
Resumo 
 
Portugal ao longo dos últimos anos conquistou um excelente lugar no mercado Mundial 

na produção de tomate. A cultura do tomate está sujeita ao ataque de um grande 

número de fungos, pragas e vírus sendo os pesticidas o principal meio para a sua 

prevenção e controlo. 

Devido aos riscos inerentes à utilização de pesticidas com repercussões na saúde 

humana e animal e na degradação do meio ambiente, há necessidade de uma 

monitorização dos níveis de resíduos de pesticidas nas diversas matrizes ambientais. 

O presente trabalho teve por objectivo desenvolver e validar uma metodologia analítica, 

baseada na extracção assistida por microondas e na análise por cromatografia líquida 

com detecção por matriz de díodos, para a determinação simultânea de nove pesticidas 

em amostras de tomate e solos. Foram analisados seis carbamatos (butilato, carbaril, 

carbofurão, clorprofame, EPTC e etiofencarbe) e três ureias (linurão, metobromurão e 

monolinurão). 

Estudou-se a estabilidade das soluções padrão ao longo do tempo, verificando-se a 

formação de produtos de degradação a partir do sétimo dia de preparação da solução. 

As curvas de calibração foram realizadas com dez níveis de concentração para o 

butilato (30,0 a 500 μg/L) e com onze níveis de concentração para os restantes oito 

pesticidas (10,0 a 500 μg/L). Os limites de detecção e de quantificação obtidos para os 

nove pesticidas estudados variaram, respectivamente, entre 15,1 e 60,0 μg/L e de 

50,43 a 200,0 μg/L. Relativamente ao processo de extracção por microondas, foram 

testados três solventes a três temperaturas (acetonitrilo, hexano-acetona (1:1, v/v) e 

diclorometano-metanol (9:1, v/v) a 60, 70 e 80 ºC). O solvente e a temperatura óptima 

de extracção obtidos para a matriz do tomate foi o acetonitrilo a 60 ºC e para a matriz 

de solos foi o acetonitrilo a 70 ºC. As fortificações foram realizadas a três níveis de 

concentração: entre 10,0 e 200 μg/kg para a matriz de tomate e a 30,0, 50,0 e 70,0 

μg/kg para os dois solos estudados com características físico-químicas diferentes. Na 

matriz de tomate, as percentagens de recuperação variaram em toda a gama de 

contaminação entre 54,62 e 103,2 % com um coeficientes de variação inferiores a      

10 %. No entanto, obtiveram-se baixas percentagens de recuperação para o nível de 



contaminação superior para o pesticida carbofurão, (26,10 % para 200 μg/kg) e para o 

pesticida EPTC no nível de contaminação inferior (26,18 % para 30,0 μg/kg). Para os 

dois tipos de solos e nos três níveis de contaminação estudados, o método 

desenvolvido apresentou percentagens de recuperação compreendidas entre 69,58 e 

120,3 % com coeficientes de variação abaixo dos 10 % para o carbaril, carbofurão, 

clorprofame, etiofencarbe, linurão, metobromurão e monolinurão e percentagens de 

recuperação baixas para os pesticidas EPTC e butilato. 

Após optimização e validação da metodologia, esta foi aplicada à análise de 28 

amostras de tomate fruto em diferentes estados de maturação, originários de Portugal e 

Espanha, e a 6 amostras de tomate transformado. As amostras foram também 

analisadas por cromatografia líquida com detecção por espectrometria de massa. Os 

resultados obtidos estão abaixo dos limites estabelecidos pela legislação. 

O estudo foi alargado à extracção de outro conjunto de pesticidas (butilato, carbaril, 

carbofurão, clorprofame, EPTC, etiofencarbe e linurão) de diversos vegetais, 

nomeadamente, da batata, cenoura, cebola e repolho. Foram testados três solventes de 

extracção a 60 ºC (acetonitrilo e as misturas: hexano-acetona (1:1, v/v) e 

diclorometano-metanol (9:1, v/v)). 

Concluiu-se que o método desenvolvido permite a detecção de quatro dos pesticidas 

utilizados na contaminação nas matrizes de batata e repolho. Enquanto que na cenoura 

e na cebola não foram detectados nenhuns dos pesticidas em estudo devido aos picos 

característicos destas matrizes. 

O critério aplicado para seleccionar a metodologia de extracção testada (extracção 

assistida por microondas) baseou-se numa perspectiva de protecção ambiental 

perseguindo os objectivos da implementação dos princípios da Química Verde, i.e. 

redução do consumo de solventes minimizando assim a produção de resíduos 

laboratoriais. Adicionalmente, a metodologia de extracção proposta tem como principais 

vantagens a redução drástica do tempo de preparação prévia das amostras, 

aumentando o ritmo das análises e consequentemente, reduzindo os custos. 

Finalmente, sistemas baseados em radiações microondas geram excelentes 

oportunidades para a automação. Espera-se que a metodologia analítica optimizada 



neste trabalho possa, no futuro, ser implementada em laboratórios e usada para 

controlo dos pesticidas estudados em amostras ambientais. 

 
 
Abstract 
 

Throughout the last years, Portugal conquered an excellent position in the world market 

of tomato production. Tomato cultures are attacked by a great number of fungi, plagues 

and virus, and pesticides are the principal way for their prevention and control. Due to 

the inherent risks of the application of pesticides that have repercussions in human and 

animal health, as well as, in environmental degradation, monitoring of pesticide residues 

in different environmental matrices is mandatory. 

The principal aim of the present work was to develop and validate an analytical 

methodology, based on microwave assisted extraction and analysis by liquid 

chromatography with diode array detection, for the simultaneous determination of nine 

pesticides in tomato and soil samples. Six carbamates (butylate, carbaryl, carbofuran, 

chlorpropham, EPTC and ethiofencarb) and three ureas (linuron, metobromuron and 

monolinuron) were determined. 

The stability of the standard solutions of pesticides was studied throughout the time and 

formation of degradation products was verified when seven days have elapsed from the 

day of solution preparation. 

The calibration curves were performed using ten levels of concentration for butylate 

(30.0 to 500 μg/L) and eleven concentration values for the other eight pesticides (10.0 to 

500 μg/L). For the nine studied pesticides, the detection and quantification limits ranged, 

respectively, from 15.1 and 60.0 μg/L and from 50.43 to 200.0 μg/L. Regarding the 

microwave assisted extraction procedure, three solvents were tested at three 

temperatures (acetonitrile, hexane-acetone (1:1, v/v) and dichloromethane-methanol 

(9:1, v/v) at 60, 70 and 80 ºC). The selected optimum extraction conditions were: 

acetonitrile at 60 ºC for tomato matrices and acetonitrile at 70 ºC for soil samples. 

Spiking was carried out at three levels of concentration, namely, 10.0 to 200 μg/kg for 

tomato matrix and 30.0, 50.0 and 70.0 μg/kg for the two studied soils with different 



physical and chemical characteristics. For tomato samples, the attained recoveries 

varied from 54.62 to 103.2 % with variation coefficient less than 10 %. However, low 

recoveries were obtained for carbofuran, (26.10 % for the spiking level 200 μg/kg) and 

EPTC (26.18 %, for the concentration level 30.0 μg/kg). For the two type of soils at the 

three spiking levels, the developed methodology presented recoveries that ranged 

between 69.58 and 120.3 % with variation coefficients below than 10 % for carbaryl, 

carbofuran, chlorpropham, ethiofencarb, linuron, metobromuron and monolinuron and 

low recoveries for the pesticides EPTC and butylate. 

After optimization and validation of the methodology, twenty eight tomato samples in 

different states of maturation, originating from Portugal and Spain, and six samples of 

transformed tomato were analysed. The samples turned out to be positive by liquid 

chromatography with diode array detection were confirmed using the mass spectrometry 

detector. The attained results were below the limits established in the legislation. 

The study undertaken was also applied to other vegetables, namely, potato, onion, 

carrot and cabbage to extract restricted pesticides (butylate, carbaryl, carbofuran, 

chlorpropham, EPTC, ethiofencarb and linuron). Three extraction solvents were tested 

at 60ºC (acetonitrile and the mixtures: hexane-acetone (1:1, v/v) and dichloromethane-

methanol (9:1, v/v)). The developed methodology allows the detection of four pesticides 

only in potato and cabbage matrices. Unfortunately, in carrot and onion samples, the 

pesticides can not been quantified due to overlapping with the characteristic peaks of 

the matrices. 

The criteria applied to select the extraction methodology to be tested was based in an 

environmental protection perspective pursuing the implementation of the principles of 

Green Chemistry, i.e. reducing solvent consumption thereby minimising the disposal of 

waste solvents. 

Additionally, the proposed microwave-assisted extraction methodology has the main 

advantages of drastically reducing sample handling and increasing sample throughput, 

thereby minimizing the costs of the analysis. Furthermore, microwave systems provide 

an excellent opportunity for automation. Finally, it is expected that the optimized 

analytical methodology can, in future, be implemented in laboratories and used for 

quality analytical control purposes of the studied pesticides in environmental samples. 


