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Introdução
A utilização de substâncias químicas, para controlar ou eliminar problemas

relacionados aos ataques de pragas e doenças em plantas, tornou-se freqüente na
agricultura moderna. O uso de agrotóxicos em cultivos agrícolas, como por exemplo,
arroz irrigado, laranja, pêssego, silvicultura, etc, pode ocasionar a contaminação
indireta de produtos provenientes destas matérias-primas, como neste caso o mel
originário do néctar das flores de eucalipto entre outras.

O monitoramento de agrotóxicos em amostras de mel faz-se necessário, já
que o Rio Grande do Sul é o maior produtor de mel do país, e a região sul do
estado, é responsável por cerca de 8% do mel produzido no RS (IBGE, 2008). Além
disso, a região é grande produtora de arroz, pêssego, laranja e eucalipto (IBGE,
2008), e sabendo-se que diariamente de 10.000 a 25.000 abelhas operárias
percorrem cerca de 7 km2 nas áreas que cercam seu “habitat”, recolhendo o néctar a
água e o pólen das flores (RISSATO, 2006), a contaminação do mel por agrotóxicos
deve ser estudada.

Assim, o objetivo deste estudo é otimizar, desenvolver e validar métodos
analíticos empregando cromatografia líquida de alta eficiência com detecção por
arranjo de diodos (HPLC-DAD), cromatografia líquida acoplada a espectrometria de
massas (LC-MS) e microextração líquido-líquido dispersiva (DLLME) para
determinar agrotóxicos em amostras de mel proveniente de diferentes néctares
florais, como de eucalipto, pêssego, laranja, entre outros. Serão analisados
agrotóxicos em amostras de mel coletadas na região sul do RS.

Metodologia
A primeira etapa deste estudo foi selecionar os agrotóxicos que serão

analisados, com base em artigos científicos, recomendações da ANVISA para os
cultivos da região, e em informações sobre a mortandade de abelhas relacionada ao
uso de agrotóxicos. Assim, foram selecionados os agrotóxicos Fipronil, Imidacloprido
e Tiametoxam.

Em seguida, foi realizada a otimização da separação cromatográfica da
mistura destes agrotóxicos por HPLC-DAD, empregando diferentes fases
estacionárias e diferentes proporções de Acetonitrila e/ou Metanol e água purificada.
Após obter uma separação adequada foram estabelecidos os Limites de Detecção e
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Quantificação do instrumento e a curva analítica, buscando a melhor resposta em
termos de relação sinal/ruído e comprimento de onda de máxima absorção.

Resultados e Discussão
A mistura de 10 mg L-1 dos três padrões de agrotóxicos foi injetada testando-

se diferentes composições de fase móvel, no modo isocrático e no modo gradiente.
No modo gradiente foi observada a melhor separação dos padrões dos

agrotóxicos, em que os picos apresentaram-se com boa resolução. A identificação dos
compostos se deu através dos tempos de retenção e do espectro de cada um. Na
Tabela 1 estão descritas as condições utilizadas no modo gradiente.

Tabela 1: Modo gradiente selecionado:
Tempo
(min)

Vazão
(mL/min)

% ACN % H2O

0,8 25 75
4 0,8 25 75
8 1,2 70 30
13 1,2 70 30
14 0,8 25 75
18 0,8 25 75

Na Figura 1, é apresentado o cromatograma da separação da mistura dos três
agrotóxicos, com o espectro de absorbância e respectivo tempo de retenção de cada
um:

Figura 1: Cromatograma da mistura dos agrotóxicos.

O Limite de Detecção (LOD) encontrado para o Imidacloprido e para o
Tiametoxam foi de 0,016 mg L-1 e de 0,033 mg L-1 para o Fipronil. O Limite de



Quantificação (LOQ) encontrado para o Imidacloprido e para o Tiametoxam foi de 0,05
mg L-1 e de 0,1 mg L-1 para o Fipronil.

As curvas analíticas foram construídas a partir do LOQ de cada composto até a
concentração de 5 mg L-1, obtendo-se coeficientes de correlação linear (r) maiores que
0,9993. A ANVISA recomenda um coeficiente de correlação de no mínimo 0,99 e o
INMETRO um valor acima de 0,90. Assim, os valores encontrados estão de acordo
com as normas vigentes.

Conclusões
A partir dos resultados obtidos, conclui-se que o método é apropriado para a

separação e quantificação dos agrotóxicos em estudo.

Agradecimentos
Ao LACOM, PPGQTA, FURG, CAPES e CNPq.

Referências
IBGE, Produção da Pecuária Municipal 2007; Malha municipal digital do Brasil:
situação em 2007. Rio de Janeiro: IBGE, 2008.
RIAL-OTERO, R. et al. Chromatographic-based methods for pesticide
determination in honey: An overview. Talanta 71 (2007) 503-514
RISSATO, S. R. et al. Método Multirresíduo para monitoramento de
contaminação ambiental de pesticidas na região de Bauru (SP) usando mel
como bio-indicador. Química Nova, v.29, nº5, p. 950-955, 2006.


