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Introdução/Objetivos

O pêssego possui alto valor nutritivo da qual a partir do fruto são produzidos diversos
produtos alimentícios. Na região Sul do Brasil, o estado do Rio Grande do Sul (RS) destaca-se
como o maior produtor de pêssegos, com mais de 129 mil toneladas. Pelotas, evidência-se no
mercado nacional como o mais importante fornecedor de pêssego em calda, abastecendo
juntamente com Canguçú grande parte dos municípios1.

A utilização de agrotóxicos torna-se cada vez maior devido à demanda da produção de
alimentos sendo realizada em vários estágios do cultivo. Portanto, a fiscalização e o
monitoramento de resíduos de agrotóxicos em pêssego faz-se necessário tendo em vista que,
para esta cultura, na cidade de Pelotas, são usados produtos químicos com mais de 15
ingredientes ativos com diferentes classes, grupos químicos e toxicidades 2.

Este trabalho tem como objetivo otimizar um método analítico que garanta resultados
confiáveis para a extração dos agrotóxicos azoxistrobina, diclorana, malationa e fentiona em
amostras de pêssego em calda com determinação por Cromatografia Líquida acoplada ao
Detector por Arranjo de Diodos (LC-DAD)
Metodologia

Primeiramente, foi feita a seleção dos agrotóxicos, para isso, foi realizado um
levantamento através da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) para verificar
quais compostos são registrados para uso na cultura do pessegueiro. Também foi realizada
uma pesquisa junto a EMATER-PELOTAS para selecionar os compostos que são utilizados na
cidade. Com a pesquisa, totalizou-se 27 produtos por marca comercial e 15 ingredientes ativos
diferentes. Logo após, verificou-se na literatura através de artigos científicos atuais, os
compostos que podem ser determinados por cromatografia líquida e que apresentem os
requisitos para detecção com o detector de arranjo de diodos.

Após isso, foi realizada a otimização dos parâmetros cromatográficos, na qual foram
avaliados a coluna analítica, composição da fase móvel e modo de eluição. Definida as
condições, foram determinados os Limites de quantificação (LQ’s) instrumentais e construída
uma curva analítica para determinar a linearidade.
Resultados e Discussão

As condições cromatográficas otimizadas para a separação foram: coluna Thermo
hypersil C18 (250 x 4,6 mm, 5 µm) com eluição no modo isocrático e fase móvel composta por
metanol e água ultrapura em uma proporção de 70:30 v/v, com vazão programada variando de
1,0 a 1,2 mL/min, totalizando um tempo de análise de 14 min. O comprimento de onda de 220
nm foi utilizado para determinação dos compostos. A identificação dos compostos foi realizada
com base nos tempos de retenção e por comparação entre os espectros dos compostos na
solução padrão da mistura e dos espectros na amostra, bem como pelos testes de pureza de
pico.

A figura 1, mostra os cromatogramas referentes as concentrações a partir dos LQs
instrumental, bem como a separação dos agrotóxicos na mistura, apresentando picos com boa
resolução. Os valores de LQs para o instrumento foram de 0,05 mg L-1 para os compostos, com
exceção do malationa que foi de 0,5 mg L-1.

Na figura 2, as curvas analiticias para os 4 compostos podem ser observadas. O
método apresentou boa linearidade para com valores de r>0,97 para todos os compostos.
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Figura 2 – Curvas analíticas para os quatro compostos

Conclusão
A partir dos resultados conclui-se que o método é apropriado para a determinação destes
compostos apresentando LQ´s instumentais na ordem de mg L-1 e uma faixa linear até 5 mg L-1.
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Figura 1- Cromatograma da separação em diferentes concentrações para os quatro agrotóxicos


