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Introdução/Objetivos

A utilização inadequada de agrotóxicos pode apresentar riscos ao meio ambiente e também à
saúde, pois podem ser introduzidos na cadeia alimentar, por exemplo, pelas abelhas através
do mel. Os inseticidas imidacloprido, fipronil e tiametoxam são altamente tóxicos para as
abelhas, podendo ser coletados juntamente com o pólen e o néctar1. O mel é um produto
alimentício originário de diferentes floradas, e a determinação de hidroximetilfurfural (HMF) em
mel também tem grande importância, pois sua medida é utilizada para avaliar a qualidade do
mel, possível adulteração e condições de armazenamento2,3. Neste trabalho foi proposto um
novo método empregando extração por fase sólida dispersiva (DSPE) seguido por
cromatografia líquida acoplada ao detector por arranjo de diodos (HPLC-DAD) para análise
simultânea de HMF e inseticidas em amostras de mel.

Metodologia

Para o preparo de amostra, diferentes parâmetros foram otimizados: solvente extrator, massa
de amostra e a etapa de clean-up. Após a otimização, a DSPE foi realizada através de
extração com 10 mL de acetonitrila de uma amostra aquosa contendo 5,0 g de mel, seguida
por uma etapa de particionamento de fases com 4,0 g de sulfato de magnésio e centrifugação,
onde uma alíquota do extrato obtido é injetada no sistema cromatográfico.

Resultados e Discussão

As condições cromatográficas foram otimizadas, e a separação foi realizada no modo gradiente
(Figura 1). A fase móvel utilizada foi composta por acetonitrila e água ultrapura. A identificação
dos compostos foi realizada com base nos seus tempos de retenção, 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. Para a quantificação, foram selecionados os
comprimentos de onda de máxima absorção para cada composto.

Figura 1: Cromatograma em 260 nm para amostra de mel fortificada com os analitos

O preparo de amostra foi otimizado, e verificou-se que a etapa de clean-up não foi necessária
no procedimento, pois não apresentou diferenças significativas nas recuperações (Figura 2). O
método então foi validado de acordo com parâmetros sugeridos pela ANVISA. Os limites de
quantificação foram menores que 1,0 mg/kg. O método apresentou boa linearidade para as
curvas analíticas no extrato, com valores de r>0,99 para todos os compostos. A exatidão foi
avaliada em termos de recuperação, com amostras do branco da matriz fortificadas em 4
níveis. As recuperações obtidas, ente 62,2 e 93,9% foram satisfatórias. A precisão foi avaliada
em termos de repetibilidade, e os desvios padrão relativos foram menores que 12,2%. O efeito
matriz4 foi avaliado através da comparação entre as áreas dos compostos no extrato fortificado
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e no solvente, onde se observou supressão de sinal para os inseticidas e enriquecimento de
sinal para o HMF, demonstrando um considerável efeito matriz.

Figura 2: Influência da etapa de cleanup nas recuperações dos analitos.

Considerações Finais ou Conclusão

O método foi adequado para a extração e determinação dos compostos, e mostrou-se exato e
preciso, permitindo uma análise simultânea de um composto indicador de qualidade e de
inseticidas no mel.
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