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A  utilização  de  ferramentas  para  controlar  diferentes  tipos  de  pragas  vem  sendo  utilizada  pela
humanidade  desde  que  se  fez  necessário  abastecer  de  alimentos  grandes  populações.  O  uso  de
pesticidas  se  tornou o  meio  mais  eficaz  para  o  controle  e  prevenção das  mesmas,  porém podendo ser
tóxicos. Nas últimas décadas sua aplicação, a fim de produzir vastas quantidades de alimentos, acabou
sendo  vertiginosamente  aumentada.  No  Brasil,  os  produtores  seguem  a  mesma  tendência,  não
considerando  os  possíveis  riscos  não  só  a  saúde  da  população,  mas  como também do  meio  ambiente,
podendo até,  desrespeitar  a legislação a fim de produzir  mais.  Portanto,  é de grande importância ter  o
controle  dos  pesticidas  utilizados  em  diferentes  cultivos.  O  objetivo  deste  trabalho  foi  analisar  cinco
diferentes  pesticidas  em  cultivo  orgânico  de  maçã  (carbaril,  fenitrotiona,  metidadiona,  triadimefom  e
triclorfon),  todos  permitidos  conforme o  MAPA (Ministério  da  Agricultura  Pecuária  e  Abastecimento)  em
cultivo tradicional de maçã, tendo seus limites máximos de resíduo respectivamente de 2,0; 1,0; 0,02; 0,2
e  0,5  mg.kg-1.  As  amostras  foram  avaliadas  utilizando-se  o  método  QuEChERS  para  extração  dos
compostos,  onde  pesou-se  10  g  de  cada  amostra  triturada  e  homogeneizada,  adicionou-se  10  mL  de
acetonitrila com 1% de ácido acético, 4 g de sulfato de magnésio e 1,7 g de acetato de sódio. A mistura
foi  agitada e centrifugada (4000 rpm, 8 min),  sendo coletado 1 mL de sobrenadante o qual  passou por
clean  up  com  50  mg  de  PSA  e  150  mg  de  sulfato  de  magnésio,  este  foi  agitado  e  centrifugado  nas
mesmas  condições  anteriores.  O  sobrenadante  foi  coletado  e  analisado  por  Cromatografia  Líquida
acoplada à Espectrometria de Massas (LC-MS/MS), com fonte de ionização por eletronebulização no modo
positivo.  Utilizou-se  método  analítico  validado,  com faixa  linear  de  1  a  300  μg.kg-1  com R2  &ge;  0,99,
limite de detecção instrumental de 0,3 a 0,4 μg.kg-1, limite de quantificação instrumental de 1 μg.kg-1 e
limite de quantificação do método de 10 μg.kg-1. A recuperação variou de 50 a 120% com RSD &le; 20%.
Desta  forma,  foi  possível  determinar  a  ausência  de  contaminação  pelos  cinco  pesticidas  nas  oito
amostras  de  maçã  analisadas,  proporcionando  um  resultado  relevante,  uma  vez  que  sendo  cultivo
orgânico não devem apresentar tais substâncias.
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