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Introdução 

No processo de analise de pesticidas a extração é 
uma das etapas mais demoradas e importantes, 
pois apresenta grandes desafios como a redução da 
quantidade de solventes orgânicos utilizados, 
redução de interferentes. Vários métodos têm sido 
utilizados para a extração e concentração dos 
pesticidas do solo e da água. Por exemplo, a 
microextração em fase sólida (SPME), extração em 
fase sólida (SPE), extração sortiva em Barra de 
Agitação (SBSE) e microextração líquido-líquido 
dispersiva (DLLME), embora SPE seja a mais 
popular entre os métodos disponíveis 

1,2,3,4,5
. Assim, 

o objetivo deste estudo foi avaliar a eficiência da 
extração em fase sólida (SPE) de pesticidas, do solo 
e da água, utilizando diferentes cartuchos de 
extração em fase sólida (C18, florisil e superclean). 
Os pesticidas estudados foram: Atrazina, Clorpirifós, 
Fluazifop-p-butyl, Lambda-Cyhalothrin e Lactofen. O 
procedimento de extração envolveu a fortificação 
das amostras de água com a mistura de padrão de 
pesticidas (0,01-30 ug/mL), seguida da extração em 
fase sólida (SPE). A análise dos pesticidas foi 
realizada com cromatógrafo gasoso acoplado a um 
espectrômetro de massa (GC-MS), utilizando-se 
uma coluna Scientific C18 (30 m x 0,25 mm d.i. x 
0.25 μm). 

Resultados e Discussão 

Neste estudo, avaliaram-se a capacidade retentiva 

de sorventes de polaridades diferentes: C18, Florisil 

e supelclean que resultassem em melhores 

recuperações. A Figura 1 mostra a extração nas 

amostras de água, enquanto que a Figura 2, das 

amostras de solo. 

 

Figura 1. Porcentagem de recuperação dos 
pesticidas Atrazina (A), Clorpirifós (B), Fluazifop-p-butyl 
(C), Lambda-Cyhalothrin (D) e Lactofen (E) em 
amostras de água. 

 
Figura 2. Porcentagem de recuperação dos 
pesticidas Atrazina (A), Clorpirifós (B), Fluazifop-p-butyl 
(C), Lambda-Cyhalothrin (D) e Lactofen (E) em 
amostras de solo. 

Conclusões 

O cartucho C18 apresentou recuperação satisfatória 
(89-98 %) dos pesticidas estudados de uma matriz 
água, enquanto que para amostras de solo o 
cartucho Florisil se destacou, com recuperação de 
87-96 %.  
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