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O crescente uso de agrotóxicos na produção agrícola e a consequente presença de resíduos acima dos
níveis  autorizados  nos  alimentos  têm  sido  alvos  de  preocupação  no  âmbito  da  saúde  pública.  Um  dos
agrotóxicos  mais  utilizados,  representando  60%  do  mercado  mundial  de  herbicidas  não  seletivos,  o
glifosato  (N-(fosfonometil)glicina)  é  um  herbicida  que  apresenta  alta  eficiência  na  eliminação  de  ervas
daninhas, porém, a aplicação do glifosato pode resultar na presença de resíduos nos alimentos, causando
danos  à  saúde  humana.  Desta  forma,  a  detecção  e  quantificação  do  glifosato  em  alimentos  é
extremamente  importante.  Contudo,  a  estrutura  química  do  glifosato  apresenta  características  que
dificultam  a  sua  determinação  por  métodos  multirresíduos,  como  o  HPLC,  por  exemplo.  O  objetivo  do
presente  estudo  foi  desenvolver  e  determinar  alguns  parâmetros  para  a  validação  de  um  método  de
análise  capaz  de  qualificar  e  quantificar  resíduos  de  glifosato  em  hortifrutigranjeiros  utilizando
cromatografia a gás com detector seletivo de nitrogênio e fósforo (GC-NPD). Para fins de análise, o analito
foi  extraído  da  matriz  a  ser  analisada  e,  posteriormente,  derivatizado  (modificação  estrutural)  para
melhor  detecção.A  extração  foi  realizada  com  metanol,  água  e  diclorometano  e,  para  a  reação  de
derivatização,  utilizou-se  anidrido  trifluoroacético  e  trifluoroetanol.  Quanto  ao  método  cromatográfico
desenvolvido,  obteve-se  uma faixa  linear  de trabalho entre  0,1  a  10,0  mg kg-1,  com um coeficiente  de
determinação (R2) de 0,9994, valor aceito pelas normas da ANVISA. Os limites de determinação (LD) e de
quantificação  (LQ)  foram  0,026  mg  kg-1  e  0,088  mg  kg  -1,  estando  estes  valores  abaixo  do  limite
permitido  pelos  órgãos  fiscalizadores  para  hortifrutigranjeiros.  Foram  utilizadas  amostras  reais  para
tentativas de extração e análise,  porém, para estas,  o  procedimento de extração requer melhorias que
serão  posteriormente  investigadas,  como  a  escolha  do  solvente,  tempo,  temperatura  e  pH  para  tal
processo. Conclui-se, portanto, que foi obtida uma efetiva metodologia instrumental para a detecção de
glifosato neste estudo. O método mostrou-se linear na faixa de trabalho e os valores de LD e LQ obtidos
são  bastante  satisfatórios.  A  continuidade  do  trabalho  se  dá  com  a  investigação  e  otimização  das
condições de extração e análise para avaliação de glifosato em amostras reais de hortifrutigranjeiros.
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