cm-1 , os quais estão relacionados às ligações elásticas C-N e C-C do cátion 

imidazólio, respectivamente. Por fim, os picos agudos em 880 cm-1 e 1050 cm-1 são atribuídos 

à vibração das ligações =C-H e C-N da camada IL na superfície do nanocompósito, 

confirmando o sucesso da obtenção do sorvente apresentado. 
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Figura 7. Espectros de absorção vibracional na região do infravermelho dos sorbentes para extração 

dos pesticidas. 

 
3.4.2.2 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

A avaliação das morfologias das superfícies dos materiais sorventes, e o tamanho e 

forma das partículas características de cada um deles, foi feita com ajuda do MEV. Nas 

Figuras 8 e 9 são apresentadas as morfologias dos sorbentes sintetizados para analise de HPAs 

e pesticidas, respectivamente. 

Na Figura 8 é possível observar que as partículas são irregulares e não possuem 

tamanhos uniformes; em sua maioria, são inferiores a 10 µm. Ao comparar as imagens dos 

líquidos iônicos ancorados na superfície da sílica (Figs 8b-8d), observa-se que as partículas 

resultantes possuem um padrão particular não observado na imagem do líquido iônico 

zwitteriônico antes de serem ancorados na sílica (Fig 8a). Esta observação sugere que a 

ancoragem dos ILs nas partículas de sílica foi alcançada. 

No caso dos sorventes empregados para os pesticidas, trabalho-se com o mesmo 

líquido iônico zwitteriônico apresentado anteriormente, são apresentadas as morfologias do 

GO  na Figura 9a (característica das lâminas do GO) e a Figura 9b na qual observam-se 

lâminas aglomeradas ou mais espessas, o que indica que a deposição de partículas ILz nas 

folhas do GO foi bem-sucedida. 
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Figura 8. Imagens da microscopia eletrônica de varredura com ampliação de 1000 vezes: ILz (a), 

SiO2/ILz (b), [C4mim]/SiO2 (c) e [C8mim]/SiO2 (d) para os HPAs. 

       

       

 

Figura 9. Imagens da microscopia eletrônica de varredura com ampliação de 2000 vezes: a) GO e b) 

IL/Si@GO para os pesticides.  

                                                                                     

 

 

 



Capítulo 3 
 
 
 

61 
 

3.4.2.3 Difração de Raios X (DRX) 

Foi obtido o espectro DRX para GO, Si@GO e IL/Si@GO (Figura 10). O pico em 

torno de 10º (Fig. 10a) é característico do plano (001) do GO, o que confirma que a síntese de 

Hummers utilizada foi bem-sucedida (3). O amplo pico de difração, observado a 2θ = 22º (*) 

na Figura 10b, está relacionado à funcionalização do GO com silano, também observada no 

perfil de IL/Si@GO, Figura 10c. Ambos os espectros são muito semelhantes, devido à 

estrutura cristalina do GO ser afetada após a funcionalização, diminuindo o pico agudo (001), 

o que nos permite concluir que partículas de IL foram adicionadas, embora o IL não possa ser 

observado por apresentar uma estrutura amorfa (18). 

 

Figura 10. Espectros de DRX dos sorbentes para extração dos pesticidas. 

 
 

3.4.2.4. Análise Termogravimétrica (TGA) 

Por fim, as curvas TGA (Figura 11) foram obtidas utilizando massas de amostra de 

aproximadamente 3,0 mg a uma taxa de aquecimento de 10 °C min-1, da temperatura 

ambiente a 800 °C, sob uma atmosfera de nitrogênio fluindo para 50 ml min-1 e 800 °C a 1000 

°C sob atmosfera dinâmica de ar fluindo a 50 mL min-1. Devido à pirólise dos grupos 

funcionais contendo oxigênio, a primeira perda de peso aparece perto de 100 °C, o que pode 
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ser atribuído à perda de água fisissorvida pelo óxido de grafeno; entre 165-250 ºC ocorre 

outra perda de massa devido à degradação dos grupos funcionais que contêm oxigênio na 

superfície do GO de forma que a 300 ºC cerca de 50% da massa do GO já foi perdida (18). É 

evidente que Si@GO e IL/Si@GO apresentam estabilidade térmica muito boa. Em 

temperaturas abaixo de 250 ºC, a perda total de massa do sorvente é de apenas 15%, somente 

após 400 ºC é observada uma perda de massa significativa, devido à decomposição térmica do 

líquido iônico imobilizado na superfície do GO. 

 
Figura 11. Curvas TGA dos materiais sorventes desenvolvidos para extração dos pesticidas. 

 

 

3.4.3 Avaliação do material mais seletivo 

A Figura 12 mostra uma comparação do % de recuperação dos sorventes avaliados 

neste trabalho para extração de pesticidas, realizada em triplicata. Observa-se, em geral, 

melhores resultados para Si@GO (método 1), Si@GO (método 2) e IL zwitteriônico, em 

comparação aos materiais suportados em SiO2, GO não modificado, e SiO2. A alta afinidade 

para OCPs pode ser devido ao sistema conjugado altamente deslocalizado de interações π-

elétron e π-π (19) do grafeno funcionalizado. Além disso, ao silanizar o GO, o número de 

grupos -OH foi diminuído, diminuindo sua polaridade, tornando-o mais parecido com analitos 

quando comparado ao GO, que apresenta altos valores de log Ko/w (20), justificando assim as 

porcentagens semelhantes nesse caso. Com relação ao IL zwitteriônico, ocorrem interações 
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hidrofóbicas e π-π com os OCPs (21,22), dando bons resultados de extração quando 

comparados com os outros Ils. Além disso, a presença do cátion imidazol pode causar 

interações eletrostáticas com o OCP (22). 

 
Figura 12. Avaliação %Recuperação dos sorventes empregados na extração dos pesticidas modelo. 

 
 

3.4.4 Análise da capacidade de adsorção 

Por último, foi realizado o estudo da capacidade de adsorção dos sorbentes de maior 

interesse por apresentar a melhor seletividade e o maior percentual de recuperação, os quais 

foram o ILz e o ILz/Si@GO. Os resultados podem ser vistos  na Figura 13, na qual observa-se 

que ambos os materiais tiveram um rápido aumento na adsorção antes de 100 µg mL-1. 

Ultrapassada essa concentração, o aumento da adsorção passou a ser lento, até atingir a 

saturação (200 µg mL-1) a partir da qual não se percebe mais aumento significativo na 

extração. Os resultados obtidos conferem ao ILz/Si@GO maior capacidade de adsorção, o 

queocorre devido a deposição de IL nas folhas do GO, funcionalizando-o com aumento dos 

sítios de ligação entre o material e os analitos, graças à presença do grupo aromático no IL 

(23). 
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Figura 13. Capacidade de adsorção estática do ILz e ILz/Si@GO para pesticidas. 
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4.5 Conclusão do capítulo 

Uma vez sintetisada cada fase extratora, estas foram avaliadas como sorventes para 

serem utilizadas em microtécnicas de extração como MEPs, visando o estudo de analitos de 

interesse como HPAs e pesticidas em matrizes complexas. Dentre os materiais sintetizados 

(líquido iônico (IL), grafeno (G), óxido de grafeno funcionalizado (Si@GO) e IL ancorado a 

Si@GO) foi possível determinar, através de testes de seletividade, porcentagem de 

recuperação e capacidade de adsorção, que o IL apresentou maior afinidade pelas duas classes 

de compostos. Esta capacidade foi melhorando ainda mais quando ancorado a Si@GO, e 

comparado com os outros materiais sorventes como fases comerciais como sílica, polímeros 

como DVB-MMA e líquidos iônicos comerciais. 

O IL ancorado a Si@GO, junto com cada material que compõe a fase (IL, GO, 

Si@GO) foram caracterizados por espectrometria vibracional no infravermelho (FTIR), 

microscopia eletrônica de varredura (MEV), Difração de Raios X (DRX) e Análise 

Termogravimétrica (TGA) para, posteriormente, ser utilizado como fase extratora em 

sistemas off-line.  
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4.1 Introdução 

Este capítulo descreve aplicações da microtécnica com sorbente empacotado (MEPS) 

para determinação de hidrocarbonetos aromáticos polinucleares (HPAs) em amostras de café. 

Como sorvente, empregou-se um líquido iônico zwitteriônico ancorado em sílica, 

desenvolvido neste trabalho. 

4.1.1 Hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs) no café 

Os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs) vêm sendo estudados desde 1931 

(1)  com o isolamento do benzo(α)pireno do carvão. No ano 1952 o BaP foi identificado no 

meio ambiente (2), mas só após 1970 os HPAs em geral foram considerados prejudiciais à 

saúde (3). 

Os HPAs são compostos constituídos por carbono e hidrogênio, formados por dois ou 

mais anéis aromáticos condensados, cada um com cinco ou seis átomos de carbono com 

duplas ligações conjugadas (4), apresentando caráter lipofílico. 

Na prática, todos os compostos que contem carbono e hidrogênio podem atuar como 

precursores de hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (HPAs) em altas temperaturas (500–

700 °C). Este grupo de compostos onipresentes é conhecido por sua toxicidade (5), que tem 

sido bastante controlada, já que sua fácil formação foi demonstrada durante o processamento 

de alimentos, como na torrefação do café (6). Fragmentos instáveis obtidos durante a pirólise, 

geralmente na forma de radicais, se recombinam para dar HPAs relativamente estáveis 

(pirossíntese) (7). Estudos demonstraram que vários HPAs são genotóxicos e mutagênicos. 

Em contraste, outros HPAs, não definidos como cancerígenos, podem atuar como sinergistas, 

categorizando-os como prioritários. Nessa classe estão incluídos naftaleno, acenafteno, 

acenaftileno, fluoreno, benzo[α]pireno, fluoranteno (Figura 14), entre outros (7). Dentre os 

principais HPAs avaliados nos alimentos e reconhecidos por organizações internacionais 

como World Health Organization (WHO) e Food and Agriculture Organization (FAO), como 

potencialmente  carcinogênicos, estão o benzo(α)pireno [BaP], e o benzo(b)fluoranteno [BbF] 

(8). Por esta razão, pesquisadores têm se esforçado para melhorar os métodos analíticos para 

determinar esses compostos em matrizes tão complexas como bebidas e alimentos (7). 
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Figura 14. Estrutura química dos HPAs estudados nesta pesquisa no café.  

 

 

Dentro dessas matrizes complexas, destaca-se o café pois é uns dos principais 

produtos exportados pelo Brasil nos últimos anos (US$ 3,2 bilhões), o qual se destaca como o 

maior produtor mundial segundo as informações do Ministério da Indústria, Comércio 

Exterior e Serviços (MDIC)(9), sendo a Colômbia, o terceiro produtor mundial, 

(US$2,57 bilhões), de acordo com a classificação da International Coffee Organization 

(10,11). 

Portanto, o café é uma matriz importante para ser estudada, considerada como uma 

bebida social, o que torna necessário identificar-se os inconvenientes que possam prejudicar 

seu consumo, além de atualizar as demandas que, dia a dia, surgem nos mercados existentes. 

Entre eles inclui-se, por exemplo, o controle de resíduos e contaminantes orgânicos presentes 

tais como os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs) ou poliarenos (12), detectados 

como prejudiciais para a saúde humana.  

Atualmente, os níveis reportados de HPAs em café são considerados baixos (13) em 

relação aos grupos de alimentos tidos como prioritários para monitoramento destes 

contaminantes, como óleos, alimentos defumados e de origem marinha. Relatórios publicados 

pela European Food Standard Agency (EFSA) (13) destacam o café em relação à 

contaminação de alimentos por HPAs, para a qual não existem limites máximos 

regulamentados, tendo sido  encontrados níveis acima de 10 µg kg-1 para o benzo(α)pireno, 

indicando a necessidade de maiores investigações sobre o assunto.  

Especificamente para a matriz café torrado, não há muitos registros na literatura de 

métodos empregando espectrometria de massas para análise de outros HPAs, além do 
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benzo(α)pireno, o que é muito questionado pois, por ser o mais tóxico da classe, geralmente é 

usado como indicador da presença destes compostos em alimentos (13), mas os outros 

também precisam ser monitorados e controlados.   

Dados analíticos não confiáveis podem conduzir a decisões desastrosas e a prejuízos 

para a saúde pública, e financeiros, irreparáveis (14). Assim, um monitoramento efetivo da 

contaminação do café produzido tanto no Brasil como na Colômbia por HPAs, precisa de uma 

metodologia devidamente validada.  

4.2 Objetivo 

O objetivo deste capítulo foi utilizar o líquido iônico ancorado em sílica que 

apresentou a melhor seletividade dentre os sorbentes sintetizados, para extrair HPAs 

utilizando a microtécnica de extração em sorvente empacotado (MEPS). Além disso, 

desenvolver, otimizar e validar as condições de análise do sistema MEPS para extrair HPAs 

em amostras de café, empregando GC-MS. 

4.3 Parte experimental 

4.3.1 Padrões analíticos e reagentes 

Utilizaram-se padrões de HPAs da Supelco, (Bellefonte, USA), (acenaftileno, 

acenafteno, 5-nitroacenafteno, fluoranteno, 2-nitrofluoreno, 3-nitrofluoranteno, 1-nitropireno 

e benzo(α)pireno). A Figura 14 mostra a estrutura desses compostos. Os solventes acetato de 

etila, tolueno, metanol, acetonitrila e diclorometano foram adquiridos da Tedia (Fairfield, 

USA) e água deionizada preparada em sistema Milli-Q da Millipore (Billerica, EUA). 

4.3.2 Preparo das soluções contendo os padrões analíticos 

Uma solução estoque padrão de HPAs foi preparada com diclorometano na 

concentração de 100,0 mg L-1 e armazenada a -7 ºC. Essa solução foi usada para fortificação 

(“spiking”) do estrato do café. Finalmente, esta solução foi usada para a otimização e 

validação do método por diluição para a concentração adequada. 

A extração, limpeza e enriquecimento das amostras foram feitas pela técnica de 

microextração em seringa empacotada (MEPS), conforme descrito originalmente por Abdel-

Rehim e colaboradores (15); os extratos foram avaliados usando um método GC-MS, 

previamente desenvolvido e otimizado. 
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4.3.3 Instrumentação e condições cromatográficas para separação dos HPAs no sistema 

GC-MS 

Para otimização dos parâmetros do sistema MEPS, e validação do método, utilizou-se 

um sistema GC-MS consistindo de um cromatógrafo de gás 7890A (GC) da Agilent (Santa 

Clara, CA, EUA) acoplado a um espectrômetro de massa Quattro da Waters (Milford, MA, 

EUA) equipado com uma fonte de ionização de elétrons (EI), Amostrador automático 

CombiPal e um software Waters massLynx V4.1 para gerenciar as condições dos 

instrumentos, aquisição e processamento de dados. A temperatura na fonte de íons foi de 300 

°C. A separação cromatográfica foi realizada em uma coluna DB-5ms (30 m x 0,25 mm, 0,25 

µm) da Agilent (EUA). As condições utilizadas no cromatógrafo gasoso acoplado ao detector 

de massas foram as mesmas descritas na Tabela 1.  

4.3.4 Avaliação multivariável das condições de extração empregando-se MEPS 

O melhor material sorvente foi imobilizado na seringa por meio de duas fritas de 

polipropileno, conforme sugerido na literatura (16,17). A avaliação do melhor sorvente entre 

os estudados foi realizada utilizando o sistema GC-MS descrito e água Milli-Q enriquecida 

com 500 µg L-1 da solução padrão de HPAs. 

Após a escolha do melhor material sorvente, avaliamos a influência do solvente de 

dessorção, o volume do solvente de dessorção e o número de ciclos de cada uma das etapas de 

extração. Os solventes de dessorção avaliados foram metanol, acetonitrila e diclorometano. 

Três volumes diferentes foram avaliados para cada solvente: 50, 100 e 500 µL. A influência 

do número de ciclos em cada uma das etapas de extração foi avaliada individual e 

coletivamente, utilizando 5, 10, 15 e 20 ciclos. 

A seringa empacotada foi condicionada primeiro com diclorometano (1 mL) antes de 

ser usada pela primeira vez. Durante a etapa de amostragem foram utilizados 5 ciclos de 1 mL 

(extração/ejeção), seguidos de uma etapa de lavagem, 5 ciclos de 1 mL com água destilada 

(extração/ejeção). Durante a etapa de eluição, foram utilizados 5 ciclos de 50 µL 

(extração/ejeção) do solvente de dessorção. Por fim, a seringa foi lavada quatro vezes, com 1 

mL de acetonitrila e duas vezes com 1 mL de metanol. 

4.3.5 Validação do método no sistema MEPS GC-MS 

As figuras de mérito foram obtidas de acordo com as diretrizes da guia Q2(R1) da 

International Conference on Harmonization ICH (18). Foram avaliados os parâmetros de 
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seletividade, limite de detecção (LOD), limite de quantificação (LOQ), linearidade, exatidão, 

precisão (intra e inter-dia) e recuperação.  

A matriz empregada foi o café. O café foi previamente analisado para os analitos alvo 

e, portanto, considerado uma amostra em branco. A seletividade foi avaliada pela comparação 

de uma amostra em branco e uma amostra fortificada de 2,0 µg L-1, ambas previamente 

submetidas a um procedimento de extração por MEPS, para verificar possíveis interferências 

presentes nos tempos de retenção dos analitos de interesse.  

Os limites de detecção (LOD) e de quatificação (LOQ) foram definidos como a 

concentração de analitos que produz um sinal 3 e 10 vezes maior que a relação sinal/ruído 

respectivamente, sendo adicionadas previamente concentrações conhecidas dos analitos na 

amostra de café até obter a menor concentração para cada analito devidamente detectada e 

quatificada. 

A linearidade foi verificada através da análise da amostra de café fortificado (amostra 

em branco) antes de passar pelo processo de extração MEPS, seguido pela análise de GC-MS. 

A fortificação foi realizada em cinco níveis de concentração e repetida em triplicata, levando 

em consideração o valor LOQ de cada composto de interesse como primeiro ponto da curva 

de calibração. As curvas de calibração para cada composto foram obtidas por padronização 

externa.  

A exatidão e a precisão do procedimento analítico foram avaliadas adicionando 

amostras em branco em três níveis de concentração diferentes, em triplicata. Esse 

procedimento foi repetido em dois dias diferentes para avaliar a precisão por meio do 

coeficiente de variação (CV%) dos ensaios intra e inter-dia.  
Por fim, a recuperação dos analitos foi determinada como porcentagem ao comparar a 

concentração inicial (injeção direta) e a concentração real do analito que é obtida após sua 

extração da matriz pelo processo MEPS. Em ambas utilizou-se um volume de injeção da 

amostra de 5 µL, mesmo padrão analítico e em triplicata para três concentrações.  

4.3.6 Amostras 

Foram pesados 2 g de amostra de café, (Café Pacaembu Tradicional torrado e moído) 

em um tubo falcom de 15 mL, completando o volume com água. A seguir a amostra foi 

colocada em agitação por 30 minutos, 3 horas, 5 horas e 7 horas. A amostra foi então 

centrifugada por 30 minutos a 5000 rpm, descartando o precipitado. O sobrenadante é 

centrifugado por 15 minutos a 5000 rpm, descartando o precipitado. O sobrenadante é filtrado 
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a vácuo e a solução filtrada é centrifugada por 10 minutos a 5000 rpm para que possíveis 

sólidos ainda contidos na amostra fossem removidos, evitando o entupimento do sorvente de 

MEPS. As amostras foram armazenadas a -4 °C, e fechadas, para sua posterior utilização.  

4.4 Resultados e discussão 

4.4.1 Sistema MEPS GC-MS/MS 

As análises cromatográficas  foram realizadas no modo SCAN e confirmadas no modo 

SIM (Figura 15), escolhendo os íons selecionados (Tabela 3) para cada um dos analitos 

estudados.  

 

Figura 15. Monitoramento de cada analito estudado, modo SIM. 

 
 

 

Tabela 3. Íons monitorados após a separação cromatográfica dos HPAs. 

HPAs Íons monitorados 
Acenafteno 76,0 – 153,0 – 155,0 
Acenaftileno 63,0 – 76,0 – 152,0 
Fluoranteno 88,0 – 101,0 – 202,0 
2-nitrofluoreno 185,0 – 194,0 – 211,0 
5-nitroacemafteno 152,0 – 169,0 – 199,0 
1-nitropireno 100,0 – 201,0 – 247,0 
3-nitrofluoranteno 189,0 – 200,0 – 247,0 
Benzo(α)pireno 113,0 – 125,0 – 252,0 

*Em destaque os íon utilizados na quantificação  
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4.4.2 Otimização da extração empregando-se MEPS 

A otimização das variáveis mais importantes do método resulta em maiores taxas de 

extração, aumento da sensibilidade analítica e diminuição do tempo de análise. Desta maneira 

os parâmetros: solvente de eluição, volumen do solvente, volumen da amostra, numero de 

ciclos em cada uma das etapas é fundamental para uma ótima extração. 

4.4.2.1.Estudo do solvente de eluição 

Foi estudado o solvente para melhorar a eluição dos analitos de interesse, avaliando 

três tipos de solventes com diferentes polaridades: metanol, acetonitrila e diclorometano. 

Assim, foi possível concluir que o melhor solvente foi o esperado, o mais apolar, pois os 

analitos apresentam anéis aromáticos conjugados sem hidrogênios ácidos que faz deles 

compostos apolares muito estáveis (Figura 16), dispensando avaliação do pH de o médio.  

 

Figura 16. Comparação entre três tipos de solventes de diferentes polaridades para a eluição dos 

HPAs do líquido iónico zwitteriônico. 

 

    

4.4.2.2. Estudo do volume do solvente de eluição 

A Figura 17 apresenta uma comparação de volumes para obter o melhor fator de 

concentração (volume da amostra/volume do solvente de eluição), testando vários volumes de 

solvente de eluição (50, 100 e 500 µL) para o material sorvente. Obervaou-se que quando esse 

volume aumenta, a diluição do analito é aumentada, levando a uma diminuição do seu sinal 
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cromatográfico conforme mostrado na Figura 17. Portanto, essa variável foi definida em 50 

µL. Os testes foram realizados em quintuplicata para cada volume de eluição. As amostras 

foram previamente fortificadas com 500 µg L-1 dos HPAs em estudo.  

  

Figura 17. Comparação dos volumenes do solvente de eluição. 

 
 

4.4.2.3. Estudo do número de ciclos em cada umas das etapas de MEPS 

Os ciclos de cada uma das etapas no processo MEPS (amostragem, lavagem e 
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combinação dos ciclos de amostragem e lavagem foi muito significativa, mas para o 5-

nitroacenafteno essa combinação não teve importância no processo de extração (Figura 18).  

Dependendo do desenvolvimento analítico, um aumento nos ciclos de aspiração e 
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Em resumo, as etapas de análise foram selecionadas como: 

0 

10000 

20000 

30000 

40000 

50000 

60000 

70000 

Ac Ap Fl 2NF 5NAc 1NP 3NFl BaP 

Á
re

a 
 

50 µL 
100 µL 
500 µL 



   Capítulo 4 
 
 
 

78 
 

• Condicionamento: 2 mL de diclorometano (5 x 500 µL); 

• Amostragem: 2 mL de extrato de café fortificado (5 x 500 µL); 

• Lavagem: 1,5 mL Ultrapure H2O (5 x 500 µL); 

• Eluição: 50 µL de diclorometano (5 x 50 µL); 

 • Ciclos de lavagem da fase de extração para reutilização: 4 mL de acetonitrila e 1 mL 

de  metanol. 

 

Figura 18. Análise do efeito de cada etapa do processo MEPS para cada analito estudado. 
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4.4.3 Validação do método de extração 

Para validar as principais características de desempenho do método proposto, após 

realizada a otimização das condições de análise por MEPS, foram obtidas as seguintes figuras 

analíticas de mérito: seletividade, limite de detecção (LOD), limite de quantificação (LOQ), 

coeficiente de determinação (R2), precisão intra e inter-dias, exatidão e %recuperação.  

O método apresentou-se seletivo para os analitos do estudo, sendo assim possível 

determinar qualitativamente e quantitativamente cada composto.  

A Figura 19 mostra a sobreposição de cromatogramas de amostra de café sem 

contaminação e a mesma fortificada com uma mistura de HPAs na concentração de 2 µg L-1. 

A amostra de café branco apresenta outros compostos interferentes e/ou componentes da 

matriz, mas não apresentou picos eluídos no mesmo (ou próximo do) tempo de retenção dos 

analitos de interesse. Com esses resultados, considera-se o método seletivo para a 

identificação e quantificação dos HPAs. 

 

Figura 19. Cromatogramas do café isento dos analitos (branco) e o café fortificado com os HPAs em 

estudo na concentração de 2 µg L-1. 
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analito menos retido na coluna cromatográfica e apresenta a menor temperatura de ebulição; 

bem como um LOD de 1 ug L-1 para Ap e de 1,5 ug L-1 para todos os outros HPAs. 

  

Tabela 4. Limites de detecção (LOD) e quantificação (LOQ) do método para os HPAs. 

Analitos LOD (µg L-1) LOQ (µg L-1) 

Acenafteno 1,03
 

3,07
 

Acenaftileno 1,57
 

5,01
 

Fluoranteno 1,52
 

5,06
 

2-nitrofluoreno 1,53
 

5,04
 

5-nitroacenafteno 1,48
 

5,05
 

1-nitropireno 1,49 5,04 

3-nitrofluoranteno 1,47
 

5,03
 

Benzo(α)pireno 1,46
 

5,08
 

 

As curvas de calibração foram obtidas pelo processamento de uma série de soluções 

padrão contendo os oito HPAs modelo em nove concentrações diferentes na matriz de café, 

de acordo com os procedimentos descritos na Seção 4.3.5. O método apresentou uma faixa 

linear variando do LOQ até 100 µg L-1, com todos os HPAs apresentando R2 superior a 0,99 

(Tabela 5), mostrando que há uma relação diretamente proporcional entre a concentração do 

analito na amostra e a intensidade do sinal diante do intervalo da concentração especificada.  

Quanto maior a resposta gerada pelo detector em função da concentração dos analitos, 

maior é a sensibilidade da metodologia desenvolvida e, consequentemente, pode-se trabalhar 

com baixas concentrações na faixa linear.  

Os parâmetros precisão (intra e inter-dias), Tabela 6, e exatidão, Tabela 7, foram 

avaliados por triplicata em três níveis de fortificação (5,0; 40,0 e 80,0 µg L-1). Como o guia 

ICH não apresenta um nível de aceitação para avaliar a precisão, levou-se em conta os 

critérios da ANVISA (19) (os valores devem ser menores de 5%) e do Manual de Garantia da 

Qualidade Analítica (MAPA) (20) (os valores devem apresentar um RSD ≤ 20%). Porém, os 

resultados obtidos apresentaram desvios baixos, inferiores a 10%, comprovando que o método 

empregado é preciso para ser usado no mesmo dia e também em dias diferentes.  
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Tabela 5. Equação de regressão linear e R2 das curvas de calibração obtidas para cada um dos HPAs 

obtidas a partir do valor de LOQ de cada um dos analitos estudados. 

Analitos Ecuação regressão linear R2 

Acenafteno 2960,9x-4976 0,99908 

Acenaftileno  1015,8x-4195,7 0,99824 

Fluoranteno 1658,5x+1672,2 0,99933 

2-nitrofluoreno 1483,1x-4386,6 0,99946 

5-nitroacenafteno 442,35x-806,8 0,99848 

1-nitropireno 1264,3x-3174,8
 

0,99958
 

3-nitrofluoranteno 123,3x+626,2 0,99846 

Benzo(α)pireno 185,16x-276,75 0,99933 

 

Tabela 6. Resultados obtidos na validação para repetitividade e precisão intermediária. 

Analitos Repetitividade (% RSD) Precisão intermediária (% RSD) 

 5 µg L-1 40 µg L-1 80 µg L-1 5 µg L-1 40 µg L-1 80 µg L-1 

Acenafteno 1,16 4,55 0,21 1,24 1,22 7,90 1,16 0,22 1,23 

Acenaftileno  11,50 0,26 2,89 5,21 1,18 5,86 11,52 2,90 1,19 

Fluoranteno 4,11 3,86 3,42 3,90 1,70 4,74 4,12 3,44 1,71 

2-nitrofluoreno 5,51 3,51 1,45 5,31 0,89 2,00 5,52 1,45 0,90 

5-nitroacenafteno 0,22 3,80 4,57 4,57 2,00 2,38 0,84 4,57 2,38 

1-nitropireno 8,77 2,63 6,16 4,23 4,56 9,66 8,78 6,17 4,60 

3-nitrofluoranteno 9,66 4,02 2,83 7,69 1,69 1,07 9,70 2.84 1,70 

Benzo(α)pireno 10,97 9,64 5,91 8,68 2,57 0,99 10,90 5,90 2,60 

 

Para o parâmetro exatidão, o guia ICH e ANVISA não apresenta níveis claros de 

aceitação, pelo que o critério de aceitação trabalhado foi segundo o estabelecido pelo MAPA 

(20). O valor para aceitação neste caso é de 70 a 120%, em média para todos os analitos; neste 

trabalho foi possível obter-se os resultados dentro da faixa aceitável, nas três concentrações 

estudadas. A Tabela 8 mostra os valores obtidos na recuperação dos analitos em três níveis de 
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concentração para avaliar a recuperação da técnica off-line. Tanto o guia do ICH quanto o 

guia de validação para métodos analíticos da ANVISA não avaliam o parâmetro recuperação. 

Por isso foi avaliado segundo os critérios do MAPA que considera a recuperação e a exatidão 

iguais. Assim, os valores obtidos estão próximo do esperado para os métodos off-line segundo 

o MAPA, os quais geralmente variam de 70 a 120%.  

 

Tabela 7. Resultados obtidos na validação para exatidão. 

Exatidão (%) 

 5 µg L-1 40 µg L-1 80 µg L-1 

Acenafteno 103,17 101,96 110,63 

Acenaftileno  105,05 102,06 118,66 

Fluoranteno 82,50 94,39 98,22 

2-nitrofluoreno 87,63 99,11 110,39 

5-nitroacenafteno 99,24 97,48 109,53 

1-nitropireno 109,39 95,02 103,16 

3-nitrofluoranteno 73,07 97,45 88,51 

Benzo(α)pireno 78,79 101,79 113,31 

   
4.4.4 Análise das amostras de café 

Após avaliação das figuras de mérito, aplicou-se o método à análise dos HPAs em 

matrizes de café coletadas em diferentes regiões do Brasil e da Colômbia. O BaP foi 

encontrado em níveis quantificáveis em todas as amostras avaliadas, levando-se em 

consideração que este composto é um dos mais questionados e tem sido utilizado como 

marcador por ser o mais tóxico dessa classe de analitos, considerando sua genotoxicidade e 

mutagenicidade (21). Outros HPAs, não definidos como cancerígenos, podendo atuar como 

sinergistas, também estão começando a ser monitorados. Fl, outro composto marcado como 

prioritário, também foi encontrado na maioria dos cafés (7). 2NF, 1NP e 3NFl foram 

detectados em algumas das amostras, embora não em níveis quantificáveis; esses ainda não 

foram comunicados pela Agência de Proteção Ambiental (EPA) e pela União Europeia (UE) 

(7). A Tabela 9 mostra as concentrações encontradas em cada amostra avaliada. 
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Tabela 8. Resultados obtidos na validação para recuperação. 

Recuperação (%) 

 5 µg L-1 40 µg L-1 80 µg L-1 

Acenafteno 116,33 90,65 81,06 

Acenaftileno  107,35 94,61 81,72 

Fluoranteno 106,74 91,40 91,71 

2-nitrofluoreno 111,76 100,73 99,51 

5-nitroacenafteno 91,70 101,55 99,09 

1-nitropireno 107,81 97,00 81,51 

3-nitrofluoranteno 118,81 95,94 84,89 

Benzo(α)pireno 100,10 90,99 86,02 
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Tabela 9. Concentração de HPAs µg L-1 nas amostras de café coletadas. 

AMOSTRA REGIÃO 
Concentração  (µg L-1) 

Ac Ap Fl 2NF 5NAc 1NP 3NFl BaP 

Amostra 1 Solúvel Paraná, Brasil nd nd nd nd nd nd nd 0.0051 

Amostra 2 Classica São Paulo, Brasil nd nd nd nd nd nd nd 12 

Amostra 3 Gourmet Quindío, Colombia nd nd nd nd nd nd nd 14 

Amostra 4 Classica São Paulo, Brasil nd nd nd nd nd nd nd 0.95 

Amostra 5 Classica (torrado/moído) Valle del Cauca, Colombia nd nd nd nd nd nd nd 12 

Amostra 6 Extra Forte Rio Grande do Norte, Brasil nd nd 15 nd nd nd nd 12 

Amostra 7 Classica (torrado/moído) São Paulo, Brasil nd nd nd nd nd nd nd 0.76 

Amostra 8 Classica Valle del Cauca, Colombia nd nd 0.32 nd nd nd nd 0.78 

Amostra 9 Classica Rio Grande do Norte, Brasil nd nd 22 nd nd nd nd 46 

Amostra 10 Solúvel liofilizado Valle del Cauca, Colombia nd nd 0.49 nd nd nd 0.0061 13 

Sample 11 Classica (torrado/moído) Antioquía, Colombia nd nd 0.22 0.0022 nd nd nd 13 

Amostra 12 liofilizado São Paulo, Brasil nd nd 0.71 nd nd 0.017 nd 14 

Amostra 13 Descafeinado Caldas, Colombia nd nd 0.22 nd nd nd nd 0.85 

nd - não detecta



Capítulo 4 
 

 
 

85 
 

4.5 Conclusão do capítulo 

Foi desenvolvido, otimizado e validado um método off-line envolvendo MEPS e GC-

MS utilizando como material sorvente um líquido iônico zwitteriônico ancorado em sílica, 

para análise de HPAs em amostra de café. O material de extração zwitteriônico demonstrou 

boa extração dos analitos favorecendo, assim, a extração de moléculas com anéis aromáticos 

em sua estrutura, como é o caso dos HPAs estudados.  

O método apresentou limites de detecção entre 1,0-1,5 µg L-1 (a legislação brasileira 

não estabelece limites máximos de HPAs em café, mas a Comissão da Comunidade Européia 

estabeleceu níveis máximos para benzo(α)pireno em alguns alimentos de 1,0 até 10,0 µg kg-1) 

(CEC, 2005). Utilizando esses limites para comparação verifica-se que os valores 

apresentados são inferiores aos permitidos, apresentando o método alta sensibilidade e 

seletividade. 
Nas amostras reais foi possível detectar BaP e Fl, dois analitos monitorados por serem 

potencialmente cancerogênicos, sendo o método proposto aplicado com sucesso na análise de 

HPAs em amostras reais. 
A funcionalização entre materiais sorbentes evidencia que esta pode ser importante 

para o aprimoramento das técnicas de preparo de amostras.  
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5.1 Introdução 

Considerando que um dos maiores problemas que ameaçam a vida do planeta Terra é 

o aumento da população, sendo necessário aumentar a capacidade de produção do solo, neste 

capítulo foram estudados os agrotóxicos. Esses produtos químicos continuam sendo sendo 

usados para manter o equilíbrio entre a qualidade dos produtos e o aumento da demanda do 

consumidor, sendo o emprego de muitos deles proibido em varias partes do mundo (1). O uso 

desses compostos tem gerado debates polêmicos desde tempos remotos, uma vez que os 

agrotóxicos afetam, direta ou indiretamente, o meio ambiente e a saúde dos seres vivos, 

causando poluição e problemas de contaminação (1). O uso dessas substâncias químicas na 

agricultura começou aproximadamente em meados do século XIX (2,3), mas até 1940 o uso 

de métodos mecânicos foi o principal mecanismo de proteção dos alimentos até que as 

propriedades inseticidas do DDT foram descobertas, dando início à chamada “revolução 

verde” (4), a qual trouxe grandes consequências sociais, sanitárias e ecológicas para o nosso 

tempo. No final da Segunda Guerra Mundial, o DDT tornou-se o foco de estudos devido ao 

seu potencial perigo para a humanidade (2), mas foi somente em 1969 que a conferência 

internacional de Estocolmo sugeriu, pela primeira vez, a substituição dos inseticidas 

organoclorados por compostos menos persistentes nos organismos vivos e no meio ambiente 

(3). Porém, compostos organofosforados e carbamatos foram amplamente utilizados na 

década de 1970, ainda existindo muitas formulações sintéticas fotoestáveis muito tóxicas à 

saúde e ao meio ambiente (4), gerando interesse em pesquisas para substituição desses 

produtos na agricultura e na vida cotidiana em geral. 

Em cultivos como do café, os agrotóxicos são amplamente utilizados para controlar 

pragas e doenças em diferentes etapas do processo e, assim, evitar a diminuição da 

produtividade na coleta final (5). Uma praga de origem africana chamada Hypothenemus 

hampei Ferrari (Coleoptera: Curculionidae), mais comumente conhecida como "broca do 

café", é atualmente a praga de inseto mais prejudicial para o café no continente americano, a 

qual se espalhou por todo o continente por meio de sementes infestadas (6). Normalmente as 

fêmeas desses insetos colonizam as bagas que têm entre 8 e 32 semanas de maturação para 

desovar (7), reduzindo o rendimento e a qualidade do produto final, e prejudicando os 

agricultores em geral (8,9). Além disso, as lesões causadas por esses insetos nas sementes de 

café ajudam outros microorganismos como Aspergillus niger van Tieghem (Trichocomaceae) 

e Erwinia stewartii (Smith) a entrarem no café também (6). 
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O inconveniente é que o uso de tampas de etanol/metanol e fungos não tem sido eficaz 

(10) e os agricultores brasileiros têm precisado usar inseticidas para tentar reduzir o nível de 

infestação e a rápida disseminação do inseto nas lavouras. Uma vez que as fêmeas deixam os 

ovos sozinhos durante o período de coleta e vão na procura de novas bagas para pôr novos 

ovos, este é o momento apropriado para combatê-las, utilizando inseticidas como aldrin, 

dieldrin e endosulfan, os quais tem apresentado ótimos resultados (6). Portanto, esses 

inseticidas foram selecionados neste estudo entre vários outros; suas estruturas químicas são 

apresentadas na Figura 20. A principal desvantagem dessa classe é que os inseticidas podem 

ser ingeridos involuntariamente e causar neurotoxicidade, resultado que pode ser letal (11). 

 
Figura 20. Estrutura química dos pesticidas estudados na matriz de café. 

 

 
 

Portanto, o desenvolvimento e o aprimoramento de métodos analíticos, procedimentos 

de extração e materiais sorventes para determinar pesticidas em diferentes matrizes são 

desafios importantes. Tashakkori et al (12) usaram uma série de novos líquidos iônicos 

(brometo de 1- (3-aminopropil) -3-vinil imidazólio/tetrafluoroborato) enxertados em fios de 

aço inoxidável revestidos com óxido de grafeno por uma técnica de sol-gel, para serem 

utilizados como fibras de microextração em fase sólida (SPME) para a determinação de 

ésteres ftalatos (PAEs) em café pelo método de imersão direta-SPME-cromatografia gasosa-

espectrometria de massas (DI-SPME-GC-MS). 

O café, desde a semente até a bebida, passa por processos de secagem e torrefação 

para finalmente ser moído, experimentando uma variedade de temperaturas que dá origem a 
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hidrólise, polimerização, descarboxilação, entre muitos outras. Estudos têm mostrado que 

mesmo após esses processos térmicos, os agrotóxicos podem permanecer no café até ser 

bebido pelo humano (13,14), sendo muito importante o monitoramento constante dos resíduos 

desses agrotóxicos nesta bebida, em busca de a segurança da saúde do consumidor. 

Apesar de apresentarem propriedades muito interessantes, o uso do grafeno e o GO 

como sorventes extratores não é muito adequado, devido à elevada área superficial que 

apresenta pela sua estrutura de folhas. Isto faz deles materiais pouco seletivos, além de 

apresentar outro tipos de inconvenientes para serem empregados como sorvente pois também 

levam a entupimentos nas columas em sistemas automatizados. Neste capítulo, os pesticidas 

foram usados como analitos modelo para avaliar as propriedades de um material composto 

por um líquido iônico ligado covalentemetne à superfície de Si@GO como sorbente em 

MEPS.  

O método de extração foi otimizado e avaliado mediante as figuras de mérito seguindo 

protocolos internacionais, com o objetivo de empregar este método para a determinação de 

pesticidas em diferentes amostras de café. 

5.2 Objetivo 

O objetivo deste capítulo foi avaliar o uso de líquido iônico ancorado a óxido de 

grafeno funcionalizado para extrair pesticidas utilizando a microtécnica de extração MEPS. 

Além disso, desenvolver, otimizar e validar as condições de análise do sistema MEPS para 

extrair os pesticidas em amostras de café, empregando GC-MS/MS. 

5.3 Parte experimental 

5.3.1 Padrões analíticos e reagentes 

Diazinon, heptacloro, aldrina, dieldrina, endrina, endosulfan sulfate e metoxicloro, 

foram adquiridos na Chem Service (West Chester, PA, EUA). Tolueno, metanol, acetonitrila 

e diclorometano foram da Tedia (Fairfield, EUA) e água deionizada preparada em sistema 

Milli-Q da Millipore (Billerica, EUA). 

5.3.2 Preparo das soluções contendo os padrões analíticos 

Os padrões analíticos de pesticidas foram preparados empregando o mesmo 

procedimento descrito no Capítulo 4. 
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5.3.3 Instrumentação e condições cromatográficas para separação dos pesticidas no 

sistema MEPS GC-MS/MS 

Para otimização dos parâmetros do sistema MEPS e validação do método utilizou-se 

um sistema GC-MS/MS, consistindo de um cromatógrafo a gás 7890A (GC) da Agilent 

(Santa Clara, CA, EUA) acoplado a um espectrômetro de massa Quattro da Waters (Milford, 

MA, EUA) equipado com uma fonte de ionização de elétrons (EI), a Amostrador automático 

CombiPal e um software Waters massLynx V4.1 para gerenciar as condições dos 

instrumentos, aquisição e processamento de dados. A temperatura na fonte de íons foi de 300 

°C. A separação cromatográfica foi realizada em uma coluna DB-5ms (30 m x 0,25 mm, 0,25 

µm) da Agilent (EUA). As condições utilizadas no cromatógrafo gasoso acoplado ao detector 

de massas foram as mesmas descritas na seção 3.3.12.  

5.3.4 Otimização do método de extração MEPS 

Para otimizar as condições de extração dos pesticidas mediante MEPS, se empregou 

como sorbente IL/Si@GO. Embora um aumento nos ciclos de amostragem possa melhorar 

(não necessariamente) a área de um pico para um determinado sorvente, o objetivo deste 

trabalho foi demonstrar que, ao combinar as propriedades do grafeno e de um líquido iônico, 

se consegue uma ótima extração. Na Figura 21, observa-se que a melhor resposta é obtida 

com 20 ciclos de amostragem (extração / expulsão), 20 ciclos de lavagem e 20 ciclos de 

dessorção (diclorometano foi utilizado como solvente). Os ciclos de regeneração e secagem 

foram estabelecidos conforme descrito na Seção 4.4.2.3. 

5.3.5 Validação do método MEPS GC-MS/MS 

Para a validação do método foi utilizado o guia Q2(R1) da International Conference 

on Harmonization (ICH) (15) e as seguintes figuras de mérito foram avaliadas: seletividade, 

limites de detecção e quantificação, linearidade, precisão, exatidão e recuperação.  

A seletividade foi avaliada comparando-se os cromatogramas obtidos na análise da 

amostra de café sem analitos com a mesma fortificada na concentração de 2,0 µg L-1, fato que 

permitiu avaliar a existência ou não de possíveis interferentes no mesmo tempo de retenção 

dos analitos de interesse. 
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Figura 21. Otimização do número de ciclos em cada etapa do procedimento MEPS para pesticidas 

modelo. 

 
 

Para avaliar a linearidade do método a curva analítica foi construída com oito níveis de 

concentrações diferentes sendo o primeiro ponto o valor obtido de LOQ dos pesticidas na 

amostra de café, sendo cada nível injetado em quintuplicata. 

A precisão do método foi avaliada em termos de repetibilidade e precisão 

intermediária, em três níveis de concentração por triplicata. A repetibilidade do método foi 

obtida injetando amostra fortificada em três diferentes níveis, baixo (65,0 µg L-1), médio 

(140,0 µg L-1) e alto (270,0 µg L-1), obtendo-se um total de 9 padrões injetados. O mesmo 

procedimento foi aplicado em dias diferentes para avaliar a precisão intermediária. Os 

resultados foram expressos em função do desvio padrão relativo das injeções (RSD (%)). 

A exatidão foi determinada analisando-se amostra de café fortificada em três níveis de 

concentração, baixo (65,0 µg L-1), médio (140,0 µg L-1) e alto (270,0 µg L-1), para todos os 

analitos, em triplicata. 

A recuperação dos analitos foi avaliada comparando a injeção do analito a uma 

concentração conhecida sem passar por MEPS e a injeção do analito na mesma concentração  

depois do processo MEPS. Utilizou-se para ambas injeções um volume de amostra de 5 µL, 

mesmo padrão analítico e em triplicata para três concentrações (65,0; 140,0 e 270,0 µg L-1), 

obtendo-se a porcentagem de recuperação do método de preparo da amostra. 

0 

1000 

2000 

3000 

4000 

5000 

6000 

7000 

8000 

9000 

Diazinon Heptachlor  Methoxychlor 

Ár
ea
	  

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

Aldrin Dieldrin Endrin Endosulfan Sulfate 

Ár
ea
	  

5-15 
10-20 
15-10 
20-20 



Capítulo 5 
 

 
 

 
 

94 

5.3.6 Amostras 

Amostras de café avaliadas com este método foram coletadas em diferentes regiões do 

Brasil e da Colômbia. As amostras foram previamente agitadas a 1.500 rpm em mesa 

agitadora (marca IKA e modelo VXR Basic Vibrax) por 30 min. Posteriormente, centrifugou-

se a 5000 rpm por 30 min e, em seguida, filtrou-se para evitar obstrução da seringa durante o 

procedimento MEPS. A temperatura da água na qual as amostras de café foram dissolvidas 

foi mantida entre 70-80 ° C. 

5.4 Resultados e discussão 

5.4.1 Sistema MEPS GC-MS/MS 

As análises cromatográficas foram realizadas no modo SCAN e confirmadas no modo 

SIM (Figura 22). Os íons selecionados para cada um dos analitos estudados estão listados na 

Tabela 10. 

Foram monitoradas três transições para cada analito; como algumas delas ficaram muito 

próximas optou-se por utilizar a transição que apresentou melhor resolução dos picos. 

Portanto, utilizou-se as mesmas transições, para quantificação dos analitos, apresentadas no 

Capítulo 3. Para diazinon m/z 179,0 → m/z 137,0; heptacloro m/z 337,0 → m/z 266,0; aldrin 

m/z 293,0 → m/z 186,0; dieldrin m/z 277,0 → m/z 241,0; endrin m/z 279,0 → m/z 243,0; 

endosulfan sulfate m/z 272,0 → m/z 236,0 e para metozicloro m/z 227,0 → m/z 141,0. 

 

Figura 22. Monitoramento de cada analito estudado, modo SIM.  
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5.4.2 Otimização do sistema MEPS 

Foi feita a otimização das principais variáveis para obter os melhores resultados 

empregando MEPS como método de preparo de amostra e, assim, aumentar a sensibilidade 

analítica e diminuir o tempo de análise. Os parâmetros avaliados foram: solvente de eluição, 

volume do solvente, volume da amostra, e número de ciclos em cada uma das etapas. 

5.4.2.1.Estudo do solvente de eluição 

O solvente de eluição foi escolhido a partir do estudo comparativo feito com quatro 

tipos de solventes com diferentes polaridades: metanol, etanol, acetonitrila e diclorometano. 

Assim, foi possível concluir que o melhor solvente foi o esperado, o mais apolar, pois os 

analitos apresentam baixa solubilidade na água mas alta liposolubilidade. (Figura 23) 

 

Figura 23. Comparação entre três tipos de solventes de diferentes polaridades para a eluição dos 

pesticidas com IL/Si@GO como sorbente. 

 
  

5.4.2.2. Estudo do volume do solvente de eluição 
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analito é aumentada, diminuiindo o seu sinal cromatográfico (Figura 24). Portanto, o volume 

foi definido em 50 µL. Os testes foram realizados em quintuplicata para cada volume de 

eluição. As amostras foram previamente fortificadas com 500 µg L-1 dos pesticidas em estudo.  

 

Figura 24. Comparação entre os volumes do solvente de eluição. 

 
 

5.4.3 Validação do método MEPS GC-MS/MS 

A validação da metodologia empregada foi realizada depois de otimizar as condições 

de trabalho da microtecnica MEPS. Foi possível mostrar que o método é seletivo para a 

extração dos analitos do estudo, sendo possível determinar qualitativamente e 

quantitativamente cada um deles. Foi observado que a cafeína e o heptacloro apresentan 

tempos de retenção muito próximos. Isto não apresenta problema, uma vez que a análise foi 

feita através do monitoramento de reações selecionadas (MRM), no modo MS/MS (Figura 

25).  

Desta maneira, o método mostrou-se seletivo para a identificação e quantificação dos 

pesticidas. 
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Figura 25. Cromatogramas MRM da amostra de café branca e a mesma fortificada com os pesticidas 

na concentração de 1 µg L-1 

 

São apresentados na Tabela 10 os limites de detecção (LOD) e quantificação (LOQ) 

obtidos para cada pesticida. Observa-se que os valores obtidos são relativamente altos 

(principalmente os LOQ) comparados aos limites permitidos pelo EPA (16), União Européia 

(17), e CONAMA (18), mas suficientes neste momento para avaliar o método proposto 

visando melhoras nas outras etapas da análise.   

As curvas de calibração foram obtidas pelo processamento de uma série de soluções 

padrão contendo os sete pesticidas modelo em nove concentrações diferentes na matriz de 

café, de acordo com os procedimentos descritos na Seção 4.3.5. O método apresentou uma 

faixa linear variando do LOQ até 300 µg L-1, com todos os pesticidas apresentando R2 

superior a 0,99 (Tabela 11), mostrando que há uma relação diretamente proporcional entre a 

concentração do analito na amostra e a intensidade do sinal diante do intervalo da 

concentração especificada.  
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Tabela 10. Limites de detecção (LOD) e quantificação (LOQ) do método para os pesticidas. 

Analitos LOD (µg L-1) LOQ (µg L-1) 

Diazinon 14,9 50,7 

Heptacloro 18,7 65,7 

Aldrin 17,1 63,8 

Dieldrin 16,8 65,4 

Endrin 20,1 64,90 

Endosulfan Sulfate 16,0 65,20 

Metoxicloro 13,8 65,30 

  

Tabela 11. Equação de regressão linear e R2 das curvas de calibração obtidas para cada pesticidas a 

partir do valor de LOQ de cada um dos analitos estudados. 

Analitos Ecuação regressão linear R2 

Diazinon 0,670x + 5,349 0,993 

Heptacloro 0,724x - 9,859 0,990 

Aldrin 0,749x - 24,539 0,995 

Dieldrin 0,858x - 6,297 0,994 

Endrin 0,854x - 36,108 0,997 

Endosulfan Sulfate 0,849x - 45,037
 

0,997
 

Metoxicloro 0,661x - 13,491 0,992 

  

Os parâmetros precisão intra e inter-dias (Tabela 12), e exatidão (Tabela 13), foram 

avaliados por triplicata em três níveis de fortificação (65,0; 140,0 e 270,0 µg L-1). Como o 

guia ICH não apresenta um nível de aceitação para avaliar a precisão, empregou-se os 

critérios da ANVISA (19) (os valores devem ser menores de 5%) e do Manual de Garantia da 

Qualidade Analítica (MAPA) (20) (os valores devem cumplir com um RSD ≤ 20%). Os 

resultados obtidos apresentaram desvios baixos e inferiores a 10%, comprovando que o 

método empregado é preciso para ser usado no mesmo dia e também em dias diferentes.  
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Tabela 12. Resultados obtidos na validação para repetitividade e precisão intermediária. 

 Repetitividade (% RSD) Precisão intermediária (% RSD) 

 65 µg L-1 140 µg L-1 270 µg L-1 65 µg L-1 140 µg L-1 270 µg L-1 

Diazinon 4,69 3,57 3,06 3,77 3,00 2,36 4,69 3,06 3,00 

Heptacloro 8,82 11,12 2,60 4,68 1,12 2,24 8,82 2,60 1,12 

Aldrin 5,33 10,78 2,58 4,21 0,81 1,62 5,33 2,58 0,81 

Dieldrin 5,75 5,68 3,47 2,43 1,29 1,38 5,75 3,47 1,29 

Endrin 10,79 6,66 1,20 1,87 1,28 1,57 10,79 1,20 1,28 

Endosulfan 
Sulfate 9,35 10,19 3,46 2,06 0,99 1,77 9,35 3,47 0,99 

Metoxicloro 7,10 3,81 3,58 8,22 1,21 1,83 7,10 3.58 1,21 

 

Para o parâmetro exatidão, a guia ICH e ANVISA não apresentam níveis claros de 

aceitação; empregou-se o critério de aceitação estabelecido pelo MAPA (20), sendo este valor 

de 70 a 120% em média para todos os analitos. Os resultados obtidos encontram-se dentro da 

faixa aceitável, nas três concentrações estudadas.  

A Tabela 14 mostra os valores obtidos na recuperação dos analitos em três níveis de 

concentração para avaliar a recuperação da técnica off-line. Tanto o guia do ICH quanto o 

guia de validação para métodos analíticos da ANVISA não avaliam o parâmetro recuperação. 

Por isso foi avaliado segundo os critérios do MAPA que considera a recuperação e a exatidão 

iguais. Assim, os valores obtidos estão próximo do esperado para os métodos off-line segundo 

o MAPA, os quais geralmente variam de 70 a 120%.  

5.4.4 Amostras 

O material sorvente foi usado para extrair seletivamente um grupo representativo de 

pesticidas em amostras de café coletadas em diferentes regiões do Brasil e da Colômbia 

(Tabela 15). Aldrin e endrin foram proibidos no Brasil desde 1985 para uso agrícola (exceto 

para formigas e cupins), e o uso de dieldrin nunca foi registrado no Brasil (21), mas estudos 

mostraram que o aldrin por mecanismos biológicos e/ou abióticos se converte em dieldrin, 

que é significativamente mais persistente no meio ambiente (16). Neste estudo, o diazinon, o 

aldrin e o endosulfan sulfato não se apresentam em um nível quantificável, mas sua detecção 

mostra que foram usados no passado e ainda persistem no meio ambiente, conforme trabalho 
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relatado por Varona et al., no qual aldrin, dieldrin, entre outros pesticidas organoclorados, 

foram detectados em amostras de soro de agricultores em plantações ilegais na Colômbia 

(22). 

 

Tabela 13. Resultados obtidos na validação para exatidão. 

Exatidão (%) 

 65 µg L-1 140 µg L-1 270 µg L-1 

Diazinon 110,93 116,29 82,06 85,26 71,48 72,40 

Heptacloro 93,26 98,22 85,75 85,75 100,60 99,92 

Aldrin 109,34 108,66 100,38 102,93 105,48 105,48 

Dieldrin 93,80 90,82 91,85 91,58 105,20 103,04 

Endrin 107,12 111,93 99,66 98,54 105,04 104,75 

Endosulfan Sulfate 111,22 112,43 99,04 100,44 108,22 108,65 

Metoxicloro 99,67 102,00 94,54 93,46 104,12 105,80 

 

Tabela 14. Resultados obtidos na validação para recuperação. 

Recuperação (%) 

 65 µg L-1 140 µg L-1 270 µg L-1 

Diazinon 115,52 81,35 71,66 

Heptacloro 90,43 83,12 87,64 

Aldrin 110,15 105,15 103,17 

Dieldrin 103,37 105,18 102,04 

Endrin 110,12 106,07 108,80 

Endosulfan Sulfate 115,45 107,17 111,99 

Metoxicloro 117,52 97,79 103,75 
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Além disso, o metoxicloro, um potencial genotóxico, foi detectado em níveis 

mensuráveis na maioria das amostras de café. Este tem sido usado como um inseticida e 

pesticida aprovado para substituir o DDT para aplicação em plantações agrícolas e pecuária 

desde sua produção comercial nos Estados Unidos em 1946 (23). Estudos em ratos mostraram 

que este pesticida também é potencialmente cancerígeno no fígado, testículos, ovários, baço, 

vasos sanguíneos, hipófise, glândulas supra-renais e glândulas mamárias em roedores (24). 

Isso pode ser devido à atividade hormonal de seus metabólitos pró-estrogênicos em 

mamíferos, porém, o estudo é insuficiente porque eles usaram uma dose única, possivelmente 

superior à dose máxima tolerada. Outro estudo em ratos examinou a toxicidade estrogênica e 

reprodutiva do metoxicloro e encontrou supressão de peso corporal, ciclos estrais 

prolongados, fertilidade reduzida, número reduzido de locais de implantação e recém-

nascidos, peso diminuído dos ovários, aumento da incidência de ovário cístico, aumento do 

peso uterino, separação retardada do prepúcio, contagens de espermatozóides reduzidas e 

pesos alterados dos órgãos reprodutivos (25).  

O estudo em humanos revelou efeitos de morte sistêmica (anemia aplástica), 

cardiovascular (pressão arterial baixa) e neurológica (visão turva, tonturas e parestesias) e 

câncer (leucemia) (25). Já em 1993, foi estabelecido um valor de referência provisório de 0,02 

mg L-1 para o metoxicloro na água potável, um valor atualmente mantido também para os 

alimentos pela AESA (21). 
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Tabela 15. Concentração de pesticidas (µg L-1) nas amostras de café coletadas em diferentes locais, incluindo diferentes países. 

AMOSTRA REGIÃO 
Concentração  (µg L-1) 

Diazinon Heptacloro Aldrin Dieldrin Endrin Endosulfan Sulfate Metoxicloro 

Amostra 1 Solúvel Paraná, Brazil <LOD nd nd nd nd nd <LOD 

Amostra 2 Classica São Paulo, Brasil nd nd nd nd nd nd nd 

Amostra 3 Gourmet Quindío, Colombia nd nd nd nd nd nd 29.50 

Amostra 4 Classica São Paulo, Brasil nd nd nd nd nd nd nd 

Amostra 5 Classica (torrado/moído) Valle del Cauca, Colombia nd nd nd nd nd nd 46.13 

Amostra 6 Extra Forte Rio Grande do Norte, Brasil <LOD nd <LOD nd nd nd 37.05 

Amostra 7 Classica (torrado/moído) São Paulo, Brasil nd nd nd nd nd nd 48.4 

Amostra 8 Classica Valle del Cauca, Colombia nd nd nd nd nd nd nd 

Amostra 9 Classica Rio Grande do Norte, Brasil nd nd nd nd nd nd <LOD 

Amostra 10 Solúvel liofilizado Valle del Cauca, Colombia <LOD nd nd nd nd nd nd 

Amostra 11 Classica (torrado/moído) Antioquía, Colombia nd nd nd nd nd nd nd 

Amostra 12 liofilizado São Paulo, Brasil nd nd nd nd nd nd nd 

Amostra 13 Descafeinado Caldas, Colombia <LOD nd nd nd nd <LOD 180.02 

nd – não detecta
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5.5 Conclusão do capítulo 

Neste capítulo foi apresentado um novo material baseado em grafeno funcionalizado 

ao qual foi aderido o líquido iônico zwitteriônico previamente sintetizado, para ser utilizado 

como sorvente em MEPS, levando em consideração as maravilhosas propriedades de GO e 

IL, podendo ser utilizado em um único material. Para isso, um grupo de pesticidas foi 

utilizado como compostos-modelo para avaliar ILz/Si@GO como fase sorvente em MEPS. 

Um método de extração para a determinação de pesticidas em diferentes amostras de café foi 

desenvolvido, otimizado, e aplicado com sucesso.  
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6.1 Introdução  

Desde 1989 (1), a microextração em fase sólida (SPME) tem sido amplamente 

utilizada - principalmente devido à sua rapidez, simplicidade e sensibilidade - em diversas 

áreas da química analítica, como análise de alimentos (2), amostras de interesse ambiental (3–

5) e biológica (6), dentre outras. 

O dispositivo inicialmente desenvolvido, na forma de uma Fibra-SPME, ainda é a 

forma técnica mais utilizada (7). Nesta configuração, a fase extratora (geralmente um 

polímero) recobre parte do material fibroso (sílica fundida) que por sua vez é anexado a um 

êmbolo (Figura 26). Esta fibra está dentro de uma seringa que protege a fase de extração 

durante o transporte do dispositivo, seja para inseri-lo no frasco onde a amostra está 

localizada ou na porta de injeção do GC para realizar a dessorção dos analitos extraídos. No 

frasco onde se encontra a amostra, o revestimento é exposto para entrar em contato com os 

analitos de interesse, os quais geralmente se encontram dissolvidos em solução aquosa, 

distribuindo-se os analitos orgânicos entre a água e a fase de extração até o equilíbrio (8).  

 

Figura 26. Etapas envolvidas em análises efetuadas por um sistema típico SPME. (a) dispositivo 

inserido no frasco que contem a amostra e a fibra é exposta, (b) a fibra é retraída para remover o 

dispositivo após o tempo de amostragem ser concluído, (c) introdução da fibra carregada no injetor 

GC para dessorção térmica dos analitos e (d) remoção  da fibra para a seguinte extração.  
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A fibra pode então ser transportada diretamente para o pórtico de injeção do GC ou 

para um instrumento analítico, conforme o caso, para realizar a dessorção térmica dos 

analitos. Graças ao formato semelhante da fibra com a seringa do amostrador automático 

clássico, a técnica é facilmente acoplada a equipamentos de GC ou LC (8). 

As fases estacionárias mais comuns são poli(dimetilsiloxano) (9), poliacrilato de 

cristal líquido (10), poliimida (11) ou, mesmo uma superfície de sílica fundida não revestida. 

A automatização de um método analítico oferece uma série de vantagens indiscutíveis, 

como tempo reduzido de análise, rendimento da amostra e maior reprodutibilidade, ainda 

mais quando comparada às técnicas clássicas. A extração líquido-líquido clássica (LLE) é 

demorada e trabalhosa e não é compatível com a análise de compostos voláteis. A técnica 

denominada purga e a armadilha (“purge-and-trap”)  foi automatizada, mas não pode 

funcionar com compostos semivoláteis, além de exigir um certo espaço, e requererem 

investimentos de custo elevado em equipamentos. A extração em fase sólida (SPE), para ser 

automatizada, requer válvulas sofisticadas e um robô, tornando o processo mais caro. Por 

outro lado, a automatização da SPME requer apenas uma pequena modificação no amostrador 

automático cromatográfico de GC, comumente usado (12). 

6.2 Objetivo 

O objetivo deste capítulo foi descrever a montagem de um sistema de extração SPME 

acoplado on-line a um equipamento GC-MS/MS para analisar pestcidas em amostras de café.  

6.3 Parte experimental 

6.3.1 Montagem do sistema SPME 

Neste trabalho foi utilizado um injetor automático CombiPAL que aceita um 

dispositivo SPME, proveniente de um cromatógrafo gasoso Agilent 7890A (GC) (Santa 

Clara, CA, EUA) acoplado a um espectrômetro de massas Quattro da Waters (Miliford, MA, 

EUA) . 

A amostragem foi realizada estaticamente, mas com a opção de, no futuro, poder 

comparar com uma amostragem dinâmica e com controle de temperatura (8). O volume do 

frasco trabalhado é de 5mL, condição que na época era uma das limitações da técnica (8). 

Embora em teoria qualquer amostrador automático possa ser facilmente modificável 

para SPME-GC automatizado, somente a partir de 1999 essa opção foi realmente introduzida 

(13), permitindo assim trabalhar com processos que lidam com controles de temperatura 
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(bandejas de amostras que podem ser aquecidas ou resfriadas e agitadas) ou, como no caso do 

equipamento trabalhado, o frasco poder ser transferido para um forno onde pode ser aquecido 

e agitado, e depois devolvido à bandeja de amostras ( Figura 27). 

 

Figura 27. Vial da amostra no forno para ser aquecido e agitado previamente à extração por SPME-

GC-MS/MS automatizado. 

 
  

Devido ao grande número de publicações que atualmente descrevem o emprego de 

SPME-GC “simples” – ou seja, em seu formato original - para a análise de diferentes matrizes 

(14–22), o uso do termo fibra automatizada SPME-GC é o suficiente para descrever o 

processo característico em uma aplicação determinada. Neste trabalho foram avaliadas as 

seguintes fibras comerciais: PDMS 100 µm  (F1); PDMS 7 µm (F2); PA 85 µm (F3); 

PDMS/DVB (F4) e; CAR/PDMS 85 µm (F5). A partir dos dados obtidos, sumarizados na 

Figura 28, foi possível escolher a fibra F1 como sendo a que apresentou a maior seletividade 

para extrair os analitos modelo na matriz de café. Este fato deve-se, provavelmente, à baixa 

polaridade de PDMS, sendo uma fibra muito utilizada para extrair composto voláteis e 

apolares (23). A avaliação da seletividade foi realizada por triplicata para cada uma das fibras 

estudadas, sendo exposa na matriz por 60 minutos e com um tempo de desorção térmica de 3 

minutos a 280 ºC. Cada fibra foi previamente ativada segundo o tempo e a temperatura 

indicados pelo fabricante.   
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Figura 28. Avaliação da seletividade das fibras comerciais de SPME para a extração dos pesticidas 

investigados. 

 
 

As etapas descritas por Pawlizyn (24) para o desenvolvimento de um método com 

SPME manual são praticamente as mesmas para o desenvolvimento de um método com 

SPME automatizado. Portanto, neste trabalho avaliou-se: (i) o tempo de exposição da fibra no 

frasco contendo a amostra; (ii) o tempo de dessorção térmica; e (iii) o tempo de exposição da 

fibra no injetor para garantir a limpeza da fibra entre as análises. 

Uma vantagem que o trabalho com o processo estático pode ter frente ao dinâmico, 

tem sido demostrado através de estudos nos quais o uso de barras agitadoras ou agitação na 

bandeja de amostras pode causar respingos da solução aquosa, contaminando a fibra SPME 

(8), parâmetro que no futuro, pode ser testado e comparado. 

Atualmente existe um conjunto de fibras metálicas superelásticas robustas que 

permitem que centenas de análises sejam realizadas em sequência. As ligas inertes que 

compõem essas fibras têm excelente memória de forma e propriedades de resistência à tração, 

de modo que a fibra permanece reta mesmo após várias centenas de injeções. O objetivo a 
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mais longo prazo é poder obter fibras desse tipo feitas no laboratório (lab-made), usando-se 

on-line o mesmo material sorvente sintetizado nesta tese e empregado com MEPS em modo 

off-line para extrair pesticidas com SPME-GC. Este procedimento permitirá uma  comparação 

entre os resultados, de forma a obter-se um procedimento experimental que gere os resultados 

promissores esperados. 

  

6.4 Resultados e discussão 

6.4.1 Otimização dos principais parâmetros para o desenvolvimento do método 

automatizado SPME 

Para obter uma alta sensibilidade analítica e um tempo de análises curto, a otimização 

das variáveis mais significativas do método automatizado é muito importante, pois assim 

resulta em maiores taxas de extração pela alta sensiblidade em poucos minutos. Desta 

maneira, os parâmetros (i) tempo de exposição da fibra no frasco contendo a amostra; (ii) o 

tempo de dessorção térmica; e (iii) o tempo de exposição da fibra no injetor para garantir a 

limpeza da fibra entre as análises, foram otimizados para esse sistema, com injeções em 

triplicata.  

A microtécnica SPME baseia-se na partição dos analitos entre a matriz da amostra e o 

recobrimento da fibra (25),  porém o processo de extração inicia quando os analitos são 

transportados da matriz à fibra extratora, até atingir a concentração do analito o equilíbrio de 

partição entre a fibra e a amostra. Os dois principais modos de extração são por imersão direta 

da fibra na amostra ou, como foi feita nesta pesquisa, no modo headspace (espaço da cabeça) 

(25).  

No ano 1992 (26), foi apresentando o modelo matemático que explica a dinâmica do 

proceso de sorção durante a imersão direta da fibra, demostrando que existe uma relação 

linear entre a quantidade de analito sorbido na fibra no estado de equilibrio e a concentração 

deste na amostra, Equação 6.1.  

 

𝑛 =
𝐾!"𝑉!𝐶!𝑉!
𝐾!"𝑉! + 𝑉!

                                                                                                                           

Equação 6.1 
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sendo: 

n:  moles do analito absorbidos pela fibra; 

Vf e Vs:volume da fibra e da amostra respectivamente; 

Kfs : coeficiente de partição dos analitos entre a fibra e a amostra;  

Co : a concentração inicial do analito na amostra. 

  

Posteriormente, foi desenvolvido o modelo matemático para demostrar o processo de 

extração de SPME no headspace, sendo as equações - e portanto as conclusões - similares às 

obtidas para o processo de extração por imersão, porém considerando uma terceira variable, a 

fase gasosa (25). Durante o processo de SPME, geralmente é possível considerar que Vs >> 

KfsVf pelo que geralmente Vf é muito menor que Vs, transformando a Equação 6.1. na 

Equação 6.2.  

 

𝑛 = 𝐾!"𝑉!𝐶! 

Equação 6.2 

  

Observando na Equação 6.2. que a quantidade de analito extraído (n) é diretamente 

proporcional à concentração do analito na amostra mas independiente do volume da amostra, 

pelo que nesta pesquisa foi trabalhado um volume de 5 mL de amostra, tendo em conta a 

distância prudente entre a fibra e a solução de amostra para que a fibra não fora ser 

contaminada.  

Além disso, um aspecto muito importante a ser considerado é o fato que atualmente 

existem fibras nas quais o processo de extração é através de um processo de absorção 

(Equação 6.1.) mas também fibras que extraem por um processo de adsorção, pelo que o 

modelo matemático sofre certas alterações. Nesta pesquisa, a fibra PDMS extrai através de 

um processo de absorção (27). Adicionalmente recomenda-se, em geral, trabalhar com fibras 

de uma maior espessura quando os analitos apresentam coeficientes de partição baixos (como 

nesta pesquisa, pelo que a fibra empregada foi de 100 µm) (24). 

Na Figura 28 se apresenta a otimização do tempo de exposição da fibra na amostra de 

café, observando que depois de 45 minutos, a concentração dos analitos diminui, 

possívelmente pela saturação da fibra ao atingir o equilíbrio de partição.   
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Figura 29. Avaliação do tempo ideal de exposição da fibra no frasco contendo a amostra de café. 

 
  

A seguir foi otimizado o tempo de desorção térmica dos analitos no injetor do GC, 

como mostrado na Figura 30.  Observa-se que quanto maior o tempo de exposição menor a 

quantidade obtida dos analitos,. Deve ainda ser considerada a temperatura máxima 

recomendada pelo fabricante, assim como a Equação 6.3. a qual mostra que ao aumentar-se a 

temperatura, a afinidade dos compostos pela fibra disminui. Tendo em conta todos esses fatos, 

e os resultados obtidos, a temperatura foi fixada em 280 ºC. 

 

𝐿𝑜𝑔  𝐾!" = 𝑎
1
𝑇 + 𝑏 

Equação 6.3. 

Sendo: 

Kfs o coeficiente de partição do analito entre a fibra e a amostra líquida; 

a y b as duas constantes  
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Além disso, um maior tempo de desorção aumenta o risco de efeitos de memória, pelo 

que o tempo de desorção utilizado foi de 2 minutos, pois nesse tempo se consegue a desorção 

completa dos compostos estudados (24,25).  

 
Figura 30. Otimização do tempo de dessorção térmica.  

 
 

Nos injetores split/splitless e PTV, a válvula de divisão do fluxo (split valve) deve 

permanecer fechada durante o processo de dessorção para garantir que a totalidade dos 

analitos seja introducida na coluna cromatográfica. O diâmetro do insert (liner) dos injetores 

deve ser muito próximo ao diâmetro da fibra para garantir a transferência rápida dos analitos 

do pórtico de injeção à coluna (24). Finalmente, para obter reproducibilidade no processo, a 

fibra deve ficar na metade do insert durante o processo de dessorção para que o aquecimento 

seja no menor tempo possível (24).  

6.4.2 Validação do método SPME-GC-MS/MS 

Depois de otimizar os principais parâmetros para o desenvolvimento do método 

automatizado SPME, o método foi validado através das figuras de mérito descritas na Seção 

1.5. O método mostrou-se seletivo para a extração, identificação e quantificação dos 

pesticidas empregados como modelo para a avaliação do método de preparo a amostra. A 

Figura 31 ilustra o o perfil cromatográfico típico de cada analito no modo SIM.  
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Figura 31. Cromatograma dos pesticidas empregados no desenvolvimento do método automatizado 

SPME, modo SIM. A identidade dos analitos é a mesma da Figura 30, na mesma sequencia. 

 
 

Utilizando os parâmetros descritos na Seção 4.3.5. foram construídas as curvas de 

calibração para cada um dos compostos pelo processamento de uma série de soluções padrão 

contendo os sete pesticidas modelo em cinco concentrações diferentes (15; 25; 50; 75 e 100 

µg L-1) na matriz de café. As curvas de calibração exibiram linearidade satisfatória (R2> 0,99) 

(Tabela 16) de 15 a 100 µg L-1, havendo uma relação diretamente proporcional entre a 

concentração do analito na amostra e a intensidade do sinal diante do intervalo da 

concentração especificada. Os limites de detecção (LOD) e quantificação (LOQ) foram 

calculados como LOD = S/N 3:1 e LOQ = S/N 10:1 respectivamente. O LOD e o LOQ foi de 

2.5 e 15.3 µg L-1 respectivamente. 

Os parâmetros precisão intra e inter-dias (Tabela 17), e exatidão (Tabela 18), foram 

avaliados por triplicata em três níveis de fortificação (15,0; 50,0 e 100,0 µg L-1). Como o guia 

ICH não apresenta um nível de aceitação para avaliar a precisão, empregou-se os critérios da 

ANVISA (28) (os valores devem ser menores de 5%) e do Manual de Garantia da Qualidade 

Analítica (MAPA) (29) (os valores devem cumplir com um RSD ≤ 20%). Os resultados 

obtidos apresentaram desvios baixos e inferiores a 10%, comprovando que o método 

empregado é preciso para ser usado no mesmo dia e também em dias diferentes.  
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Tabela 16. Equação de regressão linear e R2 das curvas de calibração obtidas para cada pesticidas a 

partir do valor de LOQ de cada um dos analitos estudados. 

Analitos Ecuação regressão linear R2 

Diazinon 7935.9x + 242800 0.996 

Heptacloro 1050.7x + 19260 0.992 

Aldrin 956.62x + 28389 0.991 

Dieldrin 8142.2x + 43208 0.994 

Endrin 806.24x + 5784.5 0.997 

Endosulfan Sulfate 759.36x + 15669 0.995 

Metoxicloro 966.03x + 54236 0.993 

 

Para o parâmetro exatidão, a guia ICH e ANVISA não apresentam níveis claros de 

aceitação; empregou-se o critério de aceitação estabelecido pelo MAPA (29), sendo este valor 

de 70 a 120% em média para todos os analitos. Os resultados obtidos encontram-se dentro da 

faixa aceitável, nas três concentrações estudadas.  

 

Tabela 17. Resultados obtidos na validação para repetitividade e precisão intermediária. 

 Repetitividade (% RSD) Precisão intermediária (% RSD) 

 15 µg L-1 50 µg L-1 100 µg L-1 15 µg L-1 50 µg L-1 100 µg L-1 

Diazinon 2,79 5,92 1,65 1,68 1,03 1,90 2,79 1,65 1,03 

Heptacloro 4,56 7,45 4,33 1,04 0,48 2,07 4,56 4,33 0,48 

Aldrin 5,57 6,88 2,02 0,71 0,97 4,04 5,57 2,02 0,97 

Dieldrin 1,86 0,97 8,21 4,64 1,55 2,55 1,86 8,21 1,55 

Endrin 3,38 2,62 2,61 4,05 1,81 2,37 3,38 2,61 1,81 

Endosulfan 
Sulfate 3,89 5,24 2,02 2,48 2,18 2,05 3,89 2,02 2,18 

Metoxicloro 2,88 4,64 2,16 2,31 0,40 1,62 2,88 2,16 0,40 

  

 

 



Capítulo 6  
 

 
  

118 
 

Tabela 18. Resultados obtidos na validação para exatidão. 

Exatidão (%) 

 15 µg L-1 50 µg L-1 100 µg L-1 

Diazinon 121,91 103,02 100,39 98,72 104,93 104,32 

Heptacloro 94,17 82,29 105,57 101,57 100,32 100,79 

Aldrin 108,89 117,20 100,88 93,35 101,35 97,06 

Dieldrin 74,63 74,06 96,66 93,44 98,30 97,28 

Endrin 99,11 78,88 89,59 103,26 100,27 102,17 

Endosulfan Sulfate 88,11 96,58 104,49 94,83 100,68 100,22 

Metoxicloro 75,67 68,63 104,12 106,33 97,94 93,99 

 

A Tabela 19 mostra os valores obtidos na recuperação dos analitos em três níveis de 

concentração para avaliar a recuperação da técnica on-line. Tanto o guia do ICH quanto o 

guia de validação para métodos analíticos da ANVISA não avaliam o parâmetro recuperação. 

Por isso foi avaliado segundo os critérios do MAPA que considera a recuperação e a exatidão 

iguais. Assim, os valores obtidos estão próximo do esperado para os métodos off-line segundo 

o MAPA, os quais geralmente variam de 70 a 120%, pelo que o método on-line foi 

comparado segundo os critérios para os métodos off-line, conclui-se que os resultados obtidos 

satisfazem o critério de avaliação para a maioria das concentrações estudadas.  

6.4.3 Amostras 

A fibra SPME comercial (PDMS 100 µm) foi usada para extrair seletivamente, 

empregando um método automatizado, um grupo representativo de pesticidas, discutidos no 

capítulo 5, em amostras de café coletadas em diferentes regiões do Brasil e da Colômbia 

(Tabela 20). Neste estudo, o dieldrin não se apresentou em um nível quantificável, mas sua 

detecção mostra que foi usado no passado e ainda persiste no meio ambiente.  
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Tabela 19. Resultados obtidos na validação para recuperação. 

Recuperação (%) 

 15 µg L-1 50 µg L-1 100 µg L-1 

Diazinon 104,51 96,88 99,83 

Heptacloro 103,30 105,31 98,64 

Aldrin 86,21 94,03 101,68 

Dieldrin 76,00 95,78 96,89 

Endrin 79,29 103,19 99,30 

Endosulfan Sulfate 83,84 86,41 100,22 

Metoxicloro 78,58 112,56 93,75 

 

Os outros 6 pesticidas foram quantificados em diferentes amostras de café comerciais, 

ressaltando as amostras provenientes do estado de São Paulo, Brasil e do estado Valle del 

Cauca, Colômbia, as quais apresentam altas concentrações de heptacloro, aldrin e endrin. 

Embora eles estejam proibidos desde 1988, ainda são utilizados para o controle de pragas na 

agricultura (30,31).   

O heptacloro é o único praguicida relacionado diretamente com o câncer de mama 

(32), sendo muito importante o controle desde composto em bebidas e alimentos, além de sua 

presença em amostras ambientais. O aldrin pode estar presente no solo agrícola por tempo 

prolongado devido a sua afinidade pelas partículas do solo, a insolubilidade na água, sua lenta 

degradação e a vida média prolongada que apresenta (33), sendo considerado como um 

disruptor endócrino, sendo também importante seu monitoramento.  

Finalmente o endrin é considerado como um dos organoclorados mais tóxicos, com 

uma dose letal em ratos de (LD50) de 2,3 mg kg-1 (34). É um composto persistente que pode 

magnificar-se, em níveis tróficos, por suas propriedades de bioacumulação.    
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Tabela 20. Concentração de pesticidas (µg L-1) nas amostras de café coletadas em diferentes locais, incluindo diferentes países. 

AMOSTRA REGIÃO 
Concentração  (µg L-1) 

Diazinon Heptacloro Aldrin Dieldrin Endrin Endosulfan Sulfate Metoxicloro 

Amostra 1 Solúvel Paraná, Brasil nd nd nd nd nd nd nd 

Amostra 2 Classica São Paulo, Brasil 46,75 200,46 nd nd nd 88,28 nd 

Amostra 3 Gourmet Quindío, Colombia nd <LOQ nd nd nd 70,54 nd 

Amostra 4 Classica Sao Paulo, Brasil nd nd nd nd nd nd 58,58 

Amostra 5 Classica (torrado/moído) Valle del Cauca, Colombia nd <LOQ nd <LOD <LOQ 95,21 <LOD 

Amostra 6 Extra Forte Rio Grande do Norte, Brasil nd <LOQ nd <LOQ nd <LOD nd 

Amostra 7 Solúvel Paraná, Brasil 77,17 <LOQ <LOD nd 42,37 37,26 nd 

Amostra 8 Classica Valle del Cauca, Colombia nd nd 109,26 <LOD 109,61 nd nd 

Amostra 9 Classica Rio Grande do Norte, Brasil nd nd nd nd 34,99 nd <LOD 

Amostra 10 Solúvel liofilizado Valle del Cauca, Colombia nd <LOQ nd nd nd nd <LOQ 

Amostra 11 Classica (torrado/moído) Antioquía, Colombia nd nd nd nd nd nd nd 

Amostra 12 liofilizado São Paulo, Brasil nd nd 113,89 nd nd nd nd 

Amostra 13 Descafeinado Caldas, Colombia nd nd nd nd nd nd nd 

Amostra 14 Descafeinado Mato Grosso, Brasil  nd nd nd nd nd nd nd 

Amostra 15 Classica (torrado/moído) São Paulo, Brasil nd nd nd <LOQ nd nd nd 

nd - não detectado 
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6.5 Conclusão 

Neste capítulo descreveu-se a montagem e avaliação de um sistema SPME-GC-

MS/MS, o qual foi posteriormente aplicado com êxito para análise de pesticidas em amostras 

de café. O objetivo original era empregar-se um material sorbente mais seletivo que melhore 

ainda mais os resultados obtidos com as fibras comerciais testadas, além de poder ser 

empregado na análise de outros tipos de analitos em diferentes amostras alimenticias e 

bebidas. Adicionalmente, pretendia-se comparar os resultados obtidos com esta técnica com a 

off-line objetivando posterior desenvolvimento de um sistema mais seletivo online 

empregando MEPS automatizado para a mesma finalidade. Infelizmente o inicio da 

pandemia, e sua posterior persistência, frustaram estas intenções, as quais ficarão para 

trabalhos futuros. 
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7.1 Conclusão geral 

O desenvolvimento de novos materiais sorventes proporcionou uma maior eficiência 

na extração dos analitos de interesse com resultados adequados quando aplicados para 

extração em sistemas off-line usando a microtécnica de extração MEPS. O líquido iônico 

zwitterionico ancorado em suportes sólidos funcionalizados (sílica e GO) foram os materiais 

que se mostraram mais seletivos para a extração dos analitos estudados nesta tese. Para os 

pesticidas, o óxido de grafeno apresentou também resultados satisfatórios quanto a extração, 

porém com baixa porcentagem de recuperação (apesar deste parâmetro não ser usualmente 

avaliado pelas agências reguladoras). Isto sugere que o grafeno e seus derivados são bons para 

extrair, porém pouco seletivos, precisando da funcionalização com outros materiais que 

melhorem suas propriedades. 

A utilização da microtécnica de extração, SPME, como preparo de amostra 

automatizado acoplado on-line com GC-MS/MS, apresentou resultados satisfatórios para 

extração dos pesticidas na matriz de café. Além disso, a mesma apresentou várias vantagens 

sobre métodos off-line (como MEPS) e métodos mais clássicos (como LLE e SPE) tais como 

simplicidade, menor números de estapas, menor custo, rapidez, quantidades de amostra e 

solvente reduzidas, reutilização da coluna de extração, entre outras.  

7.2 Perspectivas futuras 

A microtécnica de extração SPME acoplada on-line com GC-MS/MS para extração e 

pré-concentração dos analitos de interesse em amostras complexas apresentou resultados 

promissores e poderá ser testada com outros tipos de materiais (o sorbente sintetizado nesta 

pesquisa foi IL-Si@GO) para diferentes analitos em outras matrizes. Este avanço possibilitará 

o desenvolvimento de novas metodologias com elevada sensibilidade e seletividade para 

microtécnicas de extração acopladas com sistemas automatizados. 
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