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Introdução

A cana-de-açúcar é atacada por diversas pragas e para aumentar a produtividade são usados
agrotóxicos.1 No entanto, produtos derivados da cana-de-açúcar podem conter resíduos de
agrotóxicos, principalmente, quando boas práticas agrícolas não são respeitadas. Sendo
assim, o desenvolvimento de métodos analíticos para a determinação de agrotóxicos em
derivados da cana-de-açúcar é importante, pois contribui para a segurança alimentar dos
consumidores. O melado, obtido a partir da concentração do caldo de cana, é uma matriz
complexa, e por isso é importante que no desenvolvimento de métodos que o efeito matriz seja
avaliado, ou seja, verificar a ocorrência de supressão ou enriquecimento do sinal do analito
devido a componentes da matriz.2 O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito de matriz na
determinação de agrotóxicos (2,4-D; diurom e fipronil) em melado usando extração com
acetonitrila e determinação por cromatografia líquida de alta eficiência acoplada ao detector por
arranjo de diodos (HPLC-DAD) e cromatografia líquida acoplada ao espectrômetro de massas
(LC-MS).

Metodologia

Em 10 g de amostra, acidificada a pH 2,0 com ácido fosfórico 1:1 (v/v) foram adicionados 5 mL
de acetonitrila e depois 4,0 g de sulfato de magnésio anidro, agitação em vortex e
centrifugação a 5000 rpm por 2 min para separação de fases. Uma alíquota do sobrenadante
foi injetada no sistema cromatográfico.
O efeito matriz foi avaliado pela comparação das curvas analíticas preparadas no solvente e na
matriz, através da fórmula:
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onde Ss é a inclinação (slope) no solvente, e Sm, na matriz. Efeito matriz superior a 20% é
considerado significativo.2 O efeito matriz foi avaliado nas concentrações de 0,25, 0,5 e 1,0 mg
kg-1 por HPLC-DAD e 0,0025, 0,005 e 0,05 mg kg-1 por LC-MS.

Resultados e Discussão
Por HPLC-DAD, utilizou-se modo de eluição por gradiente, com fase móvel composta por
metanol:água pH 3,0 acidificada com H3PO4 1:1 (v/v), e coluna analítica Thermo hypersil, C18;
250 x 4,6 mm x 5m. Por LC-MS a fase móvel foi composta por metanol:água acidificada com
0,1% de ácido fórmico (65:35, v/v), com vazão de 0,2 mL min-1 e coluna XTerra C18; 50 x 3 mm
x 3,5m. Os limites de quantificação (LQ’s) por HPLC-DAD foram 0,05, 0,1 e 0,3 mg kg-1 para
os compostos 2,4-D, fipronil e diurom, respectivamente. Por LC-MS, os LQ’s foram 0,0005
(fipronil) e 0,0025 mg kg-1 (2,4-D e diurom). Recuperações para os compostos foram de 63,2%
a 114,7%, com desvio padrão relativo (RSD) menor que 11,04% por HPLC-DAD. Por LC-MS,
recuperações de 90,4% a 120,0 %, com RSD< 20% foram obtidas. Com relação ao EM, foi
observado por HPLC-DAD e por LC-MS, sendo respectivamente para o 2,4-D (-23,6 e -52,7%),
diurom (-10,1 e 37,7%) e fipronil (-12,1 e -8,2%).
Ao utilizar o DAD foi observado menor EM, uma vez que no DAD as interferências da matriz
são mais visíveis nos cromatogramas. O EM foi mais significante para ambos compostos ao
utilizar o detector de massas, uma vez que os coextrativos da matriz podem competir no
processo de ionização na fonte e aumentar ou suprimir o sinal do composto de interesse.2

Sendo assim, para corrigir o efeito matriz todos os cálculos de exatidão, foram efetuados com
os resultados dos padrões analíticos na matriz.
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Conclusão
A avaliação do efeito matriz indicou que os componentes da matriz interferem na quantificação
dos compostos. O detector de massas, comparado ao DAD, permitiu a identificação dos
compostos em baixos níveis de concentração, sendo mais sensível, no entanto, apresentou
maior efeito matriz.
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