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RESÍDUOS DE AGROTÓXICOS EM ALIMENTOS 

PIBITI-CNPq

GLIFOSATO

Representa 60 % dos 

herbicidas utilizados no 

mundo.1

Introdução
O objetivo do presente

estudo foi desenvolver e determinar

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).

Resultados e Discussão

Conclusões

Metodologia

Neste trabalho, foi obtida uma efetiva metodologia instrumental para a

detecção de glifosato. O método é linear na faixa de trabalho e os valores de LD

e LQ obtidos são bastante satisfatórios.

A continuidade do trabalho se dará com a investigação e otimização das

condições de extração e análise para avaliação de glifosato em amostras reais

de hortifrutigranjeiros.
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H2O

Preparo das soluções 
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Extração

Concentração

Á
re

a
 

Linearidade do método analítico

8,8
26,4 µg kg-1

0,0264 mg kg-1

88 µg kg-1

0,088 mg kg-1

Limites de detecção e quantificação (LQ e LD)

LMRs - MAPA (0,2 mg kg-1) e ANVISA (0,1 mg kg-1)

Maceração dos 

hortifrutigranjeiros

Adição dos solventes 

(água, metanol e 

diclorometano)

10 mL de cada 

Ultrassom por 15 minutos 

e centrifugação a 4000 

rpm por 20 minutos

Não houve recuperação de glifosato nestas amostras.
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5 mL
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Ultrassom por 15 minutos 

e centrifugação a 4000 

rpm por 20 minutos

Trituração e 

adição de 

solventes 

Derivatização

Ao sobrenadante, 

são adicionados 

TFAA e TFE

Secagem 

em estufa a 70 °C

por uma hora 

O produto é seco com N2,

ressuspenso em acetato 

de etila e, em seguida, 

analisado

800 µL TFAA

400 µL TFE

Análise de glifosato em amostras reais de hortifrutigranjeiros

Fortificação no vial

R2 = 0,9994

Devido a falta de resultados analíticos das amostras

reais de hortifrutigranjeiros, foi realizada uma fortificação após

a etapa de extração, onde o padrão de glifosato foi adicionado

diretamente ao vial. A partir deste, foi feita a amostra para

análise. Mesmo neste caso, o glifosato não foi detectado. Os

motivos de tal resultado, incluindo a possível transformação

do glifosato em outra molécula, devem ser investigados em
seguida.
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