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Importância do artigo 

 

Este estudo teve como principal objetivo desenvolver e validar um método por 

cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) para determinar o agrotóxico glifosato 

em amostras de águas subterrâneas utilizando filtros de extração em fase sólida (SPE) 

após derivatização com cloroformato de 9-fluorenilmetoxicarbonil (FMOC-Cl). Após a 

validação do método foram avaliados 13 poços de água profunda distribuídos na zona 

urbana e rural do município de Chapecó, SC.  O manuscrito mostra o desenvolvimento 

de um método rápido e simplificado com alta sensibilidade para quantificação e 

detecção de glifosato em água (de 0,24 e 0,07 ppb, respectivamente). Para as águas 

subterrâneas analisadas, os resultados indicaram a presença de glifosato na água de 

poços tanto da área urbana como da rural, com maiores concentrações para a última. 
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sou responsável pelas informações inseridas no sistema editorial da revista. Asseguro 

que a contribuição é original e inédita e que não está sendo avaliada para publicação por 

outra revista e que não será retirada do processo editorial até a decisão final da 

administração da Revista Ambiente & Água. 

Declaro ainda, que o manuscrito foi enviado para um profissional no idioma 
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declarar, também, não têm quaisquer interesses financeiros na publicação que possam 

comprometer a integridade da publicação 
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