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INTRODUÇÃO: 

Os insetos polinizadores, principalmente as abelhas, têm uma relação muito próxima com as 

plantas, promovendo um serviço ambiental fundamental em ecossistemas naturais e agroecológicos. 

São responsáveis por equilibrar a biodiversidade e manter o sistema ecológico. Além disso, várias 

plantas silvestres dependem desses insetos para sua reprodução (FREITAS et al., 2020).  

Esses insetos também são economicamente importantes, uma vez que cerca de 75% das 

culturas requerem polinização animal para produzir frutos e sementes (KLEIN et al., 2007). Porém, as 

práticas agrícolas expõem as abelhas a uma grande variedade de agrotóxicos durante a busca de 

alimentos como néctar, água e pólen. As partículas suspensas de contaminantes podem ficar presas 

nos corpos das abelhas ou serem inaladas por elas. 

O glifosato (N-fosfonometil glicina) é um herbicida não seletivo, sistêmico e pós-emergente que 

inibe a síntese de 5 enolpiruvil-shikimato-3-fosfato (EPSP), importante enzima que atua na via do ácido 

chiquimico em plantas e bactérias, inibindo a biossíntese de aminoácidos aromáticos. O principal 

metabólito da biotransformação do glifosato é o ácido aminometilfosfônico (AMPA) (AMARANTE JR. et 

al., 2002; DUKE & POWLES, 2008). 

As ceras de abelha são matrizes complexas, contendo mais de 300 substâncias diferentes, 

principalmente hidrocarbonetos saturados e insaturados, e ésteres mono- e di-insaturados de cadeia 

longa. Produzida pelas abelhas ou adicionadas pelo apicultor na colmeia, o acúmulo de substâncias 

químicas aplicadas na agricultura pode ocorrer nas ceras dada suas características (BOGDANOV, 

2009). 

A longo prazo, a presença de glifosato pode trazer prejuízo à natureza das abelhas, ocasionando 

problemas em seu sistema nervoso, problemas em seu comportamento social, perda da sensibilidade 

gustativa, perda da memória dissociativa  dentre outros problemas estruturais, como dificuldade em seu 

desenvolvimento e crescimento (TAN et al., 2022).  
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Portanto, o presente trabalho teve por objetivo verificar em ceras de abelhas brasileiras se há 

contribuição significativa na exposição ao glifosato (GLI) por parte de abelhas através do 

desenvolvimento de método analítico para detecção do herbicida e seu principal metabolito (AMPA) 

através da cromatografia líquida acoplada a detector de fluorescência (HPLC-FD). 

 

METODOLOGIA: 

Preparo das amostras e análise por HPLC-FLD 

O procedimento analítico baseado na extração dos analitos com solução aquosa para posterior 

análise por cromatografia líquida acoplada ao detector de fluorescência foi otimizado de  DE SOUZA et 

al. (2021) para a matriz cera através de planejamento experimental 2^3.  

Após a homogeneização da cera conforme SVEČNJAK et al. (2019), alíquotas de 10.0 g foram 

transferidas para tubo de centrífuga de 250 mL, extraídas com 80 mL de  HCl 0.1 mol L−1 utilizando um 

vortex por 2 min. A fase aquosa foi  transferida para outro tubo  e o pH foi acertado entre 3 e 4. A fase 

de limpeza do extrato foi realizada em resina Chelex-100 impregnada com solução de Fe3+ (Cowell et 

al. 1986) e uma coluna de vidro preparada contendo 15 mL dessa resina impregnada foi utilizada. 

 

 O extrato contendo GLI e AMPA foi eluído através da coluna e lavado com  solução de HCl a 0.1 

mol L−1. Então, GLI e AMPA foram eluídos com alíquotas de HCl 6 mol L−1. Após, foi adicionado HCl 

concentrado no eluato e o extrato foi homogeneizado e aplicado em uma nova coluna de vidro contendo 

15 g de resina AG1X8.  Após a eluição, o extrato limpo foi concentrado em evaporador rotatório sob 

vácuo e ressuspenso em fase móvel, filtrado em Millex HV (0.45 μm, Millipore) e analisado por HPLC-

FD.  

O esquema apresentado na Figura 1 ilustra o procedimento de extração da amostra.  

Para a identificação e 

quantificação do GLI e AMPA foi 

utilizando um sistema 

cromatográfico HPLC Shimadzu 

LC 20A (Shimadzu, Japão) com 

coluna analítica de troca iônica 

acoplada à um forno de reação 

pós-coluna e detector de 

fluorescência.  

Os dados foram obtidos pelo 

software LC Solutions. 

Figura 1 - Esquema do procedimento de extração da amostra. 

Validação do método 

Foram avaliados seletividade, linearidade e sensibilidade, efeito matriz, precisão (intradia e interdia), 

exatidão, limite de detecção (LOD) e limite de quantificação (LOQ).  
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A linearidade e sensibilidade foram avaliadas por modelo empírico através da construção de dois 

tipos de curvas analíticas, em triplicata: curvas do analito no solvente e no extrato da matriz. A linearidade 

foi avaliada através da ANOVA realizada no software Statistica 12.0, enquanto a sensibilidade foi 

expressa como o declive da curva analítica (slope).  Com essas curvas analíticas também foi possível 

avaliar o efeito matriz dos extratos. 

Os limites de quantificação (LOQ) foram estabelecidos através da análise de amostras brancas 

fortificadas com soluções do analito em solvente. O LOQ foi considerado como sendo o primeiro ponto 

da curva e foi obtido pela relação sinal/ruído de 10 vezes.  

Para os estudos da precisão intra-dia, foram realizadas extrações da amostra fortificada com 

solução analítica padrão em dois diferentes níveis de concentração com cinco replicatas individuais por 

nível. Em cada nível calculou-se o coeficiente de variação (%CV). A precisão interdia foi realizada em 

dois diferentes dias. A exatidão do método foi avaliada por ensaios de recuperação devido à ausência 

de material certificado.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

O procedimento de preparo de amostras foi otimizado através de um planejamento fatorial 2^3 

(Tabela 1). Este foi aplicado para estabelecer as 

melhores condições para extração de GLI e AMPA 

das amostras de cera de abelhas. As variáveis: 

tempo de agitação (X1), tipo de agitação (X2) e 

massa de amostra (X3) foram utilizadas no estudo 

da influência desses fatores selecionados e suas 

interações em si na eficiência da extração.                     Ponto central 0: X1 : 30s ; X2 : Vórtex ; X3 : 10g 

    

     Os dados foram analisados e 

conforme a Figura 2 indica, nenhum 

efeito e nenhuma interação influenciou a 

extração das amostras. Assim, optou-se 

por realizar a extração de GLI e AMPA 

utilizando uma massa de 10 g de 

amostra, sendo extraída por 2 min sob 

agitação em vórtex.               

Na validação do método foram avaliados 

seletividade, linearidade e sensibilidade, efeito matriz, precisão (intradia e interdia), exatidão e limite de 

quantificação (LOQ). Uma amostra em branco sem contaminação por GLI e AMPA foi escolhida para os 

procedimentos de validação.  

Fator  Níveis 

1 -1 
X1 : tempo de 
agitação )(s) 

60 120 

X2 : tipo de 
agitação  

shaker politron 

X3 : massa de 
amostra (g) 

5 15 

Tabela 1 - Planejamento fatorial 2^3 

Figura 2- Gráfico de Pareto, demonstrando que as variáveis não possuem grande 
influência na extração. 
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 A seletividade do método foi verificada pela análise do branco da amostra e não foi observada 

interferência da matriz próximo ao tempo de retenção do GLI e AMPA. Cromatogramas representativos 

da amostra branco e fortificada são mostrados na Figura 3 (A e B) As condições cromatográficas 

permitiram um tempo total de corrida de 15 minutos e os tempos de retenção de GLI e AMPA foram 

respectivamente de 7 e 12 minutos. 

  

 

                                             

                                                

 

 

 

 A linearidade foi avaliada com cinco níveis de concentração em triplicata no solvente e na matriz 

na faixa de 0,05 a 1 ug mL-1. As curvas foram submetidas ao teste ANOVA e não foram evidenciados 

desvio de linearidade (p<0,05). Os coeficientes de correlação foram superiores a 0,999 e a distribuição 

residual foi distribuída aleatoriamente e inferior a ± 20%. Os efeitos de matriz são fontes conhecidas de 

erro que levam à superestimação ou subestimação do resultado. Assim, foram comparadas as curvas 

analíticas em solvente e em matriz na mesma faixa avaliada. O teste F foi utilizado para avaliar a 

homogeneidade das variâncias e comparar as médias entre os resultados. Não foram observadas 

diferenças significativas entre os valores. 

Figura 3 – (a). Cromatogramas de GLI e AMPA. (b). Amostra em branco.  

 

 

a 

b 
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O LOQ foi estabelecido em 0,05 mg 

kg-1 para GLI e AMPA. Os estudos de 

recuperação foram conduzidos em dois 

níveis de concentração, LOQ e de 10 vezes 

LOQ (0,5 mg kg-1) em cinco réplicas 

independentes. Conforme recomendado 

pela SANTÉ (2020) os estudos de 

recuperação apresentaram valores de 

recuperação entre 70%-120%. Os 

resultados são apresentados na Figura 4.  

 

. 

CONCLUSÕES 
      

       Pode-se afirmar que o método analítico foi validado para quantificação de GLI e AMPA em ceras de 

abelhas. Todo o conteúdo, desde otimização da amostra bem como validação do método foi realizado 

de forma a garantir a qualidade da análise. Para a parte final do projeto, as análises das amostras serão 

executadas e os resultados constarão no relatório final a ser apresentado em congresso.  
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    Figura 4 - Representação dos valores de recuperação obtidos. 

 


