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1. RESUMO 

A alface (Lactuca sativa L.) é uma das culturas agrícolas mais consumidas no país. Sua 

produção é voltada à agricultura familiar, de maneira intensa e, possui alta exigência de 

investimento, entre eles, a utilização de agroquímicos, ou seja, de produtos que visam 

defender as plantas de agentes nocivos, a fim de diminuir perdas na produção causadas por 

pragas e doenças que potencialmente possam atingir a produção de alface. A utilização 

desses agroquímicos de maneira inadequada pode gerar danos tanto à saúde humana 

quanto ao meio ambiente, muitas vezes através dos resíduos dessas substâncias que se 

acumulam nos alimentos, muitas vezes acima do limite permitido por lei conhecido como o 

limite máximo de resíduos (LMR). O objetivo deste trabalho é identificar e quantificar os 

resíduos agroquímicos potencialmente acumulados na L. sativa produzida na Região 

Metropolitana de Campinas (RMC) e avaliar a influência desse acúmulo na degradação do 

solo. 

2. INTRODUÇÃO 

A Alface (Lactuca sativa L.) pertence à família Asteraceae e é uma hortaliça com 

característica folhosa e muito bem aceita no mercado interno. (KRETZER, et al, 2016). A 

Produção dessa hortaliça folhosa está associada a agricultura familiar e com o objetivo de 

melhorar a sua produtividade, os agricultores adotam o manejo intensivo da produção, 

muitas vezes fazendo uso inadequado de agroquímicos e usando produtos  que não são 

apropriados para o tratamento da L. sativa. Com isso o consumo in natura dessa hortaliça 

pode ser uma via de transmissão de contaminantes químicos e microbiológicos que, quando 

ingeridas, podem prejudicar a saúde humana. (BIANCHINI, V.; MEDAETS, J. P. P, 2013).  

Segundo a lei federal nº 7.802, de 1989 os resíduos agroquímicos são aprovados por 

tipo de culturas e não podem ultrapassar o LMR estabelecido pelo Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento – MAPA, Além disso, o Brasil como signatário do Codex 

Alimentarius, que é um programa conjunto da Organização das Nações Unidas para 

Agricultura e Alimentação (FAO) e da Organização Mundial da Saúde (OMS), com objetivo 

de estabelecer normas internacionais na área de alimentos, os LMR estabelecidos por essa 

instituição internacional já que, as normas do CODEX podem servir como ponto de partida 

para uma fundamentação técnica internacional de não conformidade de produto (KRETZER, 

et al, 2016) e justificar uma eventual abertura de ação  na Organização Mundial do 

Comércio (OMC) pela parte que se sinta prejudicada. Desse modo os níveis de resíduos de 

agroquímicos (fungicidas, inseticidas e herbicidas) devem ser monitorados, a fim de: 

verificar se estão sendo usados devidamente para o tratamento da L. Sativa; verificar o 

correto uso dessas substâncias através da quantificação desses ativos, constatando-se a 



conformidade com os LMR estabelecidos para cada agroquímico; fornecer dados do uso 

efetivo dos agroquímicos permitindo a tomada de medidas estratégicas e/ou de contenção 

com respeito ao uso dessas substâncias em culturas de L. Sativa; comparar os valores 

obtidos no monitoramento dos agroquímicos em culturas de L. Sativa com os dados de 

outros países para comprovar a equivalência internacional dos controles realizados e 

finalmente fornecer dados para o estudo da influência do uso desses agroquímicos na 

degradação do solo. 

OBJETIVOS  

Avaliar a quantidade de resíduos de agroquímicos acumulados na alface Lactuca 

sativa na RMC e verificar sua influência na degradação do solo.  

METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO 

O trabalho seguiu na primeira etapa o método qualitativo, que se consistiu no 

levantamento bibliográfico do uso de agroquímicos e a sua relação com a degradação do 

solo, das normas nacionais e internacionais com respeito a temática dos limites máximos de 

resíduos estabelecidos para os agroquímicos usados em culturas de L. sativa e também 

para a elaboração do plano de amostragem e do mapeamento das Unidades de Produção 

Agrícolas na RMC envolvendo a seleção dos municípios através do método de Pareto 

(Curva ABC) para definir os responsáveis pela maior parte da produção de alface da RMC. 

Para a coleta e amostragem das alfaces, feita diretamente nas propriedades 

agrícolas, foi utilizado a Diretiva 79/700/EEC da União Europeia que estabelece métodos de 

amostragem aprovados no bloco para o controle oficial de resíduos de pesticidas no interior 

e à superfície de produtos de origem vegetal ou animal a partir da qual se estabelece o 

padrão de 95% de confiabilidade para a efetiva detecção de uma violação do LMR. Para 

isso serão coletadas 300 alfaces que fornecerão 60 amostras de acordo com o percentual 

de propriedades distribuídas por município. 

As análises das amostras será realizada pelo método de cromatografia liquida ou 

gasosa, que permitirá identificar os níveis dos agroquímicos selecionados e presentes nas 

amostras para a comparação dos resultados com LMRs nacionais e internacionais.  

RESULTADOS PRELIMINARES 

 A partir do levantamento bibliográfico, foi identificado um total de 29 ingredientes 

ativos registrados pela plataforma Agrofit© do MAPA para a alface, onde, 9 delas não 

constam na lista do CODEX Alimentarius. para o uso em alface, sendo elas: beta-cyfluthrin; 

chlorothalonil; clothianidin; imidacloprid; malathion; pirimiphos-methyl; quintozene; thiacloprid 



e thiamethoxam, foi observado que outras 13 não estão na lista disponibilizada pelo Codex 

em relação aos agroquímicos permitidos. 

 Foi levantado o total de 127 propriedades agrícolas produtoras de alface com a sua 

respectiva área de produção na RMC, distribuídas em 20 municípios que compõem a RMC. 

(SÃO PAULO, 2008) Com a identificação das propriedades foi possível estabelecer a 

relevância das áreas produtivas e elaborar o plano de amostragem exibido na Tabela 1, 

onde se estabelece as quantidades de amostras de cada município, logística e o 

mapeamento da utilização de agroquímico.  

Tabela 1 – Plana de Amostragem no munícios com maior relevância da RMC 

Município 
Propriedades 

Agrícolas 
Número de amostras / cidades 

Campinas               67                            16  
Indaiatuba               16                            11  
Paulínia               15                            11  
Itatiba               14                            11  
Artur Nogueira               10                            11  

Fonte: Coordenadoria de Assistência Técnica Integral  - Projeto Lupa Adaptada 
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