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GASOSA 

Autor: CARLOS GILBERTO RAETANO 

Orientador: PROF. DR. GILBERTO CASADEI DE BATISTA 

RESUMO 

No presente trabalho, procurou-se estudar o 

comportamento dos residuos de fentoato (Elsan 50 CE) e 

malation (Malatol 100 CE) e verificar o efeito da lavagem 

com água corrente na remo.ão dos residuos de fentoato em 

frutos de tomate. 

O experimento foi instalado no Municipio de 

Mombuca, SP, em área de cultivo de tomate tutorado, 45 

dias ap6s o transplante das mudas. 

Os produtos foram aplicados no inicio do 

periodo de maturaião dos frutos, ambos nas dosagens de 600 

(A), 800(B), 1200 (C) e 1600 g de i.a./ha (O), 

correspondendo a 48; 64; 96 e 128 ml de Elsan 50 CE e 24; 

32; 48 e 64 ml de Malatol 100 CE por 100 litros de água, 

com o au~ilio de um pulverizador costal manual. Os frutos 

foram amostrados com 1, 

aplicaião. 

4, 10, 20 e 40 dias ap6s a 

O método de análise utilizado constou de 
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extra~ão com acetona e purifica~ão atraves de parti~ão em 

diclorometano. o extrato foi concentrado e injetado em 

cromat6grafo a gás, equipado com detector de ioniza~ão de 

chama alcalina (DICA). Esta metodologia proporcionou 

limites de detec~ão de O,01 ppm para ambos os produtos. 

As porcentagens de recupera~ão em amostras fortificadas, a 

diferentes concentra~ões, variaram de 73 a 11SY. para 

malation e de 60 a 81Y. para fentoato. 

As análises em frutos de tomate revelaram 

que os residuos de fentoato degradam-se mais lentamente, 

comparativamente aos de malation, onde, no primeiro dia 

ap6s a foram inferiores à. tolerâncla 

estabelecida pela em t omat e (3 ppm) , 

independente da dosagem usada. 

Nas condi~ões experimentais os residuos de 

fentoato em frutos de tomate varlaram de O,01 - O,75 ppm 

(A); O,02 - 1,40 ppm (B); O,06 - 1,20 ppm (C) e de O,01 -

2,17 ppm (D). 

Os valores de meia-vida de degrada~ão e de 

persistência para fentoato foram de 1 - 2 e 3 - 6 dias, 

respectivamente para as dosagens estudadas. 

Não se observou diferen~a significativa 

entre os niveis médios de residuos de fentoato 

provenientes de frutos lavados e não lavados aos 3 dias 

ap6s uma pulverizaião de 1200 9 La./ha, demonstrando, 

dessa manelra, que uma maior parte dos residuos já estava 

adsorvido à. cuticula dos frutos submetidos à. lavagem. 



RESIDUE DETERMINATIoN DF PHENTHoATE AND MALATHIoN BY GAS 

CHRoMAToGRAPHY IN ToMATo FRUITS (L~cop.rsicon •• culentum 

Mill) 

SUMMARY 

Author: CARLOS GILBERTO RAETANo 

Adviser: Dr. GILBERTO CASADEI DE BATISTA 

The objectlve of the present research was 

to stud~ the behaviour of phenthoate (EIsan 50 CE) and 

malathion (Halatol 100 CE) residues as well as to verif~ 

the effect of washing tomato fruits with running tap water 

for removing phenthoate residues. The experiment was set 

in a tomato field located in Mombuca, State of São Paulo, 

Brazil, after 45 da~s from seedlings transplantation. 

Dosages of 600 (A), 800 (B), 1200 (C) and 1600 9 a.i./ha 

(D) of both products, corresponding to 48; 64; 96 and 128 

ml of EIsan 50 CE per 100 litre of water, and 24; 32; 48 

and 64 ml of Malatol 100 CE, were spra~ed at the 

beginning of the ripening period of fruits. Samples of 15 

fruits each were collected 1, 4, 10, 20 and 40 da~s after 

products spra~ing. 

The utilized procedure consisted of 

extraction with acetone and purification b~ partition with 

dichloromethane. lhe purified extract was concentrated and 

injected into a gas chromatograph equipped with alkal~ 

flame ionization detector (AFID). lhe limits of detection 
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were of O,01 ppm for both products. lhe recover~ 

percentage from fortified samples varled from 73 to 118Y. 

for malathion and from 60 to 81Y. for phenthoate. According 

to the official tolerance limits established b~ "Portaria 

SNVS No. 10 de 1985 - Ministerio da Saude", malathion 

resldues were below tolerance (3 ppm) from t he fi rst 

sampling date. Residue leveIs of phenthoate in tomatoes 

in different treatments ranged from O,01 - O,75 ppm (A); 

O,02 -1,40 ppm (B); O,06 - 1,20 ppm (C) and O,01 - 2,17 

ppm ( D ) • lhe fruit anal~sis showed that phenthoate 

residues are more persistent than those of malathion. lhe 

degradation and the persistence half-lives were 1 to 2 and 

3 to 6 da~s for phenthoate, respectivel~. The difference 

between average residue leveIs of phenthoate in tomatoes 

washed and unwashed, 3 da~s after spra~ing with 1200 9 

a.i./ha, were not statisticalI~ slgnificative, 

demonstrating that the great part of phenthoate residues 

were alread~ adsorbed b~ the peel of tomato fruits 

submitted to washing. 



• 1 • 

1. INTRODU~J:\O 

A crescente necessidade de combater as 

pragas das plantas cultivadas para assegurar a produ.ão 

agricola, fez com que os agricultores utilizassem 

estratégias de redu~ão populacional, dinâmicas o bastante 

para posslbilitar o emprego de diferentes alternativas de 

controle, 

econômico. 

redu~ão 

mantendo-as em noiveis abaixo do nivel de dano 

Das possiveis estratégias utilizadas na 

populacional das pragas, o 

sempre desempenhou um importante papel, 

controle quimico 

sendo utilizado 

isoladamente ou associado a outros metodos de controle. 

facilidade de uso, 

economicidade e eficiência dos produtos 

aparentemente constituiram-se na solu.ão de 

quimicos 

inumeros 

problemas 

incremento 

agricolas, 

substancial 

fazendo com 

na produ~ão 

que houvesse um 

e consumo de 
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décadas. Entretanto, o grande pesticidas nas ultimas 

aumento da utiliza.ão, muitas vezes inadequada, trouKe 

problema de saúde públlca com grande número de 

intoKica~ões, muitas vezes graves. 

Os pesticidas podem deiKar resíduos 

persistentes nos alimentos e no ambiente. Entretanto, a 

quantidade desses resíduos presentes nos alimentos pode 

dos representar um grave risco potencial à saúde 

consumidores e/ou constituir-se num fator limitante às 

eKPorta.ões de produtos "in natura" ou industrializados, 

uma vez que podem apresentar níveis superiores aos limites 

internacionalmente aceitos. 

Em nosso pais, a quantidade máKima de cada 

pesticida tolerável em produtos destinados à alimenta~ão 

<tolerância ou limite màKimo de resíduo) é estabelecido 

com base na Portaria da Secretaria Nacional de Vigilância 

Sanitária <SNVS) No. 10 " de 08 de mar. o de 

Ministério da Saude <GELMINI & NOVO, 1987). 

1985, do 

Assim, a condi~ão ideal em rela~ão aos 

resíduos de pesticidas seria, naturalmente, estarem dentro 

dos limites de tolerância estabelecidos, quando presentes. 

Mas isso nem sempre ocorre, pois muitas vezes o intervalo 

de tempo entre a ultima aplica.ão do pesticida e a 

colheita (periodo de carência ou intervalo de seguran.a) 

não é respeitado. 

Das culturas olerícolas, o tomate é uma 

das principais hortali.as em importância econômica, 
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gra~as à ampla flexibilidade no seu uso culinário e aos 

expressivos teores de vitaminas e minerais presentes nos 

frutos (FILGUEIRA, 1982) • Entretanto, por ser uma 

horticola muito exigente em tratos fitossanitários, e, 

mais de um ter~o da produ~ão nacional se destinar à. 

lndustrializa~ão, sendo grande parcela exportada em forma 

de suco, 

residuos 

purê ou extrato, 

de pesticidas 

é fundamental que os nivels de 

encontrados nesses produtos 

obede~am os limites de tolerância estabelecldos por lei e 

os lnternacionalmente aceitos. 

A escassez de informa~ões relativa à 

degrada~ão e persistência de pesticidas, utilizados na 

cultura de tomate, e a existência de poucos lnseticidas 

eficientes e de baixa toxicidade, usados no controle de 

pragas nessa cultura, são motivos suficientes para a 

reali2a~ão deste estudo. 

Assim, o · presente trabalho teve por 

objetivos: 

a) Estudar a degrada~ão e persistêncla de residuos de 

fentoato e malation em frutos de tomate; 

b) Determinar os valores de meia-vida de degrada~ão e 

de persistência desses dois produtos no referido 

substrato; 

c) Correlacionar os niveis de residuos de malation com 

o limite de tolerância e o per iodo de carência 

estabelecidos por lei; 
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d ) Verificar o efeito da lavagem na diminui~ão dos 

residuos de fentoato nos frutos. 
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2. REVIS~O DE LITERATURA 

2.1. Deposlto, penetra;io e persistincla de pesticidas 

Alguns segmentos da sociedade estão 

convencidos de que o método de controle quimico continuará 

a desempenhar um papel importante nos programas de 

controle de pragas e doen~as nas próximas décadas. 

Entretanto, é lnevitavel a ocorrência de residuos nas 

superficies que receberam a aplica~ão d e um pesticida 

por ocasião do tratamento fitossanitario. 

Apesar de haver uma tendência em se 

designar o termo residuo para a por~ão depositada de um 

pesticida aplicado sobre uma determinada superficie, e 

necessário diferenciar os termos "dep6sito" de "residuo". 

Segundo GALLO et alíi (1978), dep6sito e 

residuo de pesticidas não são termos sinônimos. o termo 

"depósito" deve-se referir ao pesticida inicialmente 
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depositado na superficie de uma planta ou animal por 

ocasião do tratamento, enquanto que o termo "residuo" 

deve-se referir ao pesticida sobre ou dentro do substrato, 

com implica.ão de tempo e/ou altera.ão. O dep6sito torna

se residuo tão logo ele seja afetado por lavagem, 

conversões metab6licas ou outros processos de altera~ão 

que causem atenua~ão e degrada~ão. 

A grandeza dos dep6sitos iniclals e 

consequentemente os niveis de residuos finais são 

influenciados por muitos fatores. EBELING (1963) divide-os 

naqueles envolvidos no desapareclmento dos residuos, em 

dois grupos. No primeiro, encontram-se aqueles comuns a 

todos os produtos: a planta tratada, a formula~ão do 

pesticida e os fatores que causem o desaparecimento rápido 

dos dep6sitos superficiais como chuva, umidade, vento, 

temperatura, luminosidade, etc. No segundo grupo estão os 

fatores que dependem da natureza do produto, incluindo 

volatiliza~ão e decomposi~ão qUimlCa, sendo que muitos 

pesticidas podem penetrar nos tecidos da planta e serem 

metabolizados ou quimicamente alterados, afetando a 

quantidade e perslstencia dos residuos. 

GUNTHER (1969) relata que alem desses 

fatores citados anteriormente, o método e uniformidade de 

ap 1 ica.ão, diferen.as ambientais e sasonais podem também 

influenciar as gr~ndezas dos d~p6sitos iniciais. 

DUPUIS (1975) cita ainda que a presen.a de 

residuos em uma determinada amostra depende do número de 
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aplica~ões e do tempo entre a última aplica~ão e colheita. 

Embora existam inúmeros fatores envolvidos 

com a grande2a dos dep6sitos iniciais e os niveis de 

residuos finais, pouco se conhece sobre a aião conJunta 

desses fatores sobre dep6sitos de pesticidas em produtos 

vegetais, principalmente em horta11ias. 

A influência da formula~ão sobre o dep6sito 

inicial dos pesticidas em produtos vegetais foi estudada 

por SHITH et a1ii (1954); GUNTHER (1969); DUPUIS (1975). 

Segundo SHITH et a1ii (1954), uma chuva 

pesada sobre a cultura de cebollnha, no segundo dia após a 

aplica~ão de malation, independentemente da formula~ão 

utili2ada, foi suficiente para não se detectar residuos 

nas folhas no terceiro dia consecutivo ap6s aplica~ão do 

produto. Ainda, estes mesmos autores observaram que, o 

decréscimo do nivel de residuos de malation na cultura de 

alface é influenciado pela ' volatili2a~ão e transforma~ão 

quimica do produto na planta como também pela ldade e peso 

do vegetal. 

A temperatura e umidade também influenciam 

os niveis de residuos de pesticidas encontrados nos 

produtos agricolas. EBELING (1963) di2 que aumentos de 

umidade causam aumento nas taxas de volatili2a~ão dos 

produtos quimicos em seus vários substratos. 

NOVOZHILOV & PETROVA (1970), estudando a 

influência da temperatura na transloca~ão do malation 

aplicado em pulveri2a.ão sobre pepino, repolho, tomate e 
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outros vegetais, constataram que a taxa de decréscimo dos 

niveis de residuos foi virtualmente a mesma em pepino e 

repolho e que, a conversão do malation a malaoxon (seu 

análogo oxigenado) foi mais ráplda quando a pulveri2a~ão 

foi feita sob altas temperaturas (25-28oC). 

WHITE & NOWICKI (1985), verificando os 

efeitos da temperatura e tempo de arma2enamento na 

degrada~ão de residuos de malation em sementes de co12a 

(Br~ssic~ n~pus L.), constataram que com o aumento da 

temperatura e do teor de umidade da semente aumentava-se a 

taxa de degrada~ão deste pesticida, provavelmente devido 

à a~ão en2imáticana semente, consequentemente redu2indo o 

seu periodo de arma2enamento. 

Também GUNTHER.t a111 (1977) observaram 

aumento na dissipa~ão de inseticidas organofosforados em 

condi.ões quentes e úmidas. 

Após a deposi~ão do pesticida na superficle 

de uma planta, parte deste material perde-se rapidamente, 

sendo que a por~ão remanescente pode apresentar penetração 

no substrato. A Figura 1 ilustra este comportamento, de 

acordo com GUNTHER (1969). A curva B, denominada curva de 

representa o desaparecimento do produto 

inicialmente aplicado, ainda presente parcialmente na 

superficie, pelos processos de perda do dep6sito, a.ão de 

fatores atmosféricos e ataque metab6lico; 

curva C, denominada curva de persistência, 

enquanto a 

representa o 

produto perslstente, mas ainda vagarosamente degradado 
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atraves de ataque metab61ico por agentes no interior dos 

tecidos, nesse caso, casca de laranja. 

Ainda, o mesmo autor cita que os processos 

de degrada~ão e de persistência geralmente seguem uma 

rea~ão clnetica de primeira ordem, permitindo, assim, que 

suas respectivas 

semilogaritmicamente como 

curvas seJam 

linhas retas do 

plotadas 

logaritmo do 

valor do residuo (em ppm) contra intervalos de tempo 

decorridos desde o tratamento, como mostrado anteriormente 

na Figura 1, e exemplificado nas Figuras 1 e 2. Os 

residuos na casca de frutas citricas, geralmente exibem um 

comportamento curvilineo não simétrico em escala 

aritmética e duas linhas retas que se lntersectam em 

escala semilogaritmica (Figura 1). Em frutos de tomate, 

os residuos de organofosforados parecem comportar-se de 

maneira semelhante, ou seja, apresentam curvas de 

degrada~ão e de persistência' (Figura 2>' 

Portanto, conclui-se que o comportamento 

dos residuos de um determinado pesticida depende dos 

fatores anteriormente citados e da intensidade dos mesmos 

sobre o dep6sito inicial, sejam estes externos ou pr6prios 

de cada produto ou substrato. 

De acordo com GUNTHER & BLINN (1955) 

parecem existir dois tipos principais de residuos em 

plantas e em solos. Estes são designados de degradantes e 
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Figura 1. Curvas de degrada~ão e persistência, idealizadas 

e ilustrativas, para inseticidas não sistêmicos 

sobre e no interior das cascas de laranjas 

'Valencia' (GUNTHER, 1969). O exemplo para 

malation (1,4 kg PM 25Y./380 litros) foi extraido 

pelo autor de Gunther & Westlake (1968). 
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Figura 2. Curvas de degrada~ão e persistência de residuos 

de metil paration e quinalf6s em frutos de 

tomate provenientes de plantas pulverizadas com 

75 e 90g de ingredientes ativo/100 litros de 

agua, respectivamente (RIGITANO, 1982). 
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persistentes. Residuos degradantes, representados pelo 

segmento B da Figura i, tendem a desaparecer ou degradar 

em diferentes niveis para cada composto e cada varledade, 

os quais são, aproximadamente, 

concentra~ões aplicadas. Porém, 

fun~ões dlretas das 

de acordo com GUNTHER 

a porcentagem ou decréscimo fracionais dos (1969), 

residuos com o tempo são independentes, tanto da 

Do concentraião inicial como das grandezas do dep6sito. 

mesmo modo, os residuos persistentes, representados pelo 

segmento C da Figura 1, também desaparecem ou são 

degradados a taxas constantes, porém menores, varlando 

entre substâncias e algumas vezes entre variedades. 

Quanto a penetra~ão dos produtos, GALLO .t 

a111 (1978) citam que os residuos nas partes das plantas 

podem ser classificados em extra-cuticulares, cuticulares 

e sub-cuticulares se o pesticida está ainda aderente à 

cuticula cerosa, dissolvido ' nela ou penetrou na parte da 

planta abaixo das camadas cuticulares, respectivamente. Os 

dep6sitos podem ser facilmente removidos por lavagens. Já 

os residuos cuticulares podem ser removidos por lavagem e 

raspagem. Residuos sub-cuticulares não podem ser 

eliminados ou mesmo diminuidos por meios mecânicos, exceto 

em poucos casos como descascando laranjas ou bananas, onde 

a penetra~ão e usualmente restrita, 

nas cascas das frutas. 

em sua maior parte, 

Alguns pesquisadores como RIGITANO (1979); 

CAMARGO (1980); BERTOLOTI (1985); PIZANO (1988), visando 
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obter uma melhor avaliaião da penetra~ão dos pesticidas em 

frutas citricas, analisaram separadamente a casca da polpa 

desses frutos. 

Em tomate, a penetra~ão dos pesticidas pela 

pelicula dos frutos e pouco conhecida, dada talvez a 

dificuldade em separará-la da polpa por métodos 

envolvam altas temperaturas. 

que não 

No estudo de residuos de pesticidas, uma 

das determinac;ões importantes é o valor de " mela-vida", 

defin ido por GUNTHER & BLINN (1955) como o tempo 

requerido para que a metade de uma dada quantidade de 

material reaJa (ou disslPe). Segundo GUNTHER (1969), para 

um determinado composto em uma dada cultura, o valor de 

meia-vida de persistencia representa uma característica 

constante e utilizada em comparac;ões de persistencia de 

varios pesticidas em uma cultura particular. Entretanto, 

este mesmo autor cita que m~ias-vida, baseadas na curva de 

(C na Figura 1), são satisfat6riamente persistência 

constantes, enquanto aquelas baseadas na curva de 

degrada.ão (8 na Figura 1) são notadamen t e a fetadas pelas 

varia~ões das condic;ões climáticas; assim uma chuva no 

período de degradac;ão irá deslocar para baixo tanto a 

curva 8 como a C, 

não a de C. 

podendo alterar a inclinac;ão de B mas 
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2.2. Remo,lo de re.iduo. por lavagem 

Os frutos e hortali~as estão sUJeitos à 

lavagem, descascamento, branqueamento e outras opera.ões 

durante seu preparo e preservaião. Estas operaiões são 

essenciais para o seu consumo, além de contribuirem para a 

redu.ão de residuos, ou ainda tornar alguns produtos mais 

palataveis (GEISMAN, 1975). 

Embora a lavagem seja uma opera~ão de 

grande importância no processamento de muitos frutos e 

hortali~as, é uma opera~ão realizada com frequência pelos 

consumidores destes produtos vegetais antes de sua 

utilizaião final. 

A literatura indica que os primeiros 

trabalhos, visando a remoião de residuos de pesticidas 

pelo processo de lavagem, foram conhecidos por volta da 
1 

década de 30 onde Smith et a1ii (1934) recomendavam a 

lavagem de ma.ãs com solu.ão hidrocloridrica diluida, 

visando a remo.ão do arsênico e outros residuos 

inorgânicos (GEISMAN, 1975) • Parâmetros fisicos e 

quimicos envolvidos na opera.ão de lavagem comercial, em 

frutos de tomate, foram anos depois estudados por GOULD et 

alii (1959). 

1 
SMITH, E.; RYALL, A.L.; GROSS, C.R. The removal of lead, 

arsenic and fluorine residues from apples. Wash. State 

Hort. Assoc. Proc., New York, 29:86, 1934. 
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Neste mesmo trabalho os autores revelam que o tempo de 

contato do fruto com a água, a temperatura da água e o 

processo de agita~ão são parâmetros fisicos relevantes na 

opera~ão de lavagem em frutos de tomate. Essas informa~ões 

serviram de estimulo para que outros pesquisadores 

investigassem a remo~ão de residuos de pestlcidas 

lavagem. 

pela 

LAMB et al11 (1968), estudando o 

comportamento de residuos de DDT em batata, pelos métodos 

de preparo doméstico e comercial, relataram que a lavagem 

por este último removeu cerca de 20Y. dos residuos totais 

do pesticida. ELKINS et alii (1968) constataram que a 

lavagem de vagens com água fria removeu 96Y. de residuos de 

malation deste vegetal. 

O efeito da lavagem em métodos de preparo 

doméstico e comercial na remoião de DDT, malation e 

carbaril em frutos de tomate" foram estudados por FARROW et 

alii ( 1968) • Estes pesquisadores constataram que o 

processo de lavagem, independentemente do método de 

preparo 

residuos 

utilizado, 

de carbaril 

foi significativo na remoião de 

e DDT em frutos de tomate. 

Entretanto, 

doméstico 

a opera~ão de lavagem pelo método de preparo 

não apresentou diferen.a significativa na 

remo~ão de residuos de malation entre frutos lavados e não 

lavados; o mesmo não aconteceu quando frutos de tomate 

foram submetidos a lavagem pelo método comercial. 

Também, FARROW .t .111 (1968) relataram que a 
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utiliza~~o de detergente na opera~~o de lavagem n~o foi 

significativa na remoião de residuos de DDT e malation 

presentes na superficie dos frutos. Entretanto, a 

utiliza~ão dele aumentou a remo~ão de residuos de carbaril 

nos frutos lavados. 

FERNANDEZ (1975), estudando o comportamento 

dos residuos de Gusation ( azinfos-metil em frutos de 

tomate na Venezuela, 

dosagem 2,4 litros/ha, 

apÓs a aplica~ão do produto na 

observou que a lavagem dos frutos 

ap6s a colheita reduziu os niveis residuais em até 50Y.. 

GEISMAN & GOULD (1970) estudaram o efeito 

da adi~ão de detergentes, com capacidades varláveis em 

produ~ão de espumas, na lavagem de frutos de tomate e 

constataram que aqueles que possuiam média e alta 

capacidade em formar espumas não deveriam ser usados na 

lavagem de frutos e hortaliias, uma vez que poderiam se 

tornar novos contaminantes desses alimentos. 

Aparentemente, a capacidade de um detergente em formar 

espumas esta inversamente relacionada à sua eficiência de 

limpeza na remoião de 

(GEISMAN, 1975). 

residuos em frutos de tomate 

VETTORAZZI (1976) cita que a degrada~ão do 

malation é bastante rapida, e que os residuos são 

reduzidos de 85 a 95Y. quando os frutos de tomate são 

submetidos ao processo de lavagem comercial. 

ANAND et .1ii (1984), verificando o efeito 

da lavagem na determina~ão dos residuos em frutos de 
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tomate por cromatografia a gás, ap6s 3 aplica~ões de 

malation nas concentraiões de O,1 e 0,2Y., relataram que a 

lavagem dos frutos ap6s as aplica~ões causaram uma redu~ão 

de 46 e 52r. nos dep6sitos iniciais, respectivamente. 

Porém, a lavagem dos frutos em amostras subsequentes não 

causaram uma apreciável redu~ão nos niveis residuais 

(TABELA 1). 

o efeito da lavagem na remo~ão de residuos 

de malation no tratamento p6s-colheita em ameixa, maiã e 

tomate tambem foi estudado por KOIVISTOINEN et alíí 

(1964). Foi constatado que residuos provenientes de 

TABELA 1. Residuos médios de malation (ppm) em frutos de 

tomate (ANAND et a111, 1984). 

Dias ap6s Concentraiões <r.) 

. "0,1 O,2 

0 3,66 <1,96 ) 5,6O (2,68) 

3 2,96 (2,68) 3,68 (2,68) 

7 2,36 (1,44) 3,48 (1,04) 

10 0,O8 (N.D. ) 0,8O (0,60) 

* 15 N.D. N.D. 

Os valores apresentados entre parênteses foram obtidos 

ap6s a lavagem dos frutos. 

* N.D. - residuos não detectaveis. 
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aplica~ões com emulsões resistem consideravelmente mais a 

lavagem, quando comparados ' aqueles provenientes de 

de aplica~ões com suspensões. A diferen~a no grau 

desaparecimento dos residuos, nesses frutos, indica a 

afinidade diferenciada do malation em relaCião aos 

diferentes frutos. 

KOIVISTOINEN et a1ii (1964), ainda, 

residuos relataram que o efeito da lavagem sobre 

provenientes do tratamento p6s-colheita com suspensões em 

tomate diminuiu com o tempo, provavelmente pelo fato da 

por~ão remanescente estar dissolvida na cuticula destes 

frutos ' (TABELA 2). 

Outros pesquisadores também verificaram o 

efeito da lavagem na remo~ão de residuos em frutos e 

hortali~as. GUNTHER et alii (1957), GUNTHER et alií 

(1962), GUNTHER et alii (1963), ANDERSON et a1ii (1963), 

PRIMO et alií (1967), WESTLAKE et alií (1970,1971), 

WESTLAKE et alii (1972), IWAT~ et alii (1977) estudaram o 

efeito da lavagem na remoião de residuos em frutas 

citricas. 

KOIVISTOINEN et a1ii (1965) constataram que 

residuos de captan poderiam ser facilmente removidos de 

groselha, vagem, tomate, ameixa e maCiã pela lavagem em 

água corrente (20oC). Os residuos de captan removidos 

destes frutos por lavagem, imediatamente ap6s a aplicaião, 

variaram de 17Y. em maiãs a 85Y. em tomates. Entretanto, aos 

7 dias, a remo~ão deste pela lavagem foi 
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significativamente menor, porem acima de 27Y.. 

o efeito da lavagem na remo~ão de residuos 

de isopropil N-fenilcarbamato e isopropil N-(3-clorofenil) 

-carbamato, em frutos de tomate, também foi estudado por 

KOIVISTOINEN & KARINPAA (1965). Ap6s a colheita, os frutos 

foram imersos nestes produtos e posteriormente submetidos 

à lavagem por um minuto em água corrente. Constatou-se 

que, poucas horas após o tratamento, cerca de um quarto a 

um quinto dos residuos foram removidos por lavagem. Já aos 

7 dias, após o tratamento, praticamente não houve remo~ão 

de res1duos destes produtos nos frutos submetidos à 

lavagem. 

TABELA 2. Efeito da lavagem sobre residuos de malation 

(KOIVISTOINEN et alíí, 1964 ). 

----------------------------------~~-----------------------------
Dias após Res1duos (ppm) 

Fruto Emulsão/ aplica~ão ---------------------- Perda 
suspensão Antes da Após a 00 

lavagem lavagem 
-----------------------------------------------------------------

1 32,7 33,8 0 (+3) 
ma.ã emulsão 7 12,4 12,7 0 (+2) 

ameixa emulsão 1/2 4,1 3,5 15 
suspensão 1/2 29,3 10,4 64 

tomate emulsão 1/2 3,6 2,3 36 
7 1,4 0,9 36 

tomate suspensão 1/2 12,8 2,7 79 
7 5,8 2,8 52 

14 3,5 2,1 40 



A lavagem parece ser a operaião mais 

importante na ou de residuos 

eKtracuticulares. Porem, se residuos ~ão absorvidos pelos 

tecidos das plantas, outras operaiões devem ser utilizadas 

para removê-los ( GEISMAN & GOULD, 1970 ). 

Pelo eKame da literatura cientifica 

pertinente, verifica-se que a lavagem pode remover um 

produto qUimlCO quando aplicado à cultura próKimo a 

colheita. Entretanto, o grau de remo~ão vai depender do 

tempo em que o fruto é submetido a tal operaião, ap6s a 

apllcaião, alem da intensidade com que agem outros fatores 

envolvidos no desaparecimento dos residuos, citados 

anteriormente. 

2.3. Amostra.gem 

Muitos pesquisadores estudaram aspectos 

gerais ou especificos, levados em consideraião numa 

amostragem para a determinaião de residuos em produtos 

vegetais 

constatar 

unânime 

(LYKKEN, 1963) • Com base na literatura pode-se 

que, 

em 

determinaião 

representativa, 

embora a maioria dos pesquisadores seja 

afirmar que uma amostra 

de residuos deva ser 

destinada 

casual 

à 

e 

apresentam grandes variaiões quanto ao 

tamanho da amostra a ser colhida para a determinaião de 

res~duos em tomate. 

Segundo KODAIRA (1974), o tamanho de uma 
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amostra de frutos de tomate usada na determina~ão de 

residuos deve ser de 2Kg. 

TSUKANO (1981) relata que no Japão as 

amostras de campo para cereais e hortali~as, usadas na 

determinaião de residuos de pesticidas, são usualmente de 

2Kg, exceto para culturas onde a unidade a ser colhida é 

de maior peso, como repolho e melancia. 

RIGITANO (1982), verificando a persistincia 

deresiduos de metil paration e quinalfos em frutos de 

tomate, relatou que na opera~ão de amostragem foram 

coletados 20 frutos ao acaso de cada parcela. 

BATISTA et alii (1985), num trabalho de 

residuos de fentoato em tomate, após o uso do inseticida 

num programa de controle da broca pequena do tomateiro, 

Neoleucinod.. el.;antalis (Gueneé, 1854) (Lepidoptera, 

P~ralidae), relataram que foram colhidos de cada parcela, 

aproximadamente, 2Kg de frutos, em est'gio de ~atura~ão, 

procurando-se 

plantas. 

representar a distribuiião deles 

CABRAS et alii (1985), estudando 

nas 

o 

comportamento de alguns residuos de pesticidas em frutos 

de tomate relataram que na opera~ão de amostragem foram 

colhidos 0,5Kg de cada parcela. 

NAVARRO GARCIA et a1il (1988) , verificando 

os niveis residuais de pesticidas organofosforados em 

produtos agricolas da região de Murcia (Espanha), 

destinados à exporta~ão, consideraram que, para frutos e 
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hortali~as, amostras de 1Kg foram suficientes para a 

forma.ão de uma amostra homogenea. 

De acordo com LYKKEN (1963), a relativa 

escassez ou abundância de uma determinada cultura, o 

tamanho da unidade a ser colhida, assim como o nÓmero de 

plantas existentes em uma parcela são fatores importantes 

a serem levados em considera~ão na determina~ão do tamanho 

de uma amostra. 

2.4. Malation 

2.4.1. Considera~ões gerais 

~ um composto quimico organofosforado, com 

propriedades inseticidas e acaricidas, com a~ão de contato 

e ingestão, conhecido quimicamente por 0,0 - dimetil 

ditiofosfato dietil - mercaptosuccinato (Figura 3). A 

DL50 oral é 1375mg 

dérmica é de 4100mg 

a1íí,1977). 

CH O 
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Figura 3: F6rmula estrutural plana do malation . 

DL50 

et 
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Ainda segundo NAKANO.t a11í (1977) tem 

sido observada fitotoxicidade em macieiras, pereiras, 

cucurbitaceas, vagens e também o sUrglmento de manchas em 

frutos de nectarina com a aplica~ão deste produto. 

COSTA & VIEIRA (1956) já, naquele ano, 

relataram que o malation tem vasta aplica,:ão em 

horticultura, principalmente no controle depulg5es, 

obtendo-se excelente controle desta praga em j i 16, 

beringela e tomate, usando-se tal produto na formula,:ão po 

molhavel a 25X, mesmo na concentra~ão de 0,lX, em 

pulveriza,:ão. 

Dado a vasta aplica~ão deste produto no 

controle de pragas em diversas culturas, em pesquisa de 
2 · 

mercado realizada pela HOKKO DO BRASIL, 1989 , ~onstatou-

se que este produto está entre os dez inseticidas mais 

utilizados na cultura de tomate. 

O malation é' um pesticida de estabilidade 

relativamente boa, embora seja resistente à a~ão da luz, 

sendo, ainda, sensivel ao calor ( GALLO et alíí, 1978 ). 

Vários .. pesquisadores como: ABBOTT & EGAN 

(1967); WATTS et .Ui (1969>; ABBOTT et .Ui (1970>; 

STORHERR et .1ii (1971>; LASKI <1974 ) estudaram 

metodologias de análise de residuos de malation em frutos 

e hortali~as por cromatografia gás-liquido. 

2 
ARA~JO, C.J. (HOKKO DO BRASIL, São Paulo, SP) Comunica~ão 

pessoa 1, 1990. 
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A tolerância ou limite màximo de residuos 

(LMR) assim como o periodo de carência de malation na 

cultura de tomate foram estabelecidos pela Portaria SNVS 

número 10 de 08 de mar~o de 1985, do MINISTERIO DA SA~DE 

(1985) em 3ppm e 3 dias, 

1987). 

respectivamente (GELMINI & NOVO, 

2.4.2. Residuos de malation em hortali~as e outras 

culturas 

Os beneficios proporcionados pelo uso do 

malation na produ~ão e ou na conserva~ão de alimen~os são 

inúmeros, porém o fato de se tratar de uma substância 

tóxica é motivo de preocupa~ão para a sociedade, como de 

resto os demais pesticidas, uma vez que pouco se conhece 

sobre os niveis de residuos deles em ~uitos produtos 

agricolas, especialmente no Brasil. 

A falta de conhecimento sobre o 

comportamento residual desse pesticida, principalmente 

em frutas e hortali~as, levou a utiliza~ão de métodos 

biológicos até as modernas técnicas cromatogr~ficas para 

melhor conhecer esse comportamento. 

A degrada~ão e persistência de residuos de 

malation em cascas e polpas de laranjas 'Valência' foram 

estudadas por BLINN et alii (1959) em aplica.ão de 1,36Kg 

da formula.ão PM 25Y. por 380 litros de ~gua e aplicados a 

alto volume. As análises de residuos, realizadas por 
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método colorimétrico, determinaram valores de meia-vida na 

casca, de 7 e 32 dias para a degrada.ão e perslstência, 

respectivamente. Na polpa, os niveis de residuos não 

ultrapassaram a 0,04ppm, durante o periodo de 62 dias em 

que foram realizadas a~ amostragens. 

Também NIGG et a111 (1979) estudaram a 

degrada~ão e persistência de residuos de malation em 

variedades de citros na F16rida. Foram feitas três 

aplicaiões com 1,5g i.a. /litro d'~gua, ~ulverizando-se 38 

litros por planta em intervalos de três semanas entre 

elas. As amostras foram colhidas com 1, 3, 5, 7, 14 e 21 

dias apÓs a terceira aplica.ão. As meias-vida de 

degrada.ão e de perslstência foram de 8 e 13,9 dias, 

respectivamente em todas as variedades ("grapefruit", 

limão, tangerina, "temple" e Valência). 

NOVOZHILOV & PETROVA (1970), estudando a 

dinâmica e o metabolismo · dos depósitos de malation 30CE 

(Carbofos), aplicados de 0,1-0,3y' em pulveriza.ão, na base 

de 500 litros/ha, nas culturas de repolho, ervilha~ 

feijão, tomate, pepino, beterraba e algodão, observaram 

que os seus residuos decresceram entre 24-4é horas ap6s o 

tratamento. Também constataram, ap6s 4-6 dias, uma redu.ão 

de 50Y. do depósito inicial e, posteriormente, permanecendo 

inalterado por 1-2 semanas. 

OLIVEIRA & BATISTA (1976) avaliaram 

quantitativamente residuos de malation em couve <Sra •• iea 

olarae.. varo aeephala l:.), através de bio-an~lise 
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utillzando larvas de A.d •• a.;~pti (L. ,1762) (Diptera, 

Culicidae). Procederam-se três pulveriza~ões com malation 

50CE à 0,105X, espa~adas de 7 dias entre si. Os dep6sitos 

ou residuos foram avaliados em amostras colhidas com 1, 3, 

7, e 14 dias ap6s a última pulveriza~ão. Dep6sitos 

inicials de malation atingiram 18,3 e 10,6 ppm com 1 e 3 

dias, respectivamente, mas no sétimo dia ap6s a últlma 

pulveriza~ão residuos de malation não foram detectados 

nesta hortali~a. 

OLIVEIRA & BATISTA (1977) utilizaram a 

mesma metodologia adotada anterlormente para a 

determina~ão blo16gica de residuos de malation em almeirão 

(Chicorium int~bu$ L.). Dep6sitos inlciais deste 

insetlcida variaram entre 7 - 24 ppm. Aos 7 dias ap6s a 

óltlma aplica~ão os residuos foram da ordem de 3,4 ppm. Jà 

aos 14 dias, seus residuos não foram detectados nessa 

hortali~a. 

A avalia~ão dos residuos desse pestlcida 

por cromatografia a gás, em café beneficlado, foi tambem 

realizada por DORIZZOTTO et a1ii (1983), ap6s o uso do 

produto nas dosagens de 1500 e 3000g i ,.a. /1000 peso As 

amostras foram colhidas aos 7, 15 e 30 dias; as de 15 e 30 

dias ap6s aplica~ão revelaram residuos não detectáveis 

(NO) ou inferiores ao limite de detec~ão do método 

analitlco (0,01ppm). As amostras colhidas aos 7 dias 

mostraram residuos de O,018 ± 0,001 e 0,028 ± 0,015 ppm 

para as dosagens menor e maior, respectivamente, mostrando 
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que, uma vez observado o periodo de carência de 30 dias, a 

presen.a de residuos t6xicos nos grãos deve 

abaixo do limite tolervel 

(8ppm) • 

estabelecido pela 

estar 

BATISTA et .tii (1987) estudaram a 

perslstência e degrada~ão de residuos de malation em 

repolho, após o uso do lnseticida no controle de pulgões e 

lagartas. o inseticida foi aplicado em três ocasiões, em 

intervalos semanalS, nas dosagens de O,82; 1,23; 1,64 e 

2,46Kg de l.a./ha e as amostras colhidas com 1, 3 e 7 dias 

após a última aplica.ão. Nas amostras de 1 dia os residuos 

detectados foram: O,015; 0,02 e 0,05ppm nas dosagens de 

1,23; 1,64 e 2,46Kg de l.a./ha, respectlvamente. Aos 3 

dias os valores medios encontrados foram: 0,01ppm na 

dosagem 

La./ha. 

1,64Kg i.a./ha e 0,03ppm na dosagem 2,46Kg 

Aos 7 dias foram detectados residuos apenas nas 

amostras provenientes da dosagem 2,46Kg i.a./ha em valor 

de 0,01ppm (limite de detec~ão do método analitico). Os 

residuos de malation, 

estlveram abaixo do 

desde a primeira amostragem, sempre 

limite máximo de residuo (8ppm), 

estabelecido pela legisla~ão brasileira para o repolho. 

A degrada~ão e perslstência de residuos em 

beringela também foram avaliados por BOSCARIOL et alií 

(1987) em aplica.ões de 1,1; 1,65; 2,2 e 3,3Kg i.a./ha no 

controle de pulgões e vaquinhas. Fizeram-se três 

aplica~ões, espa~adas em intervalos semanais, e as 

amostras colhidas de maneira semelhante à realizada por 
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BATISTA et alii (1987). Foram detectados residuos em todas 

as amostras de tratamentos feitos em campo, reduzindo-se, 

no periodo de colheita (7 dias ap6s a ultima apllca~ão), 

para cerca de 30X dos dep6sitos iniciais, em média, com 

meia-vida de degradaião de, aproximadamente 4 dias. 

BERBERT (1988), utilizando-se de técnicas 

de cromatografia a gás, determinou os niveis residuais de 

malation em amêndoas de cacau colhidas com 1, 8 e 15 dias 

ôpós ô aplica~ão do produto. o pesticida foi aplicado em 

polvilhômento (Malatol 2P) e em pulverlza~ão (Malatol 

50CE), amhos nas dosagens de 300 e 600g La./ha. No 

prlmelro dia após a aplica~ão, os niveis de residuos 

alcan~aram valores que variaram de 0,25 a 0,55ppm, quando 

fez-se o polvilhamento, e de 0,20 a 0,45ppm, em 

respectivamente para a menor e maior 

dosagem. Aos 8 dias, independente do método de aplica~ão e 

dosagem usada, esses niveis cairam para menos da metade 

dos encontrados no primeiro dia ap6s aplica~ão. Já aos 15 

dias, os niveis residuais encontravam-se abaixo do limite 

de detec~ão do método analitico (0,1ppm). 

A persistência e degrada~ão de residuos de 

malation em couve-flor foram estudados por BATISTA et alii 

(1989), ap6s o uso do inseticida no controle de pulgões e 

lagartas em aplica~ões de 0,85; 1,275; 1,70 e 2,55Kg 

l.a./ha. Realizaram-se três aplica~ões em intervalos 

semanais e as amostras foram colhidas com 1, 3 e 7 dias 

ap6s a ultima aplica~ão. Residuos foram detectados em 
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todas as amostras de tratamentos feitos em campo, 

reduzindo-se, no período de colheita (7 dias ap6s a ultima 

aplical;ão), para cerca de 10Y. dos dep6sitos iniciais, com 

meia-vida de degrada~ão dos resíduos de, aproximadamente, 

2 dias. 

2.5. F4tntoa\:o 

2.5.1. Considera~ões gerals 

E um produto organofosforado conhecido 

qUlmlcamente como 0,0 - dimetil S - etilfenilacetato 

ditiofosfato (Figura 4). 

CH O 
3 

CH O 
3 

S 

S- CH - COOC H 

1
25 

o 
Figura 4. F6rmula estrutural plana do fentoato. 

Este composto químico, origlnalmente 

desenvolvido na Itália, foi inicialmente comercializado 

com a denomina~ão de Cidial. Posteriormente, na década de 

60, surgiram novas formula~ões denominadas comercialmente 

por Cidofen, Tanone e Elsan. 

Segundo NAKANO et alii (1977), este 
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composto possui propriedades inseticidas e acaricidas com 

ac;ão de contato e lngestão, sendo utillzado em 

hortalii;as, alem de outras culturas no controle de 

lagartas, tripes, lnsetos minadores etc. Ainda de acordo 

com os autores, apresenta DL50 oral entre 200 - 2000mg/Kg 

e DL 50 dérmica de 4000mg/Kg, ambas para ratos albinos. 

IWATA .t alii (1981) citam que o lnsetlcida 

(Cidial, Elsan ou Tanone possui um largo espectro 

acaricida e que tem sido usado por, aproximadamente, 18 

anos no controle de pragas em citros nos paises 

mediterrâneos. 

No que tange às suas proprledades fisico-

qUimlCas GALLO.t a111 (1978) citam que este pesticlda é 

mais estável em meio ácido que alcalino, e que decompõe-se 

lentamente em presenc;a de ág~a. 

Nos últimos anos, muitos trabalhos 

envolvendo o uso de fent"oato foram feitos visando o 

controle de pragas na cultura de tomate, princlpalmente da 

trac;a do tomatelro Scrobipalpula abaoluta (Me~rick,1917). 

RIPA (1981); BARBOSA & SILVA NETO (1983) e HAJI (1991) 

obtiveram 

absoluta, 

tomate. 

existência 

excelentes resultados no controle de s. 

utilizando-se este pesticida na cultura do 

BATISTA 

de poucos 

& NAKANO (1990) menclonam 

inseticidas eficientes para 

a 

o 

controle de S. absoluta, e recomendam o uso de fentoato 

50Y. preventlvamente, por tratar-se de uma praga de dificil 
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controle. Ainda estes autores recomendam o uso preventivo 

deste lnseticida para o controle da tra~a da batatinha, 

Phthorímaea operculella (Zeller, 1873). 

BAZZI (1976), KOSMATY & TRET ' YAK (1972), 

ROMEIRO & BATISTA (1980) estudaram métodos de anàlise de 

residuos de fentoato em frutos e hortali~as por 

cromatografia a gàs. 

Com base na Resolu~ão No. 30/76, a antiga 

Comlssão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos 

(CNNPA) estabeleceu em 0,01 ppm e 21 dias, 

respectlvamente, a tolerância e o periodo de carência do 

fentoato para d cultura de tomate (STELLFELD et a1ii, 

1981). Entretanto, a Portaria SNVS No. 10 de 08 de maio de 

1985 (GELMINI & NOVO, 1987), em vigor, não autorlza o uso 

deste produto em tomate, por apresentar registro, vencido 

desde 1977 e não ter sido renovado no Ministérlo da SaÚde 

até a publica~ão da referida Portaria. 

2.5.2. Residuos de fentoato em hortali~as e outras 

culturas 

SANTI et .1ii (1966-67), estudando a 

degrada~ão, metabollsmo e residuos de fentoato (Cidial) em 

pera e azeltona, verificaram que o produto 

degradou e penetrou nos frutos, definindo um processo 

metab6lico que não diferiu substancialmente de um tecido 

para outro, e que constituiu-se de oxida~ão e hidr6lise em 
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compostos mais simples, com os seguintes metab6litos sendo 

ident i ficados: seu análogo oxigenado, acidos dimetil e 

monometil fosforico e ácido fosf6rico. 

o comportamento 
32 

dos residuos desse 

pesticida (Cidial- P) também foram estudados em ma~ãs, 

peras, azeitonas e 6leo de oliva, por SANTI .t: a 1 ti 

(1968). o produto inicialmente sofreu 

decomposi~ão e penetrou nos frutos formando os metab61itos 

já citados anteriormente. Aos 29 dias ap6s o tratamento, 

com uma calda contendo 0,04y' de i.a., os resíduos totais 

encontrados f'oram: O,016 ppm em uma variedade de pera, 

0,30 ppm em outra, O,25 ppm em azeitonas e 0,14 ppm no 

6leo de oliva, enquanto que em ma~ãs eles não foram 

detectados. 

OLIVEIRA (1973) estudou sua persistência em 

alface, couve e almeirão, através de bio-análise com 

larvas de A. aeg~pti. Os depositos iniciais assumiram, em 

d,lface, 6,O e 5,3 ppm, porém aos 14 dias, os resíduos 

decresceram para O,7 ppm; persistência slmilar foi obtida 

em couve e, das três hortali~as estudadas, o fentoato 

degradou-se mais rapidamente em almeirão, atingindo 0,6ppm 

no terceiro dia. 

A degrada~ão e persistência de resíduos de 

fentoato em citros foram estudados por muitos 

pesquisadores, através da utili2a~ão de técnicas 

cromatograficas. 

IWATA et a1ii (1977) estudaram o 
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comportamento dos dep6sitos e residuos em laranjas 

'Valência' e limões siciliano. O produto foi aplicado nas 

seguintes dosagens: 7,5 lb de i.a./acre ( 100 e 1500 

gal/acre para laranjas, 100 e 1250 gal/acre para limões ), 

3,75 e 1,88 lb de i.a./acre ( 1500 gal/acre para laranjas 

e 1250 gal/acre para limões ). As amostras foram colhidas 

aos 3, 10, 17, 31, 45 e 56 dias após a aplica~ão e 

analisadas por cromatografia gás-liquido. Quando o produto 

fOI aplicado na dosagem de 7,5 lb de i.a./acre (4,0 lb 

l.a.!gal) a baixo volume, os niveis de residuos foram duas 

vezes malor do que quando aplicado a alto volume, durante 

as quatro primeiras semanas do periodo de colheita das 

amostras e 2,5 vezes maior durante as quatro últimas. A 

meia-vida de degrada.ão nas cascas foi de 14 dias e a de 

perslntência 50 dias. A dissipa~ão em cascas de limões 

foi qUalItativamente semelhante àquela em cascas de 

laranja, porém mais vagarosa, com valores de meias-vida 

de degrada~ão e de persistência de 11-19 e 100 dias, 

respectIvamente. Residuos aCIma de O,01 ~pm não foram 

encontrados nas polpas de laranjas e limões. 

A degrada.ão e persistência dos residuos 

desse pesticida em cascas e polpas de laranjas 'Hamlin' 

foi estudada por CAMARGO (1980). Procedeu-se uma única 

aplica.ão na dosagem de 200ml de Cidial 50 CE I 100 litros 

de água, no inicio da matura~ão dos frutos, gastando-se 

1,7 litros por árvore, o que correspondeu a 1,7ml de i.a. 

por planta. As amostras foram colhidas aos 3, 10, 17, 24, 
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34, 45, 60, 104 e 147 dias, ap6s a aplica~ão e analisadas 

por cromatografia em fase gasosa. Os valores de meias-vida 

de degrada~ão e persistincla nas cascas de laranjas, 

foram, respectivamente, de 9 e de 172 dIas. Nas polpas dos 

frutos não foram detectados residuos acima do limite do 

metodo analitico utilizado (0,01ppm). Baseado nos dados 

obtIdos o autor construiu as curvas de degrada~ão e 

persistência de residuos de fentoato sobre e no interior 

de cascas de laranja 'Hamlin' (Figura 5). 

Também, IWATA .t .111 (1981) avaliaram os 

niveis de residuos de fentoato (Cidial) em folhas e frutos 

de tris espécIes de citros da Califórnia - EUA (laranja, 

limão e "grapefruit"). O produto foi aplicado nas dosagens 

de 7,5lb de i.a./acre ( 100 e 1500 gal/acre) e 3,751b de 

i.a.1 1500 gal/acre. As amostras foram colhidas aos 10, 19 

e 39 dias para laranjas e aos 10, 19 e 38 dias para limões 

e "grapef'ruit". A meia-vida para a dissipa~ão do fentoato 

em cascas de laranjas, limão e "grapefruit" foram de 15 ± 

1, 20 ± 8 e 20 ± 5 dias, respectivamente. O nivel máximo 

de residuos de fentoato oxon (seu análogo oxigenado) em 

casca foi 0,09 ppm, encontrado na casca de laranja, que 

recebeu, no campo, a dosagem de 7,51b de i.a./acre, 

independente do volume aplicado. 

rápida dissipa~ão dos residuos, 

Nas folhas houve uma 

sendo que os valores de 

meias-vida de dlssipa~ão do fentoato foram 3,6 ± 0,3 e 

3,1 ± 0,3 dias, respectivamente, para laranJas e limões. 
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Figura 5. Curvas de degrada~ão e persistência de residuos 

de fentoato sobre e no interior de cascas de 

I Haml in' provenientes de plantas 

tratadas com 200ml de Cidial 50E por 100 litros 

de água (Camargo, 1980). 

MOYE .11i (1983), em trabalho 

semelhante ao realizado por IWATA et alii ( 1981> 

observaram que os residuos em frutas citricas 

exibiram um decréscimo tipico de reaião cinética de 

primeira ordem, ap6s aplicaião de 29,96 e 59,929 de i.a.1 

100 litros em pulverizaião na base de 94,6 litros por 

planta. Os niveis de residuos na casca ap6s 7 dias foram 
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inferiores a 1 ppm; os niveis na polpa nunca e~cederam a 

0,04 ppm ( laranja, 7 dias ). 

Parece estar evidente que a grande 

diferen.a e~istente entre os valores de meias-vida de 

persistência 

anterlormente, 

do fentoato em citros, 

esteja relacionado com 

apresentados 

os 

envolvidos no desaparecimento dos residuos 

fatores 

EBELING, 

1963; GUNTHER, 1969 ). 

BATISTA et alii (1980) estudaram o 

comportamento de residuos do pesticida em café cereJa e 

beneficlado. Foi felta uma apllca~ão utilizando-se 750g de 

i.a./ha de Cidial E 50 <fentoato 50Y.) sob a forma de 

pulveriza~ão. As amostras de café, em estado cereJa, foram 

colhidas aos 2, 9, 20, 35 e 70 dias e também aos 142 dias 

para cafe beneficiado. Para a determina~ão dos residuos 

foi utilizado cromat6grafo a gás, equipado com detector de 

ioniza~ão de chama alcalina. o nivel de contamina~ão 

deste produto em cafe cereja mostrou rápida degrada~ão, 

decrescendo 126 vezes em 33 dias. Não foram encontrados 

residuos detectáveis no cafe beneficiado 

0,01 ppm). 

(inferiores a 

A persistêncla de seus residuos também foi 

avaliada em grãos de soja, por LLISTO et .lii (1980b). o 

pesticida foi aplicado em três ocasiões, a intervalos de 

30 dias entre as duas primeiras e 44 dias entre a segunda 

e terceira aplica~ão. As aplica~ões foram feitas na base 

de 500, 750 e 1000g de i.a./ha, na forma de pulverlza~ão. 
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Foram colhidas cinco amostras de grãos no intervalo de 10-

30 dias apos a última aplica~ão. Residuos de fentoato 

foram detectados apenas nas amostras colhidas 10 dias apos 

a última aplica~ão e provenientes do tratamento que 

recebeu a maior dosagem (1000g de i.a./ha). Em todas as 

demais amostras não foi detectada a presen~a deles 

(inferiores a O,003 ppm). 

LLISTO et .111 (1981) estudaram a 

persistência dos residuos desse pesticida em sementes de 

algodão por cromatografia em fase gasosa. Foram feitas de2 

apIica~ões do produto no campo ( 15-20 dias a . 116-121 

dlas) em intervalos médios de 12 dias entre as apllca~5es, 

nas dosagens de 1,6 Ilha e 2,7 Ilha. As amostras foram 

colhidas aos 10, 20 e 30 dias apos a última aplica~ão, e 

não se verificou a presen~a de residuos detectaveis 

(inferiores 

analisadas. 

a O,01 ppm) em nenhuma das amostras 

Também LLISTO et a1ii (1980a) avaliaram a 

persistência dos residuos em grãos de trigo, ap6s o uso do 

inseticida para controle de pulgões e lagartas. Foram 

feitas três aplica~ões, sendo que a primeira realizou-se 

antes do perfilhamento, a segunda apÓs o perfilhamento e a 

terceira 15 dias apos a segunda aplica~ão, utilizando-se 

duas dosagens do inseticida. As amostras foram colhidas 

aos 14, 21 e 28 dias após a última aplica~ão. Não se 

verificou a presen~a de resíduos detectáveis de fentoato 

(inferiores a O,01 ppm) em nenhuma das amostras 
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analisadas. 

BATISTA et a1ii (1985) avaliaram a 

degrada~ão dos residuos de fentoato em tomate, após o uso 

do produto num programa de controle da broca pequena do 

tomateiro. O inseticida foi pulverizado em três ocasiões, 

espa~adas entre si por um periodo de 14 dias nas dosagens 

de 800 e 1600g de l.a./ha. As amostras foram colhidas aos 

~ 
I , 14~ 21 e 28 dlas após a óltima aplica~ão. Foram 

detectados residuos em todas as amostras tratadas no campo 

variando de O,24 - 3,9 ppm, quando se utillZOU 800g de 

i.a./ha e de 1,08 - 7,16 ppm, quando foi utillzada a 

dosagem de 1600g i.a./ha. A meia-vida de degrada~ão dos 

residuos foi de 7 - 8 dias. Os autores relataram ainda que 

nos substratos de superficies cerosas (como frutas 

citricas) os residuos mostram ser mais persistentes do que 

nas lisas ou aquosas (como tomate). 
3 

Attri et .1ii (1978) encontraram residuos 

de O,14 ppm de fentoato em tomate, 10 dias após uma ónica 

aplica~ão na dosagem de 500g de i.a./ha. Esta diferen~a 

entre os niveis de residuos em rela~ão ao trabalho 

3 
ATTRI, B.S.; SARUP, S.; AHMED, R.; LAL, R. - Efficac~ and 

residues of phenthoate applied for the control of 

fruit borer, Heliothis armigera Hubner on tomato. 

Entomologists N.wsl.tt.r, 8: 2-3, 1978 (original não 

consultado, extraido de R.v. Appl. Entomol., Ser. 

A,67(9): 478, 1979). 
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anterior, 

dosagem, 

talvez possa ser e~plicada pela diversidade na 

maior número 

climáticas êi que foi 

de aplica~ões e pelas condi~ões 

submet1do aquele estudo citado 

anteriormente (BATISTA et alii, 1985). 
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3. MATERIAL E METODOS 

3.1. Experimentos de campo 

o estudo constou de dois experimentos que 

foram instalados em ~reas de cultivo de tomate tutorado, 

localizadas no Sitio Santo Antônio, Municipio de Mombuca -

SP. utillzou - se a cultivar Angela-5100, aos 45 dias de 

idade do transplante das mudas, com espa~amento de 1,0 x 

0,5m, sendo a unidade experimental (parcela) constituida 

de 2 linhas de 6 metros de comprimento cada uma. 

3.1.1. Experimento 1 - Fentoato e malation 

A instala.ão deu-se em 07.11.1988, ocasião 

em que os frutos estavam em fase inicial de matura~ão. As 

dosagens de fentoato (Elsan 50 CE) e malation (Malatol 100 

CE), utilizadas foram: 600g i.a./ha (tratamento A), 800g 

i.a./ha (tratamento B), 1200g i.a./ha (tratamento C) e 
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16009 i.a./ha (tratamento D). As duas primeiras dosagens, 

para ambos lnseticidas, em quantidades duas vezes menor 

que as demais, são frequentemente empregadas no controle 

de pragas na cultura do tomate. 

Os motivos que levaram a utiliza~ão de 

fentoato e malation para a realizaião deste experimento 

foram a existência de poucos inseticidas eficientes no 

controle de tra~as na cultura de tomate (BATISTA & NAKANO~ 

1990), de toxicidade relativamente balxa para mamiferos 

(NAKANO et alí í, 1977) e o desconhecimento sobre o 

comportamento 

olericola. 

foi aquele de 

tratamento 

dos residuos destes lnseticidas nesta 

O delineamento estatistico adotado no campo 

blocos casualizados, sendo que cada 

constitulu-se de quatro 

totalizando-se 36 parcelas com a testemunha 

repeti~ões, 

(tratamento 

E). As dilui~ões feitas foram: 48; 64; 96 e 128ml de Elsan 

50 CE e 24; 32; 48 e 64ml de Malatol 100 CE, 

respectivamente, por 100 litros de água e aplicados numa 

única pulverizaião em 10.11.1988. 

Para a aplicac;ão dos produtos, foi 

utilizado um pulverizador costal manual marca Jacto 

equipado com bico de jato cônico, e procurou-se 

pulverizar uniformemente as plantas, até o inicio do 

escorrimento, sendo gastos em média 3 litros de calda por 

parcela ou 12 litros por tratamento. Na prepara~ão da 

calda utilizou-se o espalhante adesivo Extravon, na 
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quantidade de 10ml/100 litros de agua. 

As amostragens dos frutos foram realizadas 

com 1, 4, 10, 20 e 40 dias apos a aplica~ão, através da 

colhelta de 15 frutos de cada parcela, procurando-se 

representar 

Paralelamente, 

a distribui.ão deles nas plantas. 

às amostras de parcelas tratadas, foram 

também colhidas amostras testemunhas de parcelas não 

pulverizadas, a fim de se verificar a possivel 

interferência das impurezas no cromatograma final. 

Os frutos foram acondicionados em sacos de 

papel, devidamente marc~dos e enviados ao laborat6rio para 

a preparaião das amostras. As sub-amostras, de 50 gramas, 

foram constituídas de fatias transversais, retiradas da 

parte central dos 15 frutos colhidos de cada parcela. 

Posteriormente, foram envoltas em papel aluminio, 

totalizando 180 sub-amostras devidamente marcadas e 

mantidas em "freezer" a """20oC, por um período nunca 

superior aos 5 dias do preparo até o momento da analise. 

3.1.2. E~perimento 2 - Efeito da lavagem na 

determina~ão 

tomate 

de resíduos de fentoato em 

Este e~perimento f 01 instalado em 

12.05.1989, ocasião em que os frutos da referida cultivar 

estavam em fase inicial de matura~ão. Foram utilizados 

dois tratamentos, com e sem pulveriza.ão, e quatro 
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repeti~ões, totalizando 8 parcelas. As parcelas tiveram 

as mesmas dimensões do experimento anteriormente citado. 

A dosagem de fentoato utilizada foi de 12009 i.a./ha na 

dilui~ão de 96ml de Elsan 50 CE I 100 litros de ~gua, 

aplicado em uma única pulveriza~ão na mesma data da 

instala~ão do experimento. 

O equipamento utilizado para aplica~ão, bem 

como o espalhante adesivo e sua dosagem, são os mesmos 

referidos no experimento anterior. o volume médio de 

aplica~ão também foi de três litros de calda por parcela 

ou 12 litros no tratamento, sendo aplicado até o inicio do 

escorrimento. 

Os frutos foram amostrados aos três dias 

ap6s a aplica~ão do produto. Na opera~ão de amostragem, de 

cada parcela tratada foram colhidos 30 frutos, procurando-

se representar a distrlbui~ão deles nas plantas. Dos 30 

frutos amostrados, 15 foram lavados em água corrente de 

torneira por 1 minuto, semelhante a realizada por 

KOIVISTOINEN et _lU (1964). Dessa forma, 

parcela tratada havia uma sub-amostra com 

para cada 

15 frutos 

lavados e outra com 15 frutos não lavados. Nas parcelas 

testemunhas foram colhidos 15 frutos, obtendo-se desta 

forma, no total, 12 sub-amostras para análise. 

A metodologia utilizada no preparo das 

amostras f 01 a mesma adotada no experimento anterior, as 

quais, posteriormente, também, foram envoltas por papel 

aluminio e acondicionadas em "freezer" até o momento de 
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serem analisadas. 

3.2. Limites de detec;lo, porcentagens de recupera;ic e 

d.scri;ão do método de anâlise de residucs de 

fentoato e malation em tomate 

A fim de se estabelecer o limlte de 

detec~ão e a porcentagem de recupera~ão de fentoato e de 

malation em tomate, amostras de 5O gramas, preparadas de 

maneira idêntlca àquelas provenlentes de plantas tratadas, 

foram fortificadas no sentido de se obter concentra~ões d~ 

1; O,1; O,05; O,02; O,01 e 0,005ppm dos pesticidas neste 

substrato. As determina~ões foram feitas em duplicata para 

cada nivel de fortifica~ão, obtendo-se, assim, 24 amostras 

a serem analisadas. 

o método de análise de residuo empregado 

constou da extra~ão felta com acetona; em seguida as 

amostras foram purlficadas por parti~ão com diclorometano. 

Os solventes foram removidos por evapora~ão e os residuos 

dissolvidos em acetona para a análise. A determina~ão 

quantitativa deu-se em cromat6grafo de gás equipado com 

detector de ioniza~ão de chama alcalina (DICA). 

3.2.1. Reagentes 

- acetona, destilada em destilador de vidro 

PA-ACS; 
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- diclorometano, destilado em destilador de 

vldro PA-~CS; 

- sulfato de s6dio, anidro, granulado; 

- padrões 

malation. 

analitlcos de rentoato 

3.2.2. Aparelhos, vidraria e outros materlals 

e 

- cromat6grafo de g~S, marca CG, modelo 

3700, equipado com detector de ion12a~ ã o 

de chama alcalina (DICA); 

- coluna cromatogrãfica - vidro, diâmetro 

de 1/8", comprimento de 1,8 m, empacotada 

com 5~ de ,DC 200/Chromosorb W si lanizado; 

- evaporador 

Buchi; 

rotativo à vácuo 

- homogeneizador tipo /lomni mlx er "; 

- marca 

- bomba pneumatica - marca GE (1/4 HP); 

- mlcroseringa de 10 ~1 - marca Hamllton; 

- balança analitica - marca Mettler 

modelo H10; 

- frascos redondos - 500 ml, $ 24/40; 

- funis de Buchner - 100 mm de diametro ; 

- funis de separa~ão - 500 ml, 

torneira e tampa de teflon; 

- funis de vldro; 

- quitassatos - 500 ml; 

squib, 

-' 
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- provetas graduadas - 100 e 200 ml; 

- tubos de centrifuga graduados - 15 ml; 

- pipetas graduadas - 1, 2, 5 e 10 ml; 

- papel de filtro; 

- vidros âmbar com tampa de rosca - 15 ml; 

- rolha de borracha revestida com folha de 

aluminio, 

15 ml; 

para tubo de centrifuga 

- bandejas de polietileno; 

- facas; 

- papel aluminio. 

Descril;ão do método de análise 

de 

de 

residuos de fentoato e malation em tomate 

A - Extra~ão 

A.1. 

A.2. 

A.3. 

Transferir a amostra de 50 gramas de 

tomate para o copo do homogeneizador, 

adicionar 150 ml de acetona e homogenei

zar por 3 minutos; 

Filtrar em funil de Buchner, através de 

papel de filtro, com auxilio de vácuo, 

recolhendo o filtrado em um quitassato; 

Lavar os conteódos do funil de Buchner 

com mais 50 ml de acetona; 

volume em proveta graduada, 

medir o 

tomar uma 
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A.5. 

A.6. 

A.7. 
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aliquota igual à metade do volume obtido 

e transferi-la para um funil de 

separaião; 

Juntar ao funll 100 ml de diclorometano, 

agitar vigorosamente por 30 segundos e 

dei~ar em repouso até a separa~ão das 

fases. Drenar a camada orgânica inferior 

filtrando-a em um pouco de Na 80 anidro, 
2 4 

suspenso num funil de vidro; recolher o 

eluado em um frasco redondo de 500 ml; 

E~trair a camada aquos. do funil de 

separa~ão com mais duas vezes 25 ml de 

diclorometano, porém, essas vezes, 

apenas com leve agita~ão; drenar a 

camada orgânica inferior filtrando-a 

tambêm em ' Na 50 anidro; 
2 4 

Lavar os conteúdos do funil de vidro com 

25 ml de diclorometano; recolher todos 

os eluados no frasco redondo; 

Evaporar em evaporador rotativo a vácuo 

em banho a 55-650C atê apro~imadamente 

2-5 ml; evaporar o remanescente do 

solvente com au~ilio de vácuo. 
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B. Determina~ão quantitativa 

B.1. Diluir os resíduos provenientes de A.7., 

lavando o frasco redondo com eKatamente 

5 ml de acetona e recolher a lavagem em 

vidros limpos de 15 ml; 

B.2. Injetar aliquotas no cromat6grafo; 

B.3. Condi~ões de opera~ão do cromat6grafo 

- f1.UKO de nitrogênio (N ) 30 ml/min. 
2 

- fluKo de ar 210 ml/min. 

- fluKO de hidrogênio (H ) 40 ml/min. 
2 

- temperatura da coluna 220 oC 

- temperatura do vaporizador 260 oC 

- temperatura do detector 290 oC 

- atenuac;ão 1 X 
-8 

- compensador de corrente 10 A 

- velocidade de registro 0,25 pOI/min. 

B.4. Càlculo dos residuos: Os residuosforam 

calculados por compara~ão direta com os 

padrões, baseados nas altu r as dos picos 

dos padrões e das amostras. 
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ha x mp 
Residuos em ppm = 

hp x Ha 

onde: 

ha = altura do pico da substância na amostra em mm; 

mp = massa do padrão em ng; 

hp = altura do pico da substância no padrão em mm; 

Ha = massa da amostra em mg. 
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4. RESULTADOS E DISCUSS~O 

4.1. Re.iduo. de fentoato e malatlon em tomate 

Os resultados obtidos nas análises de 

frutos provenientes de plantas tratadas no campo com 

fentoat6 e malation são apresentados nas Tabelas 3 e 4, 

respectivamente. Na Figura · 6 são mostradas as curvas de 

degrada~ão e perslstência do fentoato em tomate, para 

dosagens de 600, 800 e 1600 g i.a./ha. 

Da observaião das Tabelas 3 e 4 verifica-se 

que, embora as dosagens empregadas dos pesticidas tenham 

sido as mesmas, os niveis de residuos de fentoato foram 

superiores aos de malation Já no primeiro dia ap6s 

aplica~ão, mostrando assim uma degrada~ão mais lenta deste 

produto comparativamente ao malation, no qual aos 4, 10, 

20 e 40 dias após aplicaião não tiveram seus residuos 

detectados <.ir!eriores ao limite de detecião . - 0,01 ppm). 
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Os dep6sitos de fentoato nas amostras 

colhidas no dia seguinte após a aplica~ão, foram da ordem 

de 0,42 ± 0,28 a 1,34 ± O,63 ppm, respectivamente, para a 

menor e maior dosagem estudada. Aos 4 dias, os residuos 

reduziram-se para cerca de 20r. dos dep6sitos iniciais, em 

mi:!dia. A partir do quarto dia da aplicaião os residuos 

dimlnuiram gradativamente ati:! a amostragem realizada 20 

dias ap6s aplicaiãO. Nessas amostras, exceto para a 

dosagem de 1600 g i.a./ha, e aos 40 dias não foram 

detectados residuos (inferiores a 0,01 ppm). 

Ainda, de acordo com os resultados obtidos, 

ilustrados graficamente na Figura 6, pode-se observar que 

os valores de melas-vida de degrada~ão e de persistência 

de fentoato foram de 1-2 e 3-6 dias, respectivamente, para 

as dosagens estudadas, mostrando-se, assim, não ser 

importante a dosagem utilizada (EBELING, 1963; GUNTHER, 

1969) . Isto pode ser comprovado pela semelhan~a entre as 

taxas de degradaião dos residuos de fentoato, 

principalmente, 

g La./ha. 

quando aplicado nas dosagens de 600 e 800 

A meia-vida de degrada~ão obtida no 

presente trabalho foi inferior àquela encontrada por 

BATISTA et alii (1985) para fentoato em tomate (7-8 

dias), provavelmente devido as diferen~as climéticas 

prevalecentes durante a realizaião dos experimentos e o 

número de aplicaiões realizadas. Se fossem realizadas duas 

ou mais aplica~~~i, t~oricamente os nivei~ de residuos nos 
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TABELA 3: Residuos de fentoato nas amostras de tomate ap6s 

unica aplica~ão do inseticida em pulveriza~ão. 

------------------------------------------------------- ----------
DIAS APOS REPETII;CJES (PPM) HI!DIA 
APLICAI;~O/ (ppm) 
TRATAMENTO 1 2 3 4 
----------------------------------- ------------------------------

A O,75 0,18 O,55 O,2O O,42 ± - 0,28 
B O,67 O,93 O,4O 1,40 O,85 ± O,42 

1 C O,52 O,58 1,2O O,62 O,73 ± O,32 
D 2,17 O,77 O,93 1,4O 1,34 ± O,63 
E ND ND ND ND ND 

------------------------------------------------------------- ----

4 

10 

2O 

A 
B 
C 
D 
E 

A 
B 
C 
D 
E 

A 
B 
C 
D 
E 

O,O1 
O,O6 
O,O8 
O,27 

ND 

O,02 
ND 
ND 
ND 
ND 

ND 
ND 
ND 
ND 
ND 

O,O2 
O,O7 
O,O7 
O,O8 

ND 

ND 
ND 
ND 
ND 
ND 

ND 
ND 
ND 
ND 
ND 

O,O3 
O,O2 
O,O6 
O,15 

ND 

O,01 
ND 
ND 
ND 
ND 

ND 
ND 

-ND 
O,O1 

ND 

O,O6 
O,O9 
O,12 
1,6O 

ND 

O,01 
O,02 

ND 
O,03 

ND 

ND 
ND 
ND 
ND 
ND 

O,O3 
O,O6 
O,O8 
O,52 

± 
± 
± 
± 

ND 

O,01 
O,02 

ND 
O,03 

ND 

ND 
ND 
ND 

O,O1 
ND 

O,O2 
O,O3 
O,O3 
O,72 

-----------------------------------------------------------------
A ND ND ND ND ND 
B ND ND ND ND ND 

4O C ND ND ND ND ND 
D ND ND ND ND ND 
E ND ND ND ND ND 

ND = não detectavel, ou residuos inferlores a O,01 ppm . 
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TABELA 4: Residuos de malation nas amostras de tomate apbs 

única aplica~ão do inseticida em pulveri2a~ão. 

DIAS APOS REPETI!;OES Me::DIA 
APLICA!;AOI (ppm) 
TRATAMENTO 1 2 3 4 
-----------------------------------------------------------------

A O,O2 O,O2 O,O2 O,1O O,O4 ± O,O4 
B O,O5 O,O4 O,O3 O,O2 O,O3 ± O,O1 

1 C O,O8 O,O5 O,O9 O,O9 O,O8 ± O,O2 
D O,3O O,15 O,25 O,2O O,22 ± O,O6 
E ND ND ND NO NO 

A NO NO NO NO ND 
B NO NO NO NO NO 

4 C NO NO NO NO NO 
D NO ND ND NO ND 
E NO NO NO NO ND 

-----------------------------------------------------------------
A ND NO ND NO ND 
B NO NO NO NO ND 

1O C NO NO ND NO ND 
D NO NO NO NO NO 
E NO NO NO NO NO 

-----------------------------------------------------------------
A NO NO NO NO ND 
B NO NO NO NO ND 

2O C NO NO -NO NO NO 
D NO NO ND NO NO 
E NO NO NO NO ND 

-----------------------------------------------------------------
A NO ND NO NO NO 
B NO NO ND NO ND 

4O C NO NO NO NO ND 
O NO NO ND NO ND 
E NO NO NO NO NO 

NO = não detectável, ou resíduos inferiores a O,01 ppm. 
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--- 600g i.a. Iha 

À---A 8oogi.a./ha 

--- l ' 600g í.a. lha 

0,01 '--~-~---:~-~:----:1::----:L:~-~ ____ ~~--i 
1 4 7 10 22 24 

Dias após a aplicação 

FIGURA 6: Curvas de degrada~~o e persistência de residuos 
de fentoato em frutos de tomate, provenientes 
de plantas pulverizadas com 600, 800 e 1600 9 
La./ha. 
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frutos seriam maiores pela soma dos residuos parciais 

provenientes das diversas aplicaiões e o tempo decorrido 

ap6s a última aplicaião do inseticida. 

Os dados meteorológicos por ocasião da 

instala~ão deste e~perimento são apresentados na Figura 7. 

A presen~a de temperaturas relativamente altas (36-37oC) e 

a ocorrêncla de chuvas, por ocasião da instala~ão do 

e~perimento, são fatores que podem ter contribuldo para o 

decréscimo dos nivels de resíduos d~ fentoato e de 

malation nos frutos; particularmente deste último por se 

tratar de um produto bastante volátil (GALLO et 

1978). 

&lii, 

No caso do malation, já na primeira 

amostragem (1 dia ap6s a aplica~ão) os niveis de residuos 

encontrados foram inferiores à tolerância estabelecida 

pela legislailo para tomate (3 ppm), independentemente da 

dosagem utilizada, mostrando ser um produto de degrada~ão 

rápida nas condi~ões em que foi empregado. Desse modo, 

estes resultados concordam com os Obtldos por BATISTA et 

alií (1987); BERBERT (1988) que, apesar de trabalhar com 

outras culturas constataram, 

amostragem ( 1 dia ap6s 

também, que na primeira 

os residuos de 

malation sempre estiveram abai~o do limite má~imo de 

residuos estabelecidos pela legisla~lo, usando-se dosagens 

variando entre 0,82 - 2,46 kg i.a./ha e 300 - 600 g 

i.a./ha, respectivamente. Desse modo, enfatiza-se que o 

emprego da boa prática agricola e a observa~ão do periodo 
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de carencia, devem levar a resultados finais de residuos 

de malation no fruto "in natura", perfeitamente 

compativeis com a legisla~ão em vigor. 

4.2. R •• iduo. d. fentoato.m fruto. lavado. • nlo 

lavados 

Na Tabela 5 são apresentados os resultados 

obtidos dos residuos de fentoato em frutos de tomate 

lavados e não lavados, analisados três dias ap6s única 

pulverlza~ão na dosagem de 1200 g i.a./ha. 

Com base nos resultados observou-se que não 

houve diferen~a significativa entre os niveis medias de 

residuos provenientes de frutos lavados em água corrente 

sem a adiião de detergente (1,06 ± 0,90 ppm) e não lavados 

(1,50 ± 0,52 ppm), quando foi utilizado o teste de 

compara~ão entre médias (teste "t"). Resultado semelhante 

foi apresentado por FARROW et alii (1968) que, verificando 

o efeito da lavagem na remo~ão de residuos de malation em 

toma te 

frutos 

não constataram diferen~a significativa entre 

lavados pelo' método doméstico, 

detergente, 

apresentados, 

e não lavados. 

conclui-se que 

Face 

a 

sem a adi~ão de 

aos resultados 

permanência dos 

residuos de fentoato nos frutos ap6s à lavagem deve-se ao 

fato deste tornar-se muito aderente por 

pelicula deles. 

incrustar-se na 
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Assim, o tempo decorrido de três dias ap6s 

a aplica~ão é, aparentemente, tempo suficiente para que 

uma parte dos residuos Já estivesse adsorvida à cuticula 

desses frutos. Tal fato também f 01 constatado por 

TABELA 5. 

TRATAMENTO 

fruto lavado 

fruto não 
lavado 

testemunha 

Efeito da lavagem na determina~ão de residuos 

de fentoato 3 dias ap6s uma única apllca~ãu 

em pulverizaião na dosagem de 1200 g i.a./hd. 

REPETIÇOES (ppm) 

1 2 3 4 

0,06 1,25 2,20 0,75 

1,90 1,30 0,85 1,95 

NO NO NO ND 

M~OIA 
(ppm) 

1,06 ± 

1,50 ± 

0,90 

0,52 

ND* = não detectável ( ( 0,01 ppm ). 

KOIVISTOINEN et alii (1964), verificando o efeito da 

lavagem sobre residuos de malation no tratamento pós-

colhe~ta de tomate e outros frutos. 

Da observa~ão dos resultados obtidos nos 

Experimentos 1 e 2, mostrados, respectivamente, nas 

Tabelas 3 e 5, verifica-se que a temperatura atuou de 
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forma decisiva na degrada~ão dos residuos de fentoato em 

frutos provenientes de plantas tratadas com 1200 9 

i.a./ha e que não foram submetidos à lavagem. Examinando-

se a Tabela 5, observa-se que, frutos que não foram 

lavados, analisados 3 dias ap6s a aplica~ão apresentaram 

um nivel m.dio de residuosde 1,50 ± 0,52 ppm. Entretanto, 

os dados apresentados na Tabela 3 indlcam que na mesma 

dosagem, no primeiro dia ap6s a aplica~ão e em presen~a de 

altas temperaturas (Figura 7), o nivel m.dio de residuos 

detectado f 01 da ordem de 0,73 ± 0,32 ppm, sendo, 

praticamente, a metade dos residuos encontrados no 

experimento em questão em condi~ões de temperaturas mais 

amenas <Tabela 6), e na ausencia de preclPita~ão 

pluviometrica. Dessa maneira, altas temperaturas favorecem 

a volatili2a~ão relativamente rápida do pesticida, cuja 

perda pode, 

chuvas. 

fundamental 

também, ser acelerada pela ocorrência de 

Assim, o fator clima desempenha papel 

no comportamento dos residuos. Outros 

fatores, tamb.m contribuem concomitantemente para 

degrada~ão dos residuos em frutos e vegetais (EBELING, 

1963; GUNTHER, 1969) tais como, nature2a da superficie e 

crescimento da planta, m.todo e uniformidade de aplica~ão, 

formula~ão e outras caracteristicas pr6prias de cada 

pesticida. 
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TABELA 6: Temperaturas ma~imas e minimas no periodo de 12 

a 15 de maio de 1989 no Municipio de Capivarl, 

DIAS 

12 

13 

14 

15 

SP. 

Ma~lma 

30 

30 

30 

34 

TEMPERATURA (oC) 

Minima 

9 

10 

9 

9 

Dados fornecidos pela Cooperativa dos Produtores de Cana-de-

A~ucar de Capivarl, SP. 
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Limite. de detec;lo e porcentagens do recupera;le 

do m.t:odo 

Os resultados obtidos de porcentagens de 

recupera~ão, em amostras de tomate fortificados, são 

apresentados na Tabela 7. Os cromatogramas obtidos nas 

fortiflca~ões de O,01 ppm de fentoato e malation nas 

amostras de tomate, bem como aqueles de amostras 

testemunhas, são mostrados nas Figuras 8 e 9, 

respectivamente. 

Pelos resultados obtidos, observa-se que as 

amostras fortiflcadas com malation revelaram porcentagens 

de recupera~ão variàvel de 73-118Y.. Quanto ao fentoato, as 

amostras tiveram varia(ião, nas porcentagens de 

recuperaião, de 60-81Y. no substrato. 

Provavelmente, a baixa porcentagem de 

« 75Y.) em algumas amostras fortificadas com 

fentoato, deve-se ao fato da utiliza~ão de amostras com 

apenas 50 g do substrato, ou ainda, por não ter sido feita 

a limpeza do extrato na anállse deste pesticida. 

Os limites de detec~ão de fentoato e 

malation em tomate foram, desse modo, estabelecidos em 

O,01 ppm, P01S abaixo deste valor a quantifica~ão dos 

picos nos cromatogramas foi dificultada por impurezas 

interferentes. 

Nas condi~ões experlmentais, os tempos de 

reten~ão para fentoato e malation foram de 4 minutos e 55 
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segundos e de 3 minutos e 40 segundos~ respectivamente. 

Apesar do método empregado ser simples~ 

rapido e relativamente barato~ este mostrou-se altamente 

satisfatório para a análise de malation em tomate. Valores 

semelhantes de recupera~ão deste produto e de seu análogo 

oXlgenado <malaoxon) ao nivel de fortifica~ão de O,05 ppm 

foram obtidos por STORHERR et alii (1971) em frutos e 

hortali~as. Ja~ em rela~ão a fentoato, pode-se considerar 

que o referldo método mostrou-se viável também para a 

analise de residuos deste produto nesse substrato. Em 

tomate, BATISTA et alii (1985) obtiveram porcentagens de 

recupera~ão de fentoato de 83-101Y. para os niveis de 

fortifica~ão de O,01 e 1 ppm, respectivamente, utilizando 

na extra~ão amostras de 100 gramas e fazendo-se a 

do extrato em coluna de carvão, antes da análise. 

limpeza 
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TABELA 7. Porcentagens eX) de recupera~ão de malation e 

fentoato pelo método de análise de residuos em 

amostras de tomate fortificado. 

Niveis de Fortifica~ão (ppm) 
Pesticidas Repeti~ões 

1,0 0,1 0,05 0,02 0,01 0,005 

A 97 97 94 100 112 
malation 

B 73 90 89 97 118 ( LO 

A 81 80 65 60 75 < LO 
fentoato 

B 74 73 80 60 75 ( LO 

* LO = limite de detec~ão. 
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Condi~ões de Opera~ão 

Atn = 1x 

Z = 0,25 pol/min. 
-8 

Cc = 10 A 

FIGURA 8. CromatoQramas: a) amostra de tomate fortificada 
com fentoato (O,01 ppm); b) padrão analitico 
de fentoato (500 pg); c) amostra testemunha. 
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Cond i ~ões de Opera~ão 

Atn = 1x 

Z = O,25 pol/mln. 
-8 

Cc :.= 10 A 

Cromatogramas: a) amostra de tomate fortificad a 
com malation (O,01 ppm); b) padrão analitico 
de malation (500 pg); c) amostra testemunha. 
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5. CONCLUSOES 

A partir dos resultados obtidos nas 

condiiões eKperimentais utilizadas, conclui-se que: 

1. o método de análise de residuos empregado por ser 

simples, rápido e relativamente barato, mostra-se 

viável para análise de residuos de fentoato e 

malation em frutos de tomate, permltindo a detec~ão 

de niveis de residuos de ate O,01 ppm neste 

substrato; 

2. os residuos de fentoato apresentam degrada~ão malS 

lenta que aqueles de malation em frutos de tomate, 

sendo, assim, mais persistentes; 

3. os valores de meia-vida de degrada~ão e 

persistência de fentoato nos frutos são de 

e 3 - 6 dias, respectivamente; 

de 

1 - 2 
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4. condi~ões climaticas tais como temperaturas altas e 

ocorrência de chuvas interferem largamente no 

comportamento dos residuos de fentoato e de 

malatlon, favorecendo a raplda degrada~ão deles; 

5. os residuos de malatlon mostram-se inferiores à 

tolerância oficial (3 ppm) Ja no primeiro dia após 

a apllca~ão em todas as dosagens (600, 800, 1200 

e 1600 l.a./ha). 

6. a lavagem dos frutos de tomate, em agua corrente, 

por 1 minuto, aos três dias ap6s uma pulveriza~ão 

com 1200 g l.a./ha de fentoato, não mostrou 

diferen~a significativa na remo~ão dos residuos 

comparativamente aos frutos que não foram lavados, 

mostrando, desse modo, a forte aderência dos 

residuos à pelicula dos frutos. 
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