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Resumo 

Plantas empregadas na forma de infusão são muito utilizadas no Brasil como bebida aromática e também como auxiliar 

no tratamento ou redução de sintomas relacionados à doenças. Nesse contexto, esse estudo tem por objetivo avaliar, 

desenvolver e validar um método de determinação de resíduos de pesticidas e avaliar a presença e concentração 

desses contaminantes nas ervas destinadas o preparo de infusões. 
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Introdução 
O Brasil possui um grande potencial para a 

exploração de plantas devido à sua grande biodiversidade, 
que conta com uma flora de cerca de 50.000 a 60.000 
espécies (CARTAXO; DE ALMEIDA SOUZA; DE 
ALBUQUERQUE, 2010; SARAIVA et al., 2015). Em 
contrapartida, as plantas utilizadas no preparo de chás, 
assim como outras culturas, podem apresentar resíduos 
de pesticidas, sejam esses oriundos do método de cultivo 
ou mesmo pela contaminação provinda da água, ar e/ou 
solo (RODRIGUES et al., 2005, 2007; ZUIN; YARIWAKE; 
BICCHI, 2003. 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA, 2019) possui na lista de monografias autorizadas 
528 substâncias que podem ser empregadas como 
pesticidas, além do número elevado de compostos 
permitidos, o Brasil é o país que mais faz uso desses 
produtos no mundo. Diante do exposto, as determinações 
de resíduos de pesticidas se fazem importantes para 
avaliar a inocuidade das plantas popularmente destinadas 
a produção de infusões. 

Material e Métodos 
No total, 58 amostras de 20 ervas foram 

compradas em mercados públicos, feiras e “casa de 
produtos naturais” em Campinas e Londrina. As amostras 
foram moídas, homogeneizadas, embaladas a vácuo e 
armazenadas à temperatura ambiente. 

A determinação dos 20 pesticidas se deu em um 
cromatógrafo a gás Agilent 7890 acoplado com um 
analisador de massas do tipo quadrupolo (Agilent 5975c), 
tendo EI como fonte de ionização. 

O método de extração utilizado foi o QuEChERS e 
clean up por extração dispersiva em fase sólida (dSPE). A 
fim de melhorar o desempenho do método e diminuir 
interferentes da análise diversos adsorventes e suas 
combinações foram testados. 

Resultados e Discussão 
A Figura 1 apresenta os resultados para três 

pesticidas selecionados a fim de avaliar o efeito dos 
adsorventes sobre o sinal analítico. Observa-se que a 
utilização de 150 mg de SAX + 5 mg de GCB, a área dos 
analitos foram superiores à área dos outros ensaios. 
Portanto essa combinação foi escolhida para dar 
continuidade ao estudo. 

Quanto à validação, o método apresentou 
linearidade (R²) >0,9810, valores de RSD (%) menores 
que 13,25% e 13,96% para precisão intra e inter-dia, 
respectivamente. A maior parte dos analitos 
apresentaram valores de recuperação (%) entre 80 e 
120%. 

 
Figura 1. Resultado da escolha dos adsorventes (área 
normalizada pelo experimento sem clean-up). 
 

Dos 20 pesticidas analisados, 15 apresentaram 
valores maiores que o limite de detecção e 33 (57%) 
amostras continham resíduo de, ao menos, um pesticida. 
Os valores de concentrações encontrados neste estudo 
foi entre <LOQ a 19,87 mg.Kg

-1
 (Cypermethrin em 

Calêndula officinalis). 

Conclusões 
O método apresentou bom desempenho analítico para a 
determinação de 20 pesticidas das classes de 
organoclorados, organofosforados e piretroides. 57% das 
amostras continham resíduos de pesticidas, o que pode 
caracterizar um problema de exposição, para tanto, os 
autores propõem como estudos futuros a avalição da 
migração desses compostos quando essas ervas são 
utilizadas como infusão. Propõe-se também estudos 
toxicológico como a avaliação da exposição e 
caracterização de risco. Ressalta-se que, até o momento, 
não há limites máximos de resíduos (LMR) estabelecidos 
para pesticidas em ervas destinadas ao preparo de 
infusão. 
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