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RESUMO 

O leite é um alimento rico em proteína, gordura, carboidratos, sais minerais e vitaminas. Contudo, alguns 

fatores podem influenciar sua qualidade, como: presença de doença no rebanho, falta de higiene durante a 

ordenha, limpeza e sanitização inadequadas dos equipamentos e utensílios de ordenha, má qualidade da 

água, acondicionamento e transporte em condições inapropriadas. No entanto, se o leite não é produzido 

com boas práticas de produção leiteira, pode ser uma fonte de contaminantes, como por exemplo drogas 

veterinárias. Devido à segurança alimentar humana, organizações em todo o mundo têm estabelecidos 

limites máximos de resíduos (LMR) de diferentes medicamentos veterinários no leite. No Brasil, os 

medicamentos veterinários têm sido monitorados pelo Plano Nacional de Controle de Resíduos e 

Contaminantes, que define LMR com base em regulamentos internacionais para alimentos de origem 

animal. Assim, objetivo deste trabalho é analisar amostras de leite produzido na Fazenda Escola da 

Unicesumar, na região noroeste do Paraná, a fim de detectar a presença de resíduos químicos (drogas 

veterinárias -  como: amitraz, cipermetrina, cloropirifos, diclorvos, eprinomectina e fluazurom), por 

cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de massas. Espera-se que os dados produzidos neste 

trabalho possam contribuir com a cadeia produtiva do leite e garantir maior segurança no consumo de leite 

pela população. 

PALAVRAS-CHAVE: Análise Cromatográfica; Controle de Qualidade; Qualidade do leite. 

 

1         INTRODUÇÃO 

O crescimento populacional desordenado, o uso de novas tecnologias e a 

demanda por mais alimentos afeta não somente o solo, como também provoca grandes 

impactos na qualidade dos alimentos e água. A qualidade e segurança dos alimentos tem 

despertado cada vez mais o interesse da população mundial em relação a perigos 

químicos e microbiológicos, já que estes são os principais agentes relacionados a 

enfermidades associadas a alimentos (NERO et al., 2007). 

O leite de vaca é uma ótima fonte de cálcio e outros minerais, como fósforo, 

potássio, sódio e magnésio, sendo composto basicamente por água (pouco mais de 80 

%), 2 a 4 % de proteínas (principalmente caseína) agregando alto valor biológico e ótima 

fonte de aminoácidos essenciais, e quase 5 % de sua composição é de glicídios, 

basicamente lactose (MULLER, 2002).  

Drogas veterinárias têm sido amplamente utilizadas no manejo de gado leiteiro 

para prevenir doenças e promover o crescimento. No entanto, se essas substâncias são 

aplicadas indevidamente e se o período de carência para a retirada do leite cru dos 
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animais tratados não é observado, estes resíduos podem ser encontrados em alimentos 

de origem animal, como o leite. Portanto, os resíduos de medicamentos veterinários 

podem ser transferido do leite cru para produtos lácteos (Aguilera et al., 2012), porque 

alguns desses produtos têm alta estabilidade sob tratamentos térmicos, como 

pasteurização e ultra alta processos de temperatura (UHT) (ROCA et al., 2010). 

Devido à segurança alimentar humana, organizações em todo o mundo têm 

estabelecidos limites máximos de resíduos (LMR) de diferentes drogas veterinárias no 

leite (CODEX, 2012). 

No Brasil, as drogas veterinárias têm sido monitoradas pelo Plano Nacional de 

Controle de Resíduos e Contaminantes (PNCRC), que define LMR com base em 

regulamentos internacionais para alimentos de origem animal (BRASIL, 2012). Estes LMR 

exigem o desenvolvimento de métodos que sejam capazes de monitorar e determinar 

medicamentos veterinários com múltiplos resíduos em amostras de leite. O que dificulta 

as análises em amostras de leite é o tratamento necessário para extrair as substâncias de 

interesse de uma matriz complexa como esta, com elevado teor de gordura e açúcares, e 

rico em proteínas (WANG et al., 2015). 

Os primeiros métodos multiresíduo (MMR) de extração constituíam em extrações 

líquido-líquido, utilizando solventes de média e baixa polaridade, como acetonitrila, 

hexano e éter de petróleo (PRESTES et al., 2009). A partir dos anos 90, surgiram as 

preocupações ambientais, e métodos alternativos de extração com menores volumes de 

solventes começaram a ser desenvolvidos (PRESTES et al., 2009).  

O método QuEChERS (Quick, Easy, Cheap, Effective, Ruggedand Safe- rápido, 

fácil, barato, eficaz, robusto e seguro) foi desenvolvido em 2003 por Anastassiades et al., 

para superar limitações práticas de métodos de determinação de multirresíduos de 

pesticida em frutas e legumes. Desde então, o método QuEChERS tem sofrido 

modificações e sendo aplicado nas extrações de diversos analitos em diversas matrizes 

distintas. As modificações desse método indicam um futuro promissor na análise 

multirresíduos (PRESTES et al., 2009). 

A Instrução Normativa no 51 prevê a inspeção periódica de resíduos de antibiótico 

e agroquímicos, regulamentando os Limites Máximos de Resíduos (LMR) para cada 

grupo específico. Assim, o uso indevido ou incorreto destas drogas veterinárias e 

agroquímicos em animais podem caracterizar perigos relacionados ao risco de 

intoxicações de origem alimentar para os humanos e o monitoramento destes resíduos de 

drogas veterinários e agroquímicos em alimentos, principalmente no leite, tornou-se uma 

área de preocupação constante dos consumidores, órgãos reguladores e instituições de 

pesquisa.  

Análises e pesquisas no desenvolvimento de métodos rápidos, fácil e eficiente para 

detecção de multiresíduos de drogas veterinárias são cada vez mais importantes para 

garantir a qualidade do leite e principalmente a saúde do consumidor, fato que justifica 

esta pesquisa. 

2         MATERIAIS E MÉTODOS 

Área de estudo e coletas das amostras 
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A metodologia será aplicada na propriedade da Fazenda Escola da Unicesumar, na 

região noroeste do Paraná que utilizam protocolos de aplicação de drogas veterinárias em 

seu plantel, com o auxílio de um médico veterinário que atua nesta área, dando 

assistência na propriedade. 

Para um controle das análises, as vacas leiteiras serão separadas em dois grupos 

(contendo 5 animais em cada grupo), um deles será classificado como controle positivo e 

o outro grupo como controle negativo. No grupo controle positivo, todos os animais serão 

expostos ao período estabelecido de aplicação de cada droga veterinária, já o controle 

negativo os animais não receberão as drogas veterinárias. 

Para as análises, as amostras de leite (controle positivo e controle negativo) serão 

coletadas e identificadas do dia 0 (antes da aplicação das drogas veterinárias) até o dia X 

(dobro de tempo do protocolo de aplicação da droga veterinária). Espera-se coletar 

amostras 30 mL de leite por dia referente ao grupo de 10 vacas (5 vacas – controle 

positivo e 5 vacas controle negativo). Estas amostras serão extraídas por SPE e 

analisadas quanto à presença de resíduos de drogas veterinárias, por meio da análise de 

cromatografia em fase gasoso acoplada a espectrometria de massas CG/EM. 

Análise multirresíduos 

Todos os padrões, solventes e reagentes utilizados no trabalho serão de grau HPLC. A 

água utilizada será ultra-purificada (Milli-Q a 18,0 MΩ cm-1). 

Extração do analito da matriz - método QuEChERS 

As amostras serão preparadas adicionando 10 g de cada amostra de leite em um 

tubofalcon, contendo 4 g sulfato de magnésio, 1 g de sódio cloreto e 15 ml acetonitrila. As 

amostras serão agitadas vigorosamente por 1 minuto seguidas de decantação por 

centrifugação (6.000 rpm) durante 2 min. Após a separação de fases, a camada superior 

obtida de mistura será então transferida para cartucho QuEChERS (contendo 25 mg de 

PSA e 50 mg de C18) para separar os analitos desejados da matriz, agitando 

vigorosamente por 1 minuto e decantação por centrifugação a 8000 rpm por 2 min. A 

camada superior separada será filtrada e injetado diretamente no CG/EM. Todas as 

extração serão realizadas em triplicata. 

Condições Cromatográficas para análise no CG/EM 

As análises no CG/EM serão realizadas em um cromatógrafo a gás (modelo Agilent 

7890B) com injetor automático (CTC PAL Control), acoplado a um espectrômetro de 

massa (modelo Agilent 5977A MSD), equipado com coluna HP-5MS UI Agilent com fase 

de 5% de fenil metil siloxano (30,0 m x 250 μmd.i. x 0,25 μm de espessura do filme). Para 

a separação adequada dos analitos no sistema CG/EM, 2 μL de cada amostra extraída 

será injetada na coluna usando o modo de injeção Split na razão 1:50, nas seguintes 

condições do forno: temperatura inicial de 70°C mantida por 2,5 min, em seguida rampa 

de 15°C min-1 até 175°C mantida por 13 min, e rampa de 20°C min-1 até 290 °C e 

mantida por 15 min. As demais condições do método de análise serão: volume de injeção 

de 1,0 μL, fluxo do gás de arraste (He, pureza 99,99999%) igual a 1,2 mL min-1, 

ionização por impacto eletrônico de 70 eV, temperatura da fonte de ionização de 230°C, 

do quadrupolo de 150°C, da linha de transferência de 280°C e do injetor de 250°C. A 

aquisição dos dados será feita pelo software MassHunter e análise qualitativa dos 

espectros de massas pela biblioteca NIST 11. A quantificação de cada droga veterinária 
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será realizada através de curvas de calibração pré-estabelecidas e também pela presença 

do padrão interno (octadecano). 

3         RESULTADOS ESPERADOS 

Estabelecer metodologia rápida e eficiente de identificação e quantificação de 

resíduos no leite; Estabelecer protocolos de carência para o uso de drogas veterinárias 

em vacas; Difusão do conhecimento do estudo entre técnicos, produtores e 

consumidores, bem como toda comunidade científica. Contribuir para formação de 

recursos humanos na área de controle de qualidade de alimentos, que possam auxiliar 

com a melhoria da saúde, qualidade de vida e do alimento. 
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