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Introdução
A cana-de-açúcar (Saccharum officinarum L) é uma cultura essencialmente

brasileira e versátil. Seus derivados são importantes seja para alimentação humana,
como o açúcar, seja como combustível, o álcool. Para a garantia da produtividade
em função da demanda de alimentos e energética são usados agrotóxicos no cultivo
da cana-de-açúcar. (ZUIN, 2006)

O monitoramento de agrotóxicos em produtos derivados da cana-de-açúcar é
importante, uma vez que, o Brasil destaca-se na produção de cana-de-açúcar, o
estado de São Paulo é o maior produtor com produção anual de 329.095.578 ton em
2007. O Rio Grande do Sul contribuiu no mesmo ano com 1.426.978 ton (IBGE,
2008). Cidades gaúchas como Santo Antônio da Patrulha, município da microrregião
litoral norte do Rio Grande do Sul tem como uma das culturas locais a cana-de-
açúcar e a comercialização dos seus produtos derivados como a rapadura, o
melado, aguardente, uma importante fonte de renda para economia local e geração
de empregos.

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 produtos derivados da cana-de-açúcar,
provenientes de estabelecimentos comerciais de Santo Antônio da Patrulha-RS.
Metodologia

A primeira etapa deste estudo foi selecionar os agrotóxicos a serem
analisados, com base em artigos científicos, recomendações da ANVISA para a
cultura de cana-de-açúcar e informações da EMATER dos agrotóxicos, efetivamente
usados no município. Foram selecionados os agrotóxicos 2,4-D, fipronil e diurom.

Em seguida, foi realizada a otimização da separação cromatográfica da
mistura destes agrotóxicos por HPLC-DAD, empregando diferentes composições de
fases móveis, proporções de acetonitrila e/ou metanol e água, e, diferentes fases
estacionárias. Também foram estabelecidos os Limites de Detecção e Quantificação
do instrumento e a curva analítica, buscando a melhor resposta do equipamento de
forma a obter elevada sensibilidade para o método. O próximo passo será o preparo
de amostra, envolvendo todas as etapas necessárias para posterior quantificação
dos agrotóxicos em derivados da cana-de-açúcar.
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Resultados e Discussão
Uma solução padrão da mistura dos três agrotóxicos na concentração de 10

mg L-1 foi injetada testando-se diferentes composições de fase móvel, no modo
isocrático e no modo gradiente. A coluna analítica marca Thermo hypersil, C18; 250 x
4,6 mm x 5m, foi a que apresentou melhor eficiência para o estudo.

No modo gradiente foi observada a melhor separação dos padrões dos
agrotóxicos, em que os picos apresentaram-se com boa resolução, Tabela 1. A
identificação dos compostos foi feita através do espectro de absorção e o tempo de
retenção de cada composto.

Tabela 1: Composição do gradiente otimizado

Tempo
(min)

Vazão
(mL/min)

% MeOH % H2O
ultrapura
pH =3,0

1,0 65 35
8 1,0 80 20
12 1,0 80 20
13 1,0 65 35
15 1,0 65 35

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

Figura 1: Cromatograma da mistura dos agrotóxicos

O LOD encontrado para o 2,4-D e para o fipronil foi de 0,03 mg L-1, para o
diurom foi de 0,016 mg L-1. O LOQ encontrado para os compostos 2,4-D e fipronil  foi
de 0,1 mg L-1 e para o diurom, 0,05 mg L-1 .



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
0,9990. 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 estas normas.

Conclusões
A partir dos resultados da otimização da separação e quantificação dos

agrotóxicos conclui-se que o método é apropriado para determinação destes
compostos.
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