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RESUMO 

degradação 

(Sumi thion 

estaqueado, 

sulcos. 

O objetivo deste trabalhe foi estudar a 

e persistência dos 

500 CE) em frutos 

bem como no so lo e 

resíduos de fenitrotion 

e folhas de tomateiro 

na água ie irrigação por 

O experimento foi ins:alado em área 

representativa do Estado de São Paulo, localizada em 

Capivari-SP, quando as plantas tinham 90 dias após o 

transplante das mudas, e constou de quatro tratamentos (com 

três repetições): (1) uma aplicação de feni trotion em 

dosagem simples, de 100 g i.a./100 litros de água, (2) uma 

aplicação em dosagem dobrada, de 200 g La./100 litros de 
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água, (3) quatro aplicações espaçadas de sete dias, na 

dosagem simples e (4) testemunha. A aplicação nos 

tratamentos com apenas uma aplicação foi realizada no mesmo 

dia da última aplicação do tratamento 3. As amostras de 

frutos e folhas foram colhidas um dia antes da aplicação 

conj unta (-1) e ao zero, um, dois, três, cinco, sete e 14 

dias após. As amostras de solo foram colhidas ao -1, zero, 

dois, cinco e 14 dias após a aplicação (DAA) e as de água, 

ao -1, um, três e sete DAA. 

Os valores de meia-vida de degradação de 

fenitrotion em frutos e folhas, foram: 1,6 a 1,9 e 0,7 a 

0,8 dia, respectivamente, mostrando uma diminuição mais 

rápida dos resíduos em folhas, apesar do maior depósi to 

ocorrido nestas. As meias-vida de persistência foram 

semelhantes para os dois substratos: 4,2 a 7,3 e 5,6 a 6,2 

dias, respectivamente. 

Os resíduos encontrados nos frutos logo 

após a aplicação, foram menores que a tolerância oficial 

(0,5 ppm) para os tratamentos que utilizaram 100 g i.a./I00 

litros, em uma, ou quatro pulverizações espaçadas de sete 

dias. Uma única aplicação de 200 g i.a./IOO litros resultou 

em resíduos menores que 0,5 ppm, desde um dia após 

aplicaçâo. 

Foram detectados resíduos de feni trotion no 

solo e água de irrigação por sulcos, mostrando que estes 

compartimentos do ambiente são contaminados, pela aplicação 

nas plantas. 
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FENITROTHION RESIDUES IN FRUITS, LEAVES, SOIL ANO 

IRRIGATION WATER OF THE STARED TOMATOES (Lycopersicon 

esculentum ~ll) CROPS 

SUMMARY 

Author: MARCOS APARECIDO PIZANO 

Advisor: Prof. Dr. GILBERTO CASADEI DE BAPTISTA 

The obj ecti ves of this work were to study the 

fenitrothion residues (Sumithion 500 CE) behaviour in 

frui ts and Ieaves of staked tomatoes as weII in the soiI 

and irrigation water in trenches. 

The experiment was carried out in Capivari (SP) 

township, a traditional tomato production area, starting 90 

days after transplantation and consisted of four treatments 

(with three replications each): (1) one application of 

fenitrothion in singIe dosage of 100 g a.i./1001 of water, 

(2) one appIication of fenitrothion in double dosage of 200 

g a.i./100I of water, (3) four applications of the simpIe 

dosage, spaced in time, each seven days and (4) the 

controlo The appIication of treatments (1) and (2) was in 

the same day of the last application of treatment (3). 

Samples of fruits and Ieaves were collected one day before 

the concomitant application -1, zero, one, two, three, 
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five, seven and 14 days after. Soil samples were collected 

at -1, zero, two, five and 14 days after application (DAA) 

and water at -1, one, three and seven DAA. 

The half-lives degradation values of fenitrothion 

in fruits and leaves, were: 1.6 to 1.9 and 0.7 to 0.8 day, 

respecti vely, showing a more rapid residual decrease in 

leaves despi te of their higher deposi t. The persistence 

half-lives were similar for both substracts: 4.2 to 7.3 and 

5.6 to 6.2 days, respectively. 

The residues found in fruits just after 

application, were lower than the adopted legal tolerance 

(0.5 ppm) for the treatments which utilized 100 9 

a.L/I00l, in one, or 

days. One application 

resul te.d in residues 

application. 

four application spaced each seven 

of 200 9 a.i./lOOl (treatment 2) 

lower than 0.5 ppm, one day after 

Feni trothion residues were detected in the soil 

and irrigation water, showing that these compartments are 

contaminated due to the application on the plants. 



1. INTRODUÇÃO 

A cultura do tomateiro (Lycopersicon 

esculentum Mill), é largamente difundida em todo o mundo, 

sendo no Brasil a hortaliça de maior interesse econômico e 

social pelas grandes áreas cultivadas, tanto para o consumo 

"in natura" como para o processamento in:::iustr ial. Segundo 

Makishima (1991), em 1989 o Brasil foi o oitavo maior 

produtor mundial com 2,3 milhões de tone~adas. Em geral, o 

produto para mercado é obtido de culturas estaqueadas com 

elevado rendimento por área (Leite et aI., 1990). 

De acordo 

Geegrafia e Estatistica 

área colhida de 61570 

com o Instituto Brasileiro de 

(1996), a safra de 1995 apresentou 

ha com produção de 2.700.197 

médio de 43.856 kg/ha, sendo o 

responsável por 31% da produção 

toneladas 

Estado de 

nacional. 

e rendimento 

São Paulo 

Quanto ao tomate para mercado, ainda segundo 

Makishima (1991), em 1991 as estimativas indicaram que os 

maiores Estados produtores 

Bahia com produções de 

toneladas, respectivamente. 

são: São 

475.000, 

Paul.c, Minas Gerais e 

294.000 e 130.000 

Uma das premissas da agricultura moderna é a 

busca do maior retorno econômico e para tanto, todos os 

fatores de produção devem ser empregados racionalmente. 

Entre estes, encontra-se o manejo integrado de pragas, 
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sendo que o método de controle químico é um componente 

importante em muitos programas de manejo. Apesar dos 

benefícios trazidos pela utilização de inseticidas, sua 

aplicação resulta na contaminação das partes tratadas e do 

ambiente. 

Para obtenção de produtividades econômicas, a 

cultura do tomateiro é muito exigente em tratamentos 

fitossanitários, visando o controle de diversas pragas que 

ocorrem desde a sementeira até a colheita dos frutos 

(Barbosa & França, 1980), além do controle de doenças. 

Após a aplicação de um agrotóxico, seus 

resíduos podem ser encontrados nos vários compartimentos do 

agrossistema do tomateiro. Assim, deve-se conhecer o 

comportamento deles nos frutos para que estes não 

ul trapassem o seu valor máximo legalmente permitido 

(tolerância) por ocasião da colheita. Nas folhas os 

resíduos podem permanecer como fonte de contaminação 

ambiental pela sua lavagem, ou mesmo através da sua 

incorporação no solo ao término da exploração da cultura. 

Uma parte do inseticida aplicado nas plantas 

pode atingir o solo e aí exercer efeitos tóxicos ou não em 

organismos não visados. Também a água, utilizada na 

irrigação por sulcos, pode apresenta~ resíduos dos 

produtos, principalmente através da lavagem da superfície 

do solo. Desta maneira, eles serão transpcrtados para fora 

da área tratada, alcançando represas e/ou outros corpos de 

água, podendo causar efei tos adversos em organismos 

aquáticos. 

A falta de informações a respeito do 

comportamento de agrotóxicos utilizados na cultura do 

tomateiro motivou o desenvolvimento da presente pesquisa, a 

qual teve por objetivos: 
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a: Estudar a viabilidade dos métodos de 

análise de resíduos de feni trotion em frutos e folhas de 

tomateiro, solo e água; 

b: Avaliar os 

feni trotion em frutos, folhas, 

níveis de resíduos de 

solo sob as plantas e água 

de irrigação na cultura estaqueada de tomate; 

c: Determinar os valores de meia-vida de 

degradação e persistência desse produto em frutos e folhas; 

d: Relacionar seus níveis de resíduos no 

fruto com a tolerância e período de carência estabelecidos 

por lei. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Aspectos básicos no estudo de resíduos de agrotóxicos 

A utilização de controle químico de pragas é 

um componente da cultura tecnológica da humanidade atual. O 

uso de agrotóxicos tem trazido benefícios reais, tais como: 

aumento na produção de alimentos e fibras, proteção dos 

produtos armazenados e proteção de m:lhões de pessoas 

através da prevenção de certas doenças. Entretanto, estes 

benefícios são parcialmente comprometidos por importantes 

danos ambientais, como: efeito na vida selvagem e 

interferência em alguns processos ecológicos, entre outros 

(Freedman, 1989). 

Alguns segmentos da sociedade estão 

convencidos de que o método de controle químico continuará 

a desempenhar papel importante nos programas de controle de 

pragas e doenças nas próximas décadas (Freedman, 1989; 

Raetano, 1991). 

A decisão de emprego de determinado 

agrotóxico deve ser acompanhada de prévio conhecimento de 

seu comportamento no ambiente e no material tratado. Por 

outro lado, é inevitável a ocorrência de resíduos nas 

superfícies que receberam aplicação desse produto, mesmo 

que em quantidade pequenas. Deste modo, Rouchaud & Meyer 

(1982) citam que os agrotóxicos geralmente penetram nos 

tecidos da planta, mesmo que apenas nas camadas 
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subcuticulares. Também comentam, que os produtos que não 

penetram nos tecidos, permanecem na superfície da planta, 

sendo fotodecompostos, perdendo-se por volatilização e 

lavagem pelas chuvas. 

Outro aspecto relevante refere-se a deposição 

dos produtos aplicados em locais não desejados l como áreas 

adjacentes e o próprio solo (Freedman, 1989). Neste 

sentido, a tecnologia de aplicação tem um papel fundamental 

na distribuição dos produtos dentro dos agrossistemas, 

(Ebeling I 1963; Matuo I 1990). 

Os termos depósito e resíduo não são 

sinônimos e sim duas fases complementares por que passam os 

agrotóxicos após aplicados. Assim l Gunther (1969) que 

depósito é a quantidade do produto químico inicialmente 

colocada na superfície da planta, enquanto resíduo refere

se ao material sobre ou no interior do substrato após o 

início da atuação dos processos de penetração e degradação 

do composto. Neste sentido I Gallo et aI. (1978) ci tam que 

um "depósito" torna -se um "resíduo" tão logo sej a afetado 

por lavagem l conversões metabólicas ou outros processos de 

aI teração que causam a diminuição na quantidade do 

composto. 

A grandeza dos depósitos iniciais e 

consequentemente os níveis de resíduos finais são 

influenciados por vários fatores. Dupuis (1975) cita que a 

presença de resíduos em uma determinada amostra depende do 

tipo de produto utilizado, da estrutura e propriedades 

físico-químicas de cada produto l do tipo de aplicação, 

incluindo época, número de aplicações, tempo entre última 

aplicação e amostragem, formulação usada, condições 

climáticas, morfologia e fisiologia da planta. Gunther et 

aI. (1977) observaram aumento na dissipação de inseticidas 



6 

organofosforados em condições quentes e úmidas. Raetano & 

Batista (1995) citam que temperaturas altas e ocorrência de 

chuvas interferem largamente no comportamento dos resíduos 

de fentoato em cul tura de tomate, favorecendo sua rápida 

degradação. 

Ebel ing (1963 ) divide os fatores envolvidos 

no desaparecimento dos resíduos, em dois grupos. No 

primeiro, encontram-se aqueles comuns a todos os produtos: 

a planta tratada, a formulação do pesticida e os fatores 

que causam o desaparecimento rápido dos depósitos 

superficiais como chuva, umidade, ven:o, temperatura e 

luminosidade. No segundo grupo estãc os fatores que 

dependem da natureza do produto, incluindo produto e 

decomposição 

penetrar nos 

quimicamente 

química, sendo que muit05 

tecidos da planta e sere::-, 

alterados, afetando a 

persistência dos resíduos. 

pesticidas podem 

metabolizados ou 

quantidade e 

De acordo com Mulla e-: alo (1981) , as 

propriedades físico-químicas dos agrotéxicos como hidro ou 

lipossolubilidade, coeficiente de partição, adsorção ou 

químio-sorção, pressão de vapor e volatilização determinam 

o destino final dos resíduos nas porçõe5 vivas e não-vivas 

dos sistemas. 

Segundo Spencer et aI. (1973), a 

volatilização e o transporte da fa5e de vapor são 

importantes na dissipação e movimento de muitos agrotóxicos 

no solo, planta e sistemas de água. A ~ressão de vapor é o 

parâmetro chave que controla o comportamento da 

volatilização do produto e sua in~eração com outras 

propriedades físicas básicas, tais co::-_c: solubilidade em 

água, adsorção e persistência, podendo ser usada para 
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estimar a taxa de volatilização relativa em condições 

ambientais. 

Spencer & Cliath (1983) citam que a propensão 

de um resíduo de agrotóxico em volatilizar-se é diretamente 

dependente de sua solubilidade em água e pressão de vapor. 

A pressão de vapor de mui tos produtos aU.'llenta três a 

quatro vezes a cada 10° C de acréscimo na temperatura. 

Neste sentido, Ebeling (1963) diz que aumentos de umidade 

causam aumento nas taxas de volatilização dos produtos em 

seu vários substratos. 

A quantidade de pesticida depositada e a 

uniformidade de sua distribuição dependem, e~ grande parte, 

do tipo de equipamento utilizado para a apl~cação (Ebeling, 

1963; Matuo, 1990). 

A inf luência da formulação s2t:::-e o depósi to 

inicial dos defensivos é discutida por Gun:':-le:::- (1969), que 

exemplifica a ocorrência de depósitos malcr~s ~a formulação 

concentrado emulsionável para alguns produ:.es e na de pó

molhável para outros. 

afetar a 

Segundo 

taxa e o 

Dupuis 

grau de 

(1975), a 

penetração 

fermulação 

do produto 

pode 

ou a 

tenacidade do depósito superficial, sendo ~Je a penetração 

pode aumentar se o composto atingir o tecido sub-cuticular 

com alta atividade metabólica. Porém, se c mesmo permanece 

em cutícula mais ou menos inerte da folha ou fruto, pode 

persistir por um longo período, protegidc de influências 

externas. 

Após a deposição do agrotóxico na superfície 

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

sendo que a porção remanescente pode apresentar penetração 

no substrato. A Figura 1 ilustra este comportamento, de 

acordo com Gunther (1969). A segmento B, denominado curva 
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Figura 1 - Curvas de degradação (B) e persistência (C) do 

malation (l,4 kg PM 25%/380 li tros) sobre e no 

interior de cascas de laranjas 'Valência' (GUNTHER 

& WESTLAKE, 1968 citado por GUNTHER, 1969). 
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de degradação, representa o desaparecimento do produto 

inicialmente aplicado (ainda presente parcialmente na 

superfície) pelos processos de perda do depósito, ação de 

fatores atmosféricos e ataque metabólico; enquanto o 

segmento C, denominado curva de persistência, representa o 

produto persistente, mas ainda vagarosamente degradado 

através de ataque metabólico por agentes no interior dos 

tecidos, nesse caso, casca de laranja. Ainda, o mesmo 

autor cita que os processos de degradação E de persistência 

geralmente seguem uma reação cinética de primeira ordem, 

permi tindo assim, que suas respectivas curvas sej aro 

plotadas semilogaritmicamente como linhas retas do 

logaritmo do valor do resíduo (em ppm) con~ra intervalos de 

tempo decorridos desde o tratamento, como exemplificado nas 

Figuras 1 e 2. Os resíduos na casca de frutas cítricas, 

geralmente exibem um comportamento curvilíneo não simétrico 

com escala ari tmética e duas linhas retas que se 

interceptam em escala semi logarítmica (FigJra 1). De acordo 

com os dados de Rigi tano (1982), em frutos de tomate, os 

resíduos de organofosforados parecem comportar-se de 

maneira semelhante, ou seja, apresentam curvas de 

degradação e de persistência (Figura 2) . 

De acordo com Gunther & Blinn (1955) parecem 

existir dois tipos principais de resíduos em plantas e em 

solos. Estes são designados de degradantes e persistentes. 

Resíduos degradantes, representados pelo segmento B da 

Figura 1, tendem a desaparecer ou degradar em diferentes 

níveis para cada composto e cada cul ti var, os quais são, 

aproximadamente, funções diretas das cone iltrações 

aplicadas. Porém, de acordo com GULther (1969) , as 

porcentagens ou decréscimos fracionais dos resíduos com o 

tempo são independentes, tanto da concentração inicial como 



0,4-

0,3 

0,2 

E 
Q. 0.1 
Q. 

0,05 

0,04 

0,02 

0,01 

\ 
\ 
\ 
\ 

, 
- QUINALFOS 

\ 
\ 
\ 
, --- METIL- PARATION 

\ , , , 
3 9 15 21 21 33 39 

DIAS APO'S A APLICAÇÃO 

10 

Figura 2 - Curvas de degradação e persistência de resíduos de 

metil paration e quinalfós em frutos de tomate 

provenientes de plantas pulveriza as com 75 e 90g 

de ingrediente ativo/100 litros de água, 

respectivamente (RIGITANO, 1982). 
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das grandezas do depósito. Do mesmo modo, os resíduos 

persistentes, representados pelo segmento C da Figura 1, 

também desaparecem ou são degradados a taxas constantes, 

porém menores, variando entre substâncias e algumas vezes 

entre cultivares. 

Quanto à penetração dos produtos, Gunther & 

Jeppson (1954) e Gunther & Blinn (1955) distinguem três 

categorias de resíduos: extra-cuticulares, cuticulares e 

sub-cuticulares. Os primeiros são os resí::'uos aderentes à 

camada de cera (depósito superficial); os segundos são os 

resíduos incrustados ou dissolvidos nela e os últimos são 

aqueles presentes abaixo desta camada. Já Khan (1982) cita 

que os resíduos de pesticidas absorvidos e translocados nos 

tecidos de plantas podem estar presentes e~ três possíveis 

formas: res íduos facilmente extraí veis I conjugados à 

componentes naturais das plantas e nãc extraíveis, ou 

resíduos incorporados aos constituintes das plantas. 

De acordo com Gallo et al. (1978) , os 

depósi tos podem ser facilmente removidos por lavagens. Já 

os resíduos cuticulares podem ser removidos por lavagem e 

raspagem. Resíduos sub-cutilulares não podem ser eliminados 

ou mesmo diminuídos por meios mecânicos, exceto em poucos 

casos como descascando laranj as ou l::ananas, onde a 

penetração é usualmente restrita, em sua maior parte, nas 

cascas das frutas. 

A casca da laranja é uma efi=iente barreira à 

penetração de resíduos de inseticidas Dê polpa do fruto 

(Rigitano, 1979; Camargo, 1980; Bertolot:, 1985 e Pizano, 

1988). No entanto, Raetano (1991) verific:m que a lavagem 

dos frutos de tomate aos três dias após 

com fentoato, não mostrou diferença 

resíduos , comparativamente aos frutos 

uma pul veri zação 

na remoção dos 

que não foram 
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lavados, mostrando, desse modo, a forte aderência dos 

resíduos à película dos frutos. Este mesmo autor cita que a 

penetração dos agrotóxicos pela película dos frutos é pouco 

conhecida, isto talvez pela dificuldade em separá-la da 

polpa por métodos que não envolvam altas temperaturas. 

No estudo de resíduos de agrotóxicos, uma das 

determinações importantes é o valor da "meia-vida", 

definido por Gunther & Blinn (1955) como o tempo necessário 

para que a metade de uma dada quantidade de material reaja 

(ou dissipe). Segundo Gunther (1969), para um determinado 

composto ou uma dada cultura, o valor de meia-vida de 

persistência é uma característica constah~e e utilizada em 

comparações de persistência (longevidade) de vários 

pesticidas em um substrato como frutos de citros. No 

entanto I este mesmo autor cita que "meiê~-vidas" baseadas 

nas curvas de persistência (C na Figura 1 ) são 

satisfatoriamente constantes, enquanto a~celas baseadas nas 

curvas de degradação (B na Figura 1) são notadamente 

afetadas pelas variações das condições climáticas; assim, 

uma chuva no período de degradação irá deslocar para baixo 

tanto a curva B como a curva C 1 podendo alterar a 

inclinação de B mas não a de C. 

Os estudos sobre resíduos de agrotóxicos no 

solo tornam-se complexos em função das inúmeras variáveis 

existentes neste substrato, mas basicamente as curvas de 

desaparecimento de inseticidas no solo assemelham-se 

àquelas postuladas por Gunther & Blin~ (1955) para o 

desaparecimento de inseticidas sobre E no interior de 

tecidos vegetais (Edwards, 1966). Na Figura 3 é apresentada 

a curva teórica de dissipação de inseticidas no solo. 

Outros conceitos toxicológicos importantes do 

ponto de vista de resíduos são: tolerância e intervalo de 
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Figura 3 - Curva teórica da dissipação de inseticidas no solo 

(EDWARDS, 1966). 
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segurança. A tolerância ou limite máximo de resíduo é a 

quantidade máxima de resíduo de um agrotóxico tolerada no 

alimento, como decorrência de sua aplicação adequada, numa 

fase específica desde a sua produçâo até o consumo, 

expressa em partes (em peso) do produto e/ou seus derivados 

por um milhão de partes (em peso) do alimento (ppm). Como 

intervalo de segurança ou período de carência, entende-se " 

o intervalo de tempo, expresso em dias entre a última 

aplicação do produto e a colhei ta ou co::cercialização do 

vegetal, abate ou ordenha do animal, confo~e o caso, a fim 

de que os resíduos estejam de acordo com os limites máximos 

permi tidos" (Associação Nacional de Defens:' vos Agrícolas -

ANDEF, 1984). Segundo Dupuis (1975), o estabelecimento do 

período de carência é benéfico para o agricultor, pois se 

este seguir 

produtos não 

consumidor. 

as recomendações, muito provavelmente seus 

apresentarão problemas de resíduos para o 

2.2 Características do fenitrotion 

Segundo Gelmini (1991), o inseticida 

fenitrotion apresenta as seguintes características: 

a: Nome técnico ou comum: fe~itrotion 

b:Nome comercial: Sumithion :R),Folithion (R) 

c: Nome químico: 0,0 di-metil-0-(3-metil-4-

ni trofeni 1) -tiofos f a to; ou fos fotioa to de O f O-dimetil- O (3-

metil-4-nitrofenila); ou tionofosfato de O,O-dimetil-Q-4-

nitro-m-tolila. 

d: Fórmula bruta: C"H12NO"PS 

e: 

organofosforado 

Classe: inseticida fito-zoosani~ário 
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f: Classificação toxicológica: para a 

formulação CE (concentrado emulsionável) = 11 (até 850 

g/l) . 

g: Persistência e degradação no ambiente: o 

ingrediente 

ambiente. 

ativo possui uma 

h: Deslocamento no 

persistência curta no 

ambiente: o produto 

apresenta um deslocamento pequeno para as regiões vizinhas. 

i: Modalidade de emprego: aplicação em partes 

aéreas de alho, cebola, trigo, arroz, milho, frutos (exceto 

nozes) , hortaliças, feijão, batata, algodão, amendoim, 

soja, cacau, café, pastagem, centeio, no tratamento de 

grãos armazenados e farelo de trigo. 

Sua fórmula estrutural plana é: 

Miyamoto (1974) cita que c ponto de fusão é 

0,3: C, ponto de ebulição é 140 J C e que é um produto 

insolúvel em água, solúvel em álcoois, ésteres, cetonas e 

hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos. Também é estável 

em solução ácida fraca, mas é instável em condições 

alcalinas (meia-vida de 120 minutos a 40 C em hidróxido de 

sódio O,OlN) e decompõe-se em 3-metil-4-nitrofenol e 0,0-

dimetilfosforotioato. 
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Sua pressão de vapor é de 5xlO-5 mm Hg a 25° 

C (Barceló et ai., 1991). A solubilidade em água é de 30 

mg/l (Bel tran et ai., 1993; Barceló et ai. I 1994; Lacortes 

& Barceló, 1994). Segundo Suntio et alo (1988) o log kow de 

fenitrotion é 3,4 e a constante da lei de Henry (HCL) é 

0,0036 Pa m3 Imol i o autor menciona que as substâncias com 

valor de HCL menor que 1 são muito pouco voláteis quando em 

solução aquosa. Kawata et ai. (1994) avaL.aram os resíduos 

de feni trotion presentes no ar em área de gramado que 

recebeu aplicação de 5 kg/ha do inseticida. A concentração 

máxima foi detectada no período de duas horas após a 

aplicação (470 ng/m3
), sendo que a c::oncentração do 

inseticida foi dependente do tempo t~anscorrido após 

aplicação e da temperatura do ar. 

Inseticidas 

fenitrotion, após serem 

fosforotioatc:s, 

absorvidos relo 

como 

animal 

o 

são 

convertidos por enzimas oxidativas do mic~c:ssoma de tecidos 

em seu análogo oxigenado (fenitrooxon), v qual realmente 

exerce os efei tos tóxicos (Miyamoto, 1969 Enquanto a DLs: 

oral do fenitrotion para ratos é de :250 mg/kg, a do 

fenitrooxon é de 120 mg/kg (Kaemmerer & Buntenkotter, 

1973) . 

Apesar do fenitrotion te!:" uma estrutura 

química muito parecida com a do paration ~etílico, ele tem 

uma toxicidade significativamente menor para animais de 

sangue quente, sendo necessária a admini5~ração de dose 10 

vezes maior de fenitrooxon que paraoxon ~etílico em porcos 

para obtenção do mesmo resultado de inibição da 

colinesterase. Comparando a capacidade inibidora destes 

inseticidas, verifica-se que a atividade da colinesterase 

cerebral diminui quase linearmente qua::1do a dosagem do 

paration aumenta, ao passo que a enzima é mais resistente 
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ao feni trotion e o aumento de suas dosagens não é tão 

efetivo em relação à inibição esperada. o mesmo 

comportamento ocorre com o paraoxon em relação ao 

fenitrooxon (Miyamoto, 1969). Segundo este autor, a baixa 

toxicidade do fenitrotion é atribuída à fraca penetração do 

fenitrooxon no cérebro. 

Bunrenkotter, (1973) citam 

Entretanto, 

que a 

Ka ernrnr e r 

destoxificação 

& 

do 

fenitrooxon por homogeneizado de fígado é mais rápida que a 

do paration, sendo esta rapidez responsável pela sua menor 

toxicidade a mamíferos. Estes autores a:"nda mencionam que 

após aplicação de fenitrotion marcadc, 75% do foi 

recuperado na urina após 24 horas e 55:< para uma dosagem 

bastante elevada (850 mg/kg) A excreçã: na urina e fezes 

juntas atingiu 90% em 72 horas após a ap::"cação. 

oral de feni trotic::-_ para camundongos 

machos e fêmeas é 1300 mg/kg, enquanto ;ara ratos é 570 e 

740 mg/kg para machos e fêmeas, respe::tivamente. A DL,,: 

intraperitoneal para ratos situa-se ent~e 130 e 160 mg/kg. 

Esta substância não é irri tante de pele e os estudos com 

colinesterase humana mostram que o n:vel sub-agudo sem 

efeito é 0,2 mg/kg/dia (Miyamoto, 1974). Vettorazzi (1979) 

cita que os estudos da toxicidade aguda e de curto prazo do 

seu principal metabólito em plantas e õ.nimais (3-metil-4-

nitrofenol), indicaram uma baixa toxicicõ.de. Neste sentido, 

Spillner et aI. (1979) citam que a DL:: ::ieste metabólito por 

via oral para ratas é 1200 mg/kg, enqua~~o a do fenitrotion 

é 700 mg/kg . 

Vettorazzi (1979) menciona que nê.: foram observados 

efeitos mutagênicos nem cancerígenos dc :enitrotion e que a 

sua IDA (ingestão diária aceitável) Dara o homem foi 

estabelecida em 0,005 mg/kg/dia. 
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A conversão de compostos P=S para P=Q e a 

hidrólise de inseticidas organofosforados são realizadas 

tanto por organismos vivos como por agentes físicas (calor, 

luz, ar e umidade). Entre os fatores ambientais envolvidos 

na transformação química dos agrotóxicos, a influência da 

luz parece ser a mais importante e generalizada, pois sua 

exposição à luz solar ocorre durante e após a aplicação. A 

fotólise é um processo dinâmico que origina, em uma 

direção, a formação rápida de polímeros estáveis como 

ácidos húmicos; em outra direção os intermediários 

fotolíticos que podem ser dispersos pela volatilidade, 

reação e absorção e pelo metabolismo por plantas e 

microorganismos (Crosby, 1969). Este autor cita que o 

componente ultra violeta (UV) da luz do sol é o maior 

responsável pela fotólise de agrotóxicos no ambiente. 

De acordo com Fet tes et alo (1975) a 

fotodecomposição de fenitrotion pode contribuir 

significativamente no desaparecimento deste produto em 

águas naturais. A sua radiação com luz UV resulta na 

produção principalmente de: feni trooxon, 3-metil- 4-

ni trofenol, 3-carboxi -4 -ni trofenol, carboxifeni trotion e 

seu análogo oxon e S-metil fenitrotion. 

Barceló et alo (1993) estudaram a 

formação de produtos resultantes da fotodegradação do 

feni trotion e obtiveram os produtos: trimetil fosfato; 

O,O,S trimetil fosforotioato, tetrametil pirofosfato e 

isômero S-metil de feni trotion. Tanto estes autores como 

Greenhalg & Marshall (1976) confirmaram ~Je a oxidação é a 

principal rota da decomposição fotolítica de fenitrotion em 

solução. Ivie & Casida (1971) citam que sua 

fotodecomposição é alterada por outras substâncias químicas 

e vários agrotóxicos têm atividade fotossensibilizadora 
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sobre ele. Também Abu-Zahw et alo (1988) estudaram o efeito 

da luz UV e do sol na degradação de fenitrotion e 

concluíram que sua perda, quando exposto a luz UV (2537AO) 

por 10 dias, foi de 35% e sua meia-vida quando exposto a 

luz do sol sob temperatura de 35 a 38° C foi de 2,45 horas. 

Outro mecanismo de degradação de fenitrotion é a hidrólise. 

Segundo Wan et alo (1994) o principal produto de hidrólise 

do fenitrotion é 3-metil-4-nitrofenol. Em estudos de 

laboratório, Fettes et aI. (1975) ve::-ificaram que a 

hidrólise deste produto e subsequente for=ação de 3-metil-

4-ni trofenol é al tamente dependente do pH do meio e da 

temperatura. 

Em ecossistemas aquáticos, além da hidrólise, 

a fotól ise, as propriedades sorti vas de feni trotion e a 

biodegradação devem ser considerados como fatores 

envol vidos no rápido desaparecimento do :::-lseticida (Fettes 

et aI., 1975). Baarschers & Hei tland (198 é, veri ficaram que 

culturas puras dos fungos Trichoderma v:..:ide, Mortierella 

isabellina e Sapro legnia parasi tica pro::"'.lziram 3-metil-4-

nitrofenol quando desenvolveram-se em me:c com presença de 

feni trotion. A espécie T. viride promoveu a hidrólise do 

feni trooxon, produzindo o mesmo metaból:" to mas com maior 

eficiência. Também foi verificado que ela co-metaboliza o 

nitrofenol. 

Yasuno et alo (1965) oi tade 5 por Ware & Roan 

(1970) verificaram uma degradação rápida de fenitrotion em 

água poluída, sendo que dos microorgar::smos isolados, o 

Bacillus subtilis foi altamente ativo enquanto Proteus 

vulgaris , Penicillum islandicum, Saccha:cmyces cerevisae e 

Candida albicans não mostraram efeito na degradação. O 

estudo da degradação do fenitrotion pe::- 16 espécies de 
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bactérias isoladas de águas poluídas indicou que as 

eficientes foram: Paracolobactrum aerogenoides, Eicherichia 

coli, E. aurescens e Achromobacter eurydice (Hirakoso et 

aI., 1968 citados por Ware & Roan, 1970). 

Segundo Ware & Roan (197 O), a toxicidade é 

freqüentemente só considerada como um efeito letal da 

substância em um determinado organismo. No entanto, outros 

efeitos diretos ou indiretos podem ocorrer, caracterizando 

um efeito tóxico que pode interferir no funcionamento de um 

ecossistema. Os autores também questionaI:'. a extrapolação 

dos efeitos adversos de um produto sobre poucos organismos 

para todo o ecossistema. 

Morgan & Kiceni uk (1990) ci tam que o 

fenitrotion tem potencial de produzir impa~to significativo 

no comportamento de peixes. O impactc biológico vai 

depender da magnitude e duração da exposição. 

Takimoto & Miyamoto (1976) verificaram que 

duas espécies de peixe (Salmo gairdneri E Pseudoras bora) 

expostas ao fenitrotion presente na água (0,1 e 0,02 ppm) 

apresentaram uma rápida absorção do inseticida. A maior 

concentração ocorreu após um a três dias de exposição, com 

taxas de bioacumulação de 200 a 250 vezes, dependendo da 

espécie, idade ou concentração do produtc na água. Quando 

os peixes foram transferidos para água :"ivre do produto, 

houve um rápido desaparecimento do inseticida neles, sendo 

a diminuição de 1/1000 em cinco dias. TaIT~ém observaram que 

o feni trotion em S. gairdneri é r::etaboli zado para 

fenitrooxon, desmetilfenitrooxon, 3-metil-4-nitrofenol e 

seu glucoronídeo, e que tanto o feni:rotion como seus 

metabólitos são eliminados pelos peixes. 

Outra espécie de salmão :Salmo solar) foi 

estudada em relação ao seu comportamentc de forrageamento 
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por Morgan & Kiceniuk (1990), que verificaram efeito 

negativo da exposição ao fenitrotion, mesmo em baixas 

concentrações (0,005 a 0,01 jlg/l) por sete dias. Também 

determinaram a LC se· (96h) do inseticida nesta espécie de 

peixe, que foi de 1,6 jlg/l. 

Quanto a toxicidade à Daphia magna, Ernest et 

alo, (1994) citam que a CL~c. (48h.) é 10 J.l.g/1. 

Em embriões de Cyprinos carpiu communis, 

Pawar (1994) observou que o feni trotion apresenta efeito 

tóxico e tera togênico, sendo que na concentração de 1, O 

ppm, a eclosão de larvas foi de 60% e a ocorrência de 

anormalidades foi de 58%, enquanto a mortalidade foi de 

10%. Na concentração de O, 1 ppm dos respectivos valores 

foram: 79%, 29% e 0% para exposição de 168 horas. 

Segundo Kent & Caux (1995) , dentre os 

organismos não visados que estão expostos aos impactos dos 

agrotóxicos, as algas constituem-se no principal grupo 

devido à sua posição estratégica na base de muitas cadeias 

alimentares aquáticas e ao seu papel essencial na ciclagem 

de nutrientes e produção de oxigênio em todos os 

ecossistemas. Assim, estudaram o efeito do feni trotion em 

onze espécies de fitoplâncton nas concentrações de O,li 1 e 

10 mgl l. Observaram que oi to das onze espécies estudadas 

apresentaram redução significativa na taxa de crescimento 

quando expostas a concentrações de 1 ou 10 mgll, sendo que 

Ankistrodesmus falcatus e Staurastrum sp apresentaram 

redução no crescimento na dosagem de 1 mgll e A. falcatus, 

Chlamydomonas segn~s e Sienedesmus obl~quos apresentaram 

menor número de células nesta dosagem. Não observaram 

efeito da concentração de 0,1 mg/l (ppm). 
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Em estudos sobre a bioacumulação de 

fenitrotion, Kent & Caux (1995) verificaram que as algas 

apresentavam concentrações de fenitrotion acima das 

concentrações do ambiente. Os fatores de bioconcentração 

(FBC) para células viáveis de Chamydomonas reinherdtii e C. 

segnis foram 293 e 124 vezes, respectivamente, enquanto que 

os FBC para células mortas, das mesmas espécies, foram 1261 

e 1025, respectivamente. Os autores atribuem a maior 

bioconcentração em células mortas devido ao fato de o 

principal mecanismo de remoção de fenitrotion em células de 

algas ser processos de partição passiva e as células vivas 

serem eficientes na degradação de fenitrotion. 

O fenitrotion, quando foi aplicado em Azolla, 

(10 Ilg/ g de planta), aumentou seu teor de nitrogênio em 

relação às plantas testemunhas e consequentemente a 

atividade da nitrogenase, nas plantas tratadas, também foi 

maior (Doraisamy & Rajukkannu, 1990). 

Suinaga et aI. (1996) verificaram que o 

fenitrotion não apresentou seletividade à Podisus 

nigrispinus, quando em contato com folhas imersas em caldas 

contendo dosagens utilizadas para controle de lagartas 

desfolhadoras. Por outro lado, Santos & Andrade (1996) 

observaram que adultos do copépodo predador dos vetores da 

dengue, Mesocyclops longisetus não são suscetíveis na 

concentração de 8 ppm de fenitrotion na água. 

O feni trot ion é um inseticida de largo 

espectro, com toxicidade aguda mui to baixa para mamí feros 

em relação a inseticidas semelhantes. Seu uso ocorre em 

quase todo o mundo em cul turas de arroz, frutas, 

hortaliças, algodão, cereais, soja, café e chá (Miyamoto, 

1974; Vettorazzi, 1979). 
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No Brasil, o produto Sumithion 500CE, 

consti tuído por 500 g/ I de feni trotion é indicado para o 

controle de algumas pragas do tomateiro [broca pequena dos 

frutos (Neoleucinodes elegantalisJ, pulgão verde (Myzus 

persicaeJ, tripes (Frankliniella schulzeiJ, broca grande 

dos frutos (Heliothis zeaJ e vaquinha verde (Diabrotica 

speciosaJ] na dosagem de 200 ml/l00 litros de água 

(Andrei, 1993). Segundo Gelmini (1991), para tomate a 

tolerância e o intervalo de segurança deste inseticida são: 

0,5 ppm e sete dias, respectivamente. 

2.3 Resíduos de fenitrotion em substratos vegetais 

Após aplicação de agrotóxicos em plantas, os 

resíduos resultantes serão distribuídos nas diversas partes 

utilizadas pelo homem. A importância primária dos estudos 

dos níveis residuais nas partes utilizadas pelo homem 

refere-se à saúde enquanto que o material remanescente pode 

servir de fonte para contaminação ambiental. 

A absorção de inseticidas depende da 

polaridade da molécula, sendo que muitos inseticidas 

orgânicos são apoiares e solúveis em lipídeos e assim podem 

penetrar rapidamente na cutícula das folhas, hastes, 

frutos, raízes e sementes. Apesar da penetração nos frutos, 

a movimentação dos resíduos para outras partes da planta é 

muito limitada (Finlayson & Maccrthy 1965) . 

Linskens et aI. (1965) ci tam que a cutícula 

das folhas consiste de várias camadas, sendo a distinção 

entre elas fei ta através de suas propriedades físicas e 

químicas. Estes autores mencionam que a adesão e absorção 

dos constituintes de uma pulverização dependem da 
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composição química e da estrutura da camada superficial da 

cutícula, bem como das propriedades físicas e químicas da 

pulverização, sendo que a composição química da cobertura 

cerosa varia bastante entre as espécies de plantas. Quanto 

a persistência dos resíduos de agrotóxicos, os autores 

informam que ela é menor em folhas e frutos vivos em 

relação a esses substratos mortos. 

O grupo dos inseticidas organofosforados é o 

mais afetado pelo metabolismo nas plantas. Assim, alguns 

produtos inertes são a ti vados por oxidação e desati vados 

por hidrólise. O resultado final do metabolismo é a 

produção de substâncias inócuas e talvez pequena quantidade 

de resíduos tóxicos (Spencer, 1965). 

Quanto ao metabol ismo de feni trotion em 

plantas, Miyamoto & Sato 

(1975), veri ficaram que 

(1965), citados por Fettes et aI. 

metade da quantidade aplicada em 

plantas de arroz tinha penetrado nos tecidos após 24 horas, 

sendo encontrado o metaból i to feni trooxon na lâmina e na 

bainha das folhas. Após uma semana, 80; da atividade total 

do p3~ na lâmina foliar era devido aos metabólitos solúveis 

em água, identificados como: dimetilfenitrotion, ácido 

dimet il fos forotióico, ácido fos fórico e ácido fos fotióico; 

o fenitrooxon não foi detectado. 

Doraismy & Rajukkannu (1990) avaliaram os 

resíduos de fenitrotion em plantas de Azolla, após 

aplicação de 10 ~g/g da planta, e observaram que os 

resíduos (em ppm) foram: 8,845; 4,55; 1,35 e 0,6 a uma 

hora, cinco, 10 e 15 dias após aplicação, respectivamente. 

Em plantas de arroz, Jinhe et aI. (1993) 

verificaram que após pulverização com fenitrotion na 

dosagem de 1,5 kg i.a./ha, as folhas e hastes apresentaram 
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valores de 1,542 ppm um dia após aplicação, 0,08 ppm aos 

três dias e 0,004 ppm aos oito dias. 

Leuck & Bowman (1969) estudaram o 

comportamento dos resíduos de feni trotion em plantas de 

mi lho e capim Bermuda. As dosagens empregadas foram: 1,1; 

2,2 e 3,3 kg i. a. Iha e as amostras fora!:"_ coletadas aos 

zero; 1; 7; 14; 21 e 28 dias após o tra:amento. Também 

foram analisados os resíduos de fenitrcoxon nas duas 

culturas. Logo após a aplicação os resíduos em milho foram: 

14,3; 33,3; e 46,2 ppm, respectivamente para as três 

dosagens e em capim foram: 48,3; 1C3 e 177 ppm, 

respecti vamente. Foi observada uma rápidô diminuição dos 

ní veis residuais e um dia após a apl icaçã::: os respectivos 

valores obtidos para o milho foram: 3,14; ~/98 e 11,6 ppm e 

para o capim foram: 17,3; 31;5 e 58,2 ppm. J maior valor de 

resíduos do análogo oxigenado ocorreu em côpim um dia após 

aplicação da maior dosagem (1,52 ppm) , se~jo que em geral, 

seus resíduos ficavam abaixo de 4% do valc~ dos resíduos de 

fenitrotion. Os autores também verificararr que os resíduos 

do inseticida apresentaram maior estabi~idade quando o 

milho tratado foi utilizado para silagem, pois a silagem 

com 30 dias apresentou resíduos de 2,46; 6,94 e 9,52 ppm 

para as dosagens de 1,1; 2,2 e 3,3 kg i.a./ha, 

respectivamente. 

De acordo com Yule & Varty 1:975) a aplicação 

de 210 g i.a./ha de fenitrotion em flores:a mista resultou 

em resíduos foliares de 2,27 a 5,39 r0m logo após a 

aplicação, sendo esta variação dependen::= da espécie de 

árvore e do tipo de folha amostrada. As =,aiores taxas de 

dissipação de resíduos ocorreram dev~do a diluição 

ocasionada pelo crescimento das folhas. Estes autores 

também pesquisaram a possibilidade dos ~esíduos foliares 
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serem responsáveis pela contaminação do solo e concluíram 

que não havia transferência significativa dos resíduos das 

folhas caídas para o solo, pois após a queda (cinco meses 

após aplicação) as folhas apresentavam resíduos menores que 

0,01 ppm. 

Em experimento de campo, Wan (1990) observou 

que a aplicação de 900 g i.a/ha de fenitrotion em cultura 

de chá resultou em resíduos de 9,46; 1,27; 0,20; 0,03 e 

0,02 ppm aos zero, dois, cinco, oito e 15 dias após 

aplicação, respectivamente. O autor enfatiza que durante o 

processo de manufatura de chá occrre grande perda dos 

resíduos do inseticida. 

O fenitrotion é empregado em grãos 

armazenados; Abdel-Kader et alo (1982) verificaram que a 

temperatura de armazenamento é um rator importante na taxa 

de degradação de feni trotion, pois em amostras de trigo 

tratadas com 8 ppm, os resíduos dillii~uiram com o aumento da 

temperatura e a duração da estccagem. Assim, após 72 

semanas os resíduos encontrados feram 82, 65, 44, 10 e 4" 

do depósito inicial em amostras arffiàzenadas a -5, 5, 10, 20 

e 2f C, respectivamente. Hi 11 et ai. (1992) e Beasley et 

alo (1993) ci tam que os testes baseados em imunoensaios 

(ELISA) são eficientes na deterffiinação dos resíduos de 

fenitrotion em grãos de trigo em níveis de 0,1 a 20 ppm. Os 

primeiros autores observaram que eL grãos de trigo tratados 

com feni trotion a presença de fe~_i trooxon e isômero S-do 

fenitrotion era menor que 2~ dos me=abólitos totais. 

Nakamura et alo (1993.' estudaram os resíduos 

de fenitrotion em grãos de arrcz e verificaram que o 

inseticida não penetra no grão quando a aplicação é feita 

em arroz com casca ou com a pelíc~la que origina o farelo. 

A lavagem do grão reduziu em 90% a quantidade dos resíduos, 
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sendo que após o cozimento apenas 5,6% iniciais 

permaneceram nos grãos. 

Após aplicações semanais de 500 9 i.a./ha de 

fenitrotion em repolho, desde quatro semanas após o 

transplantio até a colheita, Talekar et ~ 1 aJ... (1977) 

avaliaram os resíduos após a última aplicação e observaram 

que a taxa de desaparecimento do inseticida foi maior 

durante as 24 horas após o tratamento. Os resíduos 

encontrados foram: 7,06; 1,99; 0,81 e 0;22 pprr aos zero, 

um, três e sete dias 

respectivamente. Estudando 

após 

a 

a última 

redução dos 

aplicação, 

resíduos, 

verificaram que a lavagem das folhas de repolho com água de 

torneira, um dia após a aplicação resultou em decréscimo de 

4 % nos resíduos, enquanto que a fervura por 20 minutos 

promoveu a redução de 71%. 

Bordia & Gupta (1992) avaliaram 2S resíduos 

em couve-flor quando aplicado uma única vez n:::: início da 

formação das cabeças na concentração de O,05~ gastando-se 

500 li tros de calda por hectare) o que resul teu. em 250 g 

i. a. lha. Logo após a aplicação os resíduos fo.::-am de 3,23 

ppm e aos três dias após notou-se redução de 64 % neste 

valor. Aos 10 dias foi encontrado 0,05 ppm, valor este 

abaixo da tolerância citada pelos autores (0,1 ppm) 

Em citros, a eficiente barreira da casca à 

penetração dos resíduos de fenitrotion na polpa dos frutos 

foi verificada por Rigitano (1979) em laranja e por Garcia 

et aI. (1987) em limão. O primeiro ci ta que a neia-vida do 

inseticida nas cascas foi de 89 dias e que a tclerância de 

0,4 ppm na fruta toda 

aplicação. Garcia et aI. 

foi atingida oi te dias após 

(1987) encontraram res íduos de 

1,12; 0,93; 0,72; 0.70 e 0,66 ppm aos um, sete; 14; 21 e 28 
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dias após aplicação de 4,5 kg i.a./ha em limão (baseado na 

fruta toda. 

Coscola et aI. (1988) acompanharam o 

desaparecimento de fenitrotion em uva de mesa, quando 

aplicado em videira na dose de 0,9 a 1,2 kg i.a./ha. 

utilizando 500 a 700 li tros de calda por hectare. Foram 

realizados quatro experimentos em três anos consecutivos, 

sendo realizadas duas aplicações espaçadas de 45 dias entre 

si. Imediatamente antes da segunda aplicação e aos zero, 

dois, quatro, sete, 14 e 21 dias após esta aplicação, foram 

avaliados os resíduos em uvas. Foram observadas duas 

dinâmicas de dissipação em três dos quatro experimentos, a 

primeira de zero a 14 dias e a outra de 14 a 21 dias. Os 

valores de meia-vida (em dias) dos resíduos foram de: 2,0; 

1,5; 2,9 e 3,8 para os quatro ensaios. Baseados na 

tolerância (0,5 ppm) e na curva de degradação os autores 

concluíram que um período de carência de seis a 12 dias era 

suficiente para não haver problemas legais de resíduos nas 

condições estudadas. 

Em tomate, Camara et alo (1990) quantificaram 

os resíduos de fenitrotion provenientes de uma aplicação de 

750 g i.a./ha, quando as plantas apresentavam grande massa 

vegetal, molhando as plantas até o início de escorrimento e 

gas tando-se 4 li tros de calda por 25 metros de linha de 

tomateiro. Os resíduos foram determinados após lavagem dos 

frutos com àgua de torneira e seus valores aos zero, três, 

seis e 12 dias após aplicação foram: 0,13; 0,04; 0,03 e 

0,01 ppm, respectivamente. Baseados nestes dados, 

estabeleceram a meia-vida que foi de 4,3 dias. Os autores 

mencionam que os níveis de resíducs encontrados ficaram 

abaixo da tolerância estabelecida por vários países 
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europeus e pelo Codex Alimentarius (O 15 ppm) mesmo logo 

após a aplicação. 

No processamento de frutos e vegetais, várias 

operações são empregadas, dependendo da matéria-prima e do 

produto final. Entre aquelas que podem afetar os resíduos 

de agrotóxicos podem ser citados: inspeção, lavagem, 

branqueamento, descascamento, pasteurização e cozimento, 

sendo a eficiência de cada processo dependente 

principalmente do produto, incluindo o método de aplicação 

e do substrato. Assim, cada operação tem efeito acumulativo 

na redução dos resíduos presentes (Geisman, 1975). O mesmo 

autor cita que o consumidor pode contribuir para a redução 

dos resíduos através dos métodos domésti::os de preparação 

dos alimentos, como lavagem e cozimento. 

Sarode & Adsule (1989) além de avaliarem os 

resíduos de feni trotion em tomate, estudaram o efeito do 

processamento na redução destes resíduos. Assim, após 

aplicação de 50 ou 100 g La./I00 litros (0,5 ou 1,0 kg 

i . a. lha) os frutos foram co lhidos aos: zero, três, sete e 

10 dias. Para a dosagem de 50 g i.a./ha, os resíduos em ppm 

foram: 3,20; 1,28; 0,28 e não detectado aos zero, três, 

sete e 10 dias, respect i vamente. Para a dosagem maior, os 

resíduos respectivos foram: 5,32; 2,12; 0,45 e 0,05 ppm. As 

reduções dos resíduos iniciais, em porcentagem, devido aos 

tratamentos: lavagem, cozimento, preparação de suco a frio 

e a quente, preparação de purê a frio e a quente, foram: 

62,S; 70,3; 74,4; 81,9; 79,7 e 84,4, respectivamente, para 

a menor dosagem e 61,1; 66,2; 70,9; 75,9; 74,1 e 80,2 para 

a maior dosagem. Os autores citam que a tolerância 

estabelecida pela FAO/WHO (0,5 ppm) é atingida em 4,25 dias 

para a dosagem de 50 g i. a./I00 litros e em 4,95 dias para 

aquela de 100 g i. a. 1100 litros e que também observaram 
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que a eficiência dos diferentes processamentos diminui a 

medida que o tempo passa. 

2.4 Resíduos de fenitrotion no solo 

Para que todas as partes da planta recebam a 

quantidade desejada do agrotóxico aplicado, normalmente 

emprega-se uma quantidade superior àquela que realmente 

atingirá o alvo pretendido (Linskens et al. 1965) 

As pulverizações com agrotóxicos na cul tura 

do tomate, normalmente são realizados com equipa~entos que 

proporcionam gasto de 700 a 1000 litros de calda por 

hectare. Segundo Edwards (1966), Edwards & Thompson (1973), 

Spencer et al. (1973) e Sethuna than et aI. (198:3), grandes 

quantidades de agrotóxicos alcançam a superfíc:e do solo 

devido ao deslocamento de parte das aplicações ~~liares que 

são perdidas dos locais alvos. 

A molhabilidade das folhas é alterada de 

acordo com sua idade e difere em diferentes partes da 

folha. A corrugação da superfície foliar é fator importante 

na sua molhabilidade e assim, a retenção das pulverizações 

pelas folhas varia significativamente de acordo com o seu 

estágio de desenvolvimento (Linskens et aI. 1965). Estima

se que cerca de 50% do volume aplicado nas pulverizações 

foliares podem atingir o solo através de escorrimento, 

deriva e partes da planta que caem no solo(Edwa~ds, 1966). 

De acordo com Bailey & White (1970) os 

fatores que influenciam o destino e comportamento de 

agrotóxicos no solo são: decomposição química, fotoquímica 

e microbiológica, volatilização, movimento, absorção por 

plantas ou organismos e adsorsão. O fenômeno de adsorção-
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desorção, influencia direta ou indiretamer.te a grandeza do 

efeito dos outros fatores, sendo a adsorsão um dos 

principais fatores que interferem na interação entre 

agrotóxicos e colóides do solo. Bailey & ~~ite 1964) citam 

que o tipo de solo ou colóide, características físico

químicas dos produtos e da formulação, .::-eação do solo e 

temperatura afetam diretamente a adsorção-~esorção no solo. 

Wolcott (1970) cita que os ::eores de matéria 

orgânica e de argila influenciam o ~omportamento de 

agrotóxicos no solo e que sua adsorsão, lixiviação, 

volatilização e bioatividade apresentam :orrelação com o 

teor de matéria orgânica. Sethunathan e: alo (1983) citam 

que a matéria orgânica é o fator isolado =_~lS importante na 

sorção de agrotóxicos no solo. Sal tzma:-. et alo (1972) 

observaram uma grande diferença entre as quantidades 

liberadas de paration dos colóides orgâ:-.=-cos e minerais, 

sendo que nos minerais a adsorsão é f5.:i 1 e totalmente 

reversível. Barceló et aI. (1991) deterrr.::...:-.aram que a meia

vida do fenitrotion em solo de cultura de arroz foi de um a 

1,5 dias e atribuíram esta baixa persistê~cia ao alto teor 

de matéria orgânica (>3%) e temperatura :::30: C), condições 

estas que favoreceram a 

volatilização. 

Adhikari et aI. 

atividade microbiana e a 

(1991) est-.:iaram a sorção de 

fenitrotion por cinco solos, com diferen::es características 

físico-químicas, e verificaram que o teor de matéria 

orgânica é importante na retenção do ins~~icida nele e que 

a adsorsão é dependente da temperatura. A avaliação de 

parâmetros termodinâmicos indicou qu~ o processo de 

adsorsão é de natureza física. Também 8bservaram que a 

desorção apresenta uma relação inversa com o teor de 

matéria orgânica do solo. Baarsche.::-s et alo (1983) 
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estudaram a adsorsão de fenitrotion (F) e seu metabólito 3-

metil-4-nitrofenol (M) em solos e sedimentos com diferentes 

teores de matéria orgânica. Veri ficaram que em sedimento 

com 2,9% de matéria orgânica (MO) e pH 7,1. as ~Jantidades 

máximas adsorvidas de F e M foram de 740 e 100 ~g/g, 

respectivamente; em solo com 5,5 de MO e p~ 4,5 os valores 

foram: 913 e 347 ~g/g, respectivamente, e en solo com 33,1% 

de MO e pH 5,3 foram: 1120 e 480 ~g/g, respectivamente. 

Takimoto et aI. (l976) verificaram que o 

fenitrotion e seus 

lixi viação no solo. 

metabólitos aprese~tam 

Somente em solo com 0,2 % 

uma baixa 

de matéria 

orgânica e com menos de 0,1% de argila, t~uve migração do 

inseticida e seus metabóli tos para camadas inferiores do 

solo. 

Durand & Barceló (1992) classificam a 

degradação dos agrotóxicos no solo em: L.sica, química e 

biológica e mencionam que muitos estudos sobre persistência 

no solo são conduzidos com o objetivo de identificar 

produtos de degradação e obter as taxas de degradação 

através do cálculo do período de meia-vida. Os autores 

citam que apesar de importantes no conhecimento do 

comportamento dos agrotóxicos no solo, os resultados 

obtidos em laboratório podem, em muitos casos, dar apenas 

uma indicação da velocidade de degradação e diferir 

daqueles obtidos no campo. Wolcott (1970) também enfatiza a 

possibilidade de diferença entre os resul tados de campo e 

de casa de vegetação. 

A diminuição na quantidade de agrotóxicos da 

superfície do solo ocorre principalnente devido a 

volatilização, sendo que sua taxa é influenciada 

principalmente pela pressão de vapor de produto. Muitas 
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outras variáveis também afetam a taxa de volatilização, mas 

agem através dos seus efeitos na pressão de vapor, na 

movimentação do produto para fora da superfície de 

evaporação ou movimentação para a superfície do solo. A 

volatili zação de agrotóxicos incorporados no solo é 

principalmente dependente da concentração do produto no 

solo, temperatura, 

interação entre 

(Spencer et aI. 

conteúdo de água e grau de adsorsão ou 

os materiais do solo e o agrotóxico 

1973). Estes autores citam que o destino 

final dos agrotóxicos presentes no ar não é conhecido, mas 

muitos daqueles que não são alterados fotoquimicamente, 

provavelmente retornam à superfície da :erra através da 

chuva. Edwards (1966) cita que os inseticidas volatilizam

se rapidamente logo após atingir o solo, ~as após ligarem

se a ele a volatili zação torna-se mais lenta e dependente 

do tipo de solo. 

Outro mecanismo de degradação que ocorre no 

solo é a fotodegradação. Mikami et aI. : 1985) verificaram 

que a meia-vida de fenitrotion em solos Lantidos no escuro 

foi de 12 dias, enquanto que os mesmos so:os expostos à luz 

solar apresentaram meia-vida de um dia. Os dois metabólitos 

mais abundantes devido à fotólise foram: feni trooxon com 

3,6 e 9,4% (em dois solos diferentes) do produto aplicado, 

um dia após a aplicação e 3-metil-4-ni trofenol com 20,4 e 

23,1% aos 12 dias após a aplicação. Os au~ores citam que as 

rotas de fotodegradação mais importantes foram: oxidação de 

p=s para p=o e clivagem da ligação P-O-aril. 

Gan et aI. (1990) avaliara!:'. a fotodegradação 

de fenitrotion através da exposição dos s~bstratos tratados 

à lâmpada ultravioleta, e verificaram ql:.e a degradação em 

papel filtro foi mais rápida que no solo e atribuíram esta 

diferença à adsorsão do inseticida nele. Fazendo a 
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ponderação necessária, concluíram que a meia-vida foi de 

160 horas de luz solar. 

Os microorganismos exercem funções 

fundamentais na manutenção do equilíbrio do solo. Assim, 

Schüürmann (1992) cita que estudos sobre compostos 

organofosforados em diferentes solos revelaram que a 

degradação foi muito mais rápida em solos naturais que em 

solos esterilizados. Martin (1963) menciona que a 

degradação por microorganismos é responsável pelo baixo 

período residual dos inseticidas organofosforados no solo, 

além de que muitos microorganismos utilizam os agrotóxicos 

orgãnicos como fonte de carbono e energia. Este autor 

verificou que o paration adicionado em solo esterilizado 

apresentou pequena decomposição após 3 semanas, mas em solo 

não esterilizado a decomposição foi de 90%. Sato (1992) 

cita que o principal fator de degradação de fenitrotion no 

solo são os microorganismos. Spillner et al. (1979) 

verificaram pequena degradação de fenitrotion em solo 

esterilizado, ao contrário do que ocorreu com solo natural 

de floresta. Assim, solos de floresta tratados com 7,4 ppm 

de fenitrotion e acondicionados no escuro por até 50 dias a 

30°C, apresentaram 50% de degradação já aos três dias. Aos 

50 dias de incubação foram detectados: 3 a 6% de 

fenitrotion; 5 a 7% de 3-metil-4-nitrofenol; 4% de 3-metil-

4-ni troanisole; 35% de CO~ e 45-50% de carbono radioativo 

ligado ao solo, estando esta última fração associada 

principalmente aos ácidos húmico e fúlvido. 

Durand & Barceló (1992) verificaram a 

importância da degradação microbiana de fenitrotion em solo 

do delta do Ebro, na Espanha e citam que a incorporação dos 

restos da cultura do arroz aumenta a degradação do 

inseticida no solo, pois o aumento do teor de matéria 
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orgânica favorece a degradação microbiana. Desta maneira, a 

meia-vida no solo da referida área foi de dois dias. 

Wolcott (1970) menciona que o aumento na 

di versidade de espécies de organismos no solo aumenta a 

probabilidade de aparecimento de enzimas constitucionais ou 

adaptativa, as quais são eficientes na degradação de 

moléculas orgânicas. De acordo com Schuurmann (1992) a 

hidrólise é a principal rota de desintoxicação de compostos 

organofosforados \\ in vi vo", sendo mui tas vezes catalisada 

pelas enzimas correspondentes. 

As bactérias parecem ser c grupo mais 

eficiente na decomposição de xenobióticos, seguidos por 

fungos, leveduras, microalgas e protozoár~os. Diferentes 

espécies de bactérias podem estar envolvidas em diferentes 

etapas da degradação de um mesmo compos"':o (Schuurmann, 

1992) . 

Sato (1992) isolou espécies ::lê bactérias de 

solos pertencentes a 

fenitrotion e estudou 

áreas prevlamente 

sua capacidade de 

tratadas com 

degradação do 

inseticida, bem como a produção de metabóli tos. Verificou 

que duas espécies de bactérias do gênero Bacill us 

degradaram 50% do fenitrotion após cinco dias de incubação, 

sendo que 25 dias após a degradação foi de 74% e 84% para 

as duas espécies. Também observou que linhagens de 

bactérias da 

eficientes na 

identificados: 

espécie Pseudomonas fluores~ens não foram 

degradação. Quanto aos metabólitos, foram 

acetilamino fenitrotic~1 3-metil-4-

nitrofenol e aminofenitrotion. 

Takimoto et aI. 

fungo (Fusarium sp) como 

(1976) observaram que tanto o 

a bactéria (Bacill us sp) 

metabolizaram rapidamente o fenitroticn, produzindo 

principalmente aminofeni trotion e em menor quantidade: 3-
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metil-4-nitrofenol, desmetilfenitrotion, 3-metil-4-

aminofenol, formilaminofenitrotion e 

acetilaminofenitrotion. Estes autores concluíram que a 

redução e a hidrólise são as principais rotas de degradação 

em solos e em microorganismos do solo. Também verificaram 

que a decomposição do fenitrotion em solo com umidade 

próxima à capacidade de campo e no escuro, resul tou em 

meia-vida de 12 a 28 dias, dependendo do tipo de solo, e 

que em solo submerso a decomposição deste inseticida é mais 

rápida e produz principalmente o aminofenitrotion. 

M i s r a e tal. (1993 ) c i t am qu e os 

microorganismos estão envolvidos na aceleração da hidrólise 

de fenitrotion em solos aclimatados, ou seja, que foram 

pré-tratados com fenitrotion ou outro produto que estimule 

a população de microorganismos. Neste sentido, Sethunathan 

et aI. (1983) citam que Flavobacterium sp, isolada de solos 

tratados com diazinon, promoveu a hidró="ise dele em meio 

mineral. 

Misra et alo (1992) ocservaram que a 

aplicação de paration metílico e p-nitrofenol no solo, 

condicionou-o a acelerar a hidrólise de fenitrotion e 

produzir como principal metabólito, 3-metil-4-nitrofenol, 

enquanto a aplicação do próprio fenitrotion não resultou em 

aumento da sua degradação, No entanto, M:"sra et aI. (1993) 

verificaram que a suspensão de solo tratado com fenitrotion 

ou 3-metil-4-nitrofenol promoveu a aceleração da hidrólise 

em meio mineral. Estes autores também observaram que o solo 

tratado com p-nitrofenol foi mais eficie~te na promoção da 

hidrólise de fenitrotion que aqueles tratados com 

fenitrotion ou 3-metil-4-nitrofenol, sugerindo que o p

nitrofenol é um substrato prontamente disponível para 
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crescimento e proliferação dos microorganismos que promovem 

a degradação do fenitrotion. 

O efeito dos resíduos de inseticidas nos 

invertebrados que vivem no solo foi discutido por Edwards & 

Thompson (1973). Segundo estes autores, os inseticidas 

podem ter um efeito direto e ou indireto sobre a fauna do 

solo; indiretamente podem influenciar o número de 

predadores através da diminuição de suas presas e vice

versa. Também mencionam que muitos inseticidas 

organofosforados são tóxicos a ácaros predadores e 

consequentemente aumentam o número de outros ácaros e 

colêmbolas após o solo receber seus resíduos. Com relação 

ao fenitrotion, citam que ele não apresenta efeito aparente 

sobre o número de colêmbolas e que sua aplicação no solo em 

cultura de trigo na dosagem de 1,7 kg i.a./ha não 

evidenciou efeito no número de diplópodes, ácaros e 

colêmbolas, mas aumentou o número de ácaros predadores e de 

minhocas. De acordo com Edwards (1965) e Raw et alo (1965), 

citados pelos autores acima, a aplicação de 4,5 kg i.a./ha 

de fenitrotion causou diminuição significativa no número de 

ácaros predadores e um aumento significativo no número de 

ácaros oribatídeos. 

Na determinação dos resíduos de agrotóxicos 

do solo, a fase de extração representa um entrave pela 

dificuldade em extrair o produto que se encontra aderido às 

partículas minerais e orgânicas do mesmo. Assim, a 

utilização do Soxhlet para produtos c10rados é mencionado 

por Williams (1968), Lichtenstein et alo (1968) e Chiba 

(1969), o qual cita que este sistema apresenta a vantagem 

da facilidade de operação e limpeza, mas por outro lado tem 

como desvantagem a extração de grande quantidade de co

extrativos, sendo em alguns casos limitante, pois necessita 
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de limpeza rigorosa. Zweig & Devine (1969) citam que o 

aparelho de Soxhlet foi empregado para extração do 

inseticida organofosforado etion de amostras de sedimentos 

de lago. Para feni trotion, o referido extrator foi 

utilizado por Durand & Barceló (1992), Spillner et aI. 

(1979), Maguire (1980), Barceló et aI. (1991), Jinhe et aI. 

(1993) . 

2.5. Resíduos de fenitrotion em ecossistemas aquáticos 

pode deixar 

mas também 

o extenso uso de inseticidas organofosforados 

resíduos não somente nas 

em águas superficiais 

cul turas e no solo, 

provenientes dessas 

culturas. Consequentemente, o monitoramento desses resíduos 

no ambiente tem-se tornado priori tário (Martinez et al., 

1992) . 

Os agrotóxicos são considerados poluentes 

quando eles, seus metaból i tos ou seus produtos de 

degradação permanecem no ambiente após terminado o efei to 

desejado ou quando atingem alguma parte do ambiente 

diferente daquela pretendida (Walker, 1971). Kearney et alo 

(1969) citam que água contaminada com agrotóxico é uma das 

maiores fontes de contaminação ambiental, pela movimentação 

eficiente dos produtos através deste meio. Faust & Suffet 

(1966) e Lichtenstein et alo (1972) mencionam que lagos e 

rios podem ser contaminadas devido a água proveniente de 

áreas agrícolas adjacentes. 

Odanaka et al. (1994) estudaram o escoamento 

superficial de feni trotion apl icado em campos de gol fe e 

verificaram que após aplicação de 1, 5 g/m~ e precipi tação 

de 10 a 20 mm o produto foi detectado em água superficial. 

Aos 3 dias após aplicação encontraram 3 e 2 ppm em 2 áreas 
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pesquisadas. Estes autores mencionam que após a água 

superficial deixar a área tratada, a concentração do 

inseticida nela dissolvido pode diminuir devido a adsorsão 

em materiais vegetais e/ou superfície do solo. Mura ta & 

Takahashi (1991) analisaram água de lago formado pela 

drenagem de campos de golfe que receberam aplicação de 

fenitrotion para controle de insetos, encontraram resíduos 

de 120 ppb. 

Eidt (1981) verificou que após a contaminação 

de água de rio por inj eção de feni trotion na proporção de 

73 ~g/l (ppb) , os resíduos encontrados 343 metros à jusante 

do local de aplicação foram de 23 ~g/l. O autor cita que a 

diminuição na concentração de fenitrotion à jusante do 

ponto de introdução foi devida principalmente à dispersão 

superficial, diluição e decomposição. Fairchild & Eidt 

(1993) citam que em água corrente, o efeito de um 

contaminante é transitório devido ao fluxo constante do 

sistema, ao passo que em j.gua parada, especialmente se o 

local for raso, a capacidade de diluição é pequena e o 

fluxo é lento, favorecendo a persistência. Eidt et aI. 

(1984) não verificaram diferenças nas concentrações de 

fenitrotion na água de diferentes profundidades de um 

córrego que recebeu aplicação do inseticida. Os autores 

mencionam que a incorporação do fenitrotion foi muito 

rápida devido à turbulência da água. Também observaram que 

uma grande parte do inseticida estava associada ao material 

suspenso na água. Neste sentido, Fettes et aI. (1975) citam 

que o fenitrotion é prontamente adsorvido na superfície de 

sólidos suspensos na água. 

Fairchild & Eidt (1993) 

de feni trotion em água de pequenos 

região florestal que receberam 

avaliaram os resíduos 

lagos localizados em 

duas aplicações de 
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inseticida na dosagem de 210 g i.a./ha, espaçados de sete 

dias. Os resíduos na água superficial coletada de 0,5 a 5,0 

horas após a 2a
. aplicação variaram de 42 a 81 ppb, sendo 

que a 30 em de profundidade variaram de 17 a 50 ppb. Em 

ambas as profundidades, as concentrações ficaram abaixo de 

10 ppb após 3 dias e abaixo de 0,1 ppb após seis semanas. E 

em experimento semelhante, Ernst et aI. (1994) avaliaram a 

quantidade de fenitrotion depositada em pequenos lagos 

localizados em área de floresta que receberam 210 g i.a./ha 

através de aplicação área. Os resultados obtidos mostraram 

uma grande variação na concentração do inseticida na água 

(10,3 ppb no lago 1 e 821 ppb no lago 2) e os autores citam 

que a concentração do lago 2 situava-se dentro da faixa de 

concentração conhecida como letal para várias espécies de 

peixes sob exposições agudas em laboratório. 

Barceló et aI. (1991) observaram que no mesmo 

dia da aplicação de 1 kg i.a./ha de fenitrotion em cultura 

de arroz irrigado, os resíduos na água variaram de 3 a 10 

ppb. Um dia após, a concentração diminui i.: para 0, 6 ppb e 

uma semana após foi detectado 0,1 ppb em uma lagoa 

localizada entre os campos de arroz. Assim, determinaram 

que nestas condições a meia-vida do feni trotion foi menor 

que um dia. 

Bel tran et aI. (1993) não detectaram resíduos 

de fenitrotion «0,02 ppb) em água subterrânea proveniente 

de áreas de ci tros que receberam apl icação de 6, 6 kg 

i.a./ha. Os autores não mencionam o tempo decorrido desde a 

aplicação até as amostragens. 

Bro-Rasmussen et aI. (l994) recomendam que a 

concentração máxima de fenitrotion na água seja 0,01 Ilg/1 

(ppb) , sendo que valores abaixo deste nível podem ser 
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considerados seguros, pois não interferem nos processos 

funcionais dos ecossistemas. 

Quando o fenitrotion está presente na 

superfície de corpos d' água (rio, lagos, etc. ) , sua 

volatilização é rápida sendo que a parte remanescente é 

degradada em poucos dias, principalmente por mecanismos de 

fotólise e redução microbiológica (Maguire & Hale, 1980). 

Estes autores observaram que 40 minutos após aplicação de 

fenitrotion sobre pequenos lagos, sua concentração na água 

superficial era de 1,5 mg/l (ppm) , diminuindo para 20 llg/l 

(ppb) num período de 3 horas e para 2 ppb, 49 horas após a 

aplicação. Mencionam que um gráfico do logarítmo da 

concentração de feni trotion versus tempo, sugeria a 

ocorrência de duas fases exponenciais, sendo urna rápida e 

outro lenta. 

Maguire (1991) estudou o efei to da 

volatilização no desaparecimento de fenitrotion presente na 

água e observou que esta é a principal rota de perda da 

água superficial, apresentando meia-vida de 0,7 horas, 

enquanto em água sub-superficial este processo é muito 

lento. Neste caso, a meia-vida do feni trotion foi de 25 

dias. 

Segundo Greenha 19h et aI. (198 O), a fotól ise 

e os processos microbiológicos são os principais 

responsáveis pela degradação de fenitrotion em sistemas 

aquáticos, pois verificaram que sua meia-vida e água 

natural a 23° C e pH 7,5, sob condições de escuro e no 

campo, foi de 49,5 e dois dias, respectivamente. Mikami et 

aI. (1985) também mencionam a importãncia de fotólise e 

dos processos microbiológicos na degradação de fenitrotion, 

além de citar que a hidrólise deste inseticida em água com 
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pH entre 5 e 9 (normalmente encontrado em água naturais) é 

muito lenta. 

Lacorte & Barceló (1994) estudaram a 

degradação de feni trotion em água de canais de irrigação 

que receberam aplicação de 200 e 20 ~g/l (ppb). Verificaram 

a formação dos seguintes produtos de degradação: 3-metil-4-

ni trofenol, feni trooxon e isômero S-meti 1 de feni trotion, 

sendo seus resíduos de aproximadamente 0,01 ppb. Os autores 

citam que a meia-vida do inseticida foi de 13 horas, sendo 

a fotólise a principal responsável pela degradação e que a 

oxidação e hidrólise são os principais mecanismos 

fotolíticos de degradação do inseticida. Durand et aI. 

(1992) estudaram a fotodegradação do composto em água 

destilada contendo metanol (5 + 1) após sete horas de 

irradiação com ultra violeta e concluíram que a oxidação é 

a principal rota de decomposição do inseticida no meio 

estudado. Gan et alo (1990) verificaram que a degradação de 

50% do feni trotion, contido em água destilada, ocorreu em 

uma hora de exposição a uma fonte de luz artificial, o que 

equivaleria a três horas de luz natural. 

Os resíduos de fenitrotion presentes em 

ecossistemas aquáticos podem ser tóxicos aos organismos que 

aí vivem. Assim, Barceló et alo (1991) citam que os 

resíduos encontrados na água da cultura de arroz irrigado, 

no mesmo dia da aplicação (0,01 ppm) , indicam a existência 

de risco ecotoxicológico para os organismos mais sensíveis, 

como o crustáceo Homarus americanus, para a qual a eLe: 

deste inseticida é 0,001 ppm. 

Eidt (1981) verificou que o fenitrotion 

causou a morte de artrópodes bentônicos em locais onde a 

concentração do inseticida foi de 23 ppb. A recuperação da 
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população de bentos foi completa aos 50 dias após a 

aplicação. 

Erns t et aI. (1994) observaram que mesmo 

considerando a mistura rápida do inseticida na coluna 

d' água dos lagos estudados, a concentração final estimada 

(165 Ilg/l) era superior a CLs,: 48 horas em Daphnia magna (lO 

Ilg/l) . 

Fairchild & Eidt (1993) estudaram o efeito do 

fenitrotion em invertebrados aquáticos, após duas 

aplicações espaçadas de sete dias uma da outra com 210 g 

i.a./ha em pequenos lagos. Verificararr. ~Je houve uma 

profunda alteração no número relativo dos principais taxons 

presentes. Tanto Nematoda como Annelida apresentaram 

aumento nas suas popul ações após aplicação do inseticida. 

Os artrópodes, como um grupo, foram os organismos mais 

prejudicados pelo inseticida. A emergê~cia de insetos 

diminuiu em 70-90% nos lagos tratados, voltando às 

condições normais entre seis e 12 semanas após aplicação. 

Eidt et ai. (1984) veri f icaréh'TI. que plantas 

aquáticas possuem diferentes capacidades de acumular 

fenitrotion e que Jungermannia sp apresentou fator de 

bioacumulação de 128 e 118 vezes em duas situações 

diferentes. Os autores levantam a hipótese de efeitos 

adversos em organismos que se alimentam dessas plantas. 

A extração dos resíduos de feni trotion 

presentes na água pode ser feita através da partição com 

solventes orgânicos como n-hexano+acetona (Murata & 

Takahashi (1981), n-hexano e diclorometano (Alzaga et aI. 

1994) e diclorometano (Hernandez et aI. 1993). A utilização 

de microextração empregando apenas 2 ml de n-hexano é 

ci tada por Burgeois et aI. (1993). Também a extração em 
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discos com membranas extratoras foi empregada por Kwakman 

et aI. (1992) e Barceló et aI. (1993). 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

Foram realizados estudos dos métodos 

analí ticos para feni trotion em frutos e folhas de 

tomateiro, bem como em solo e em água. Estes estudos e as 

análises das amostras de campo foram realizadas no 

Laboratório de Toxicologia de Inseticidas do Departamento 

de Entomologia da ESALQ-USP. 

Após a avaliação dos métodos de 

análise dos resíduos de fenitrotion nos 

substratos, foi instalado o experimento de campo. 

extração e 

diferentes 

3.1. Limite de quantificação, porcentagens de recuperação e 

descrição do método de análise de resíduos em frutos de 

tomateiro 

Visando determinar o limi te de quanti fi cação 

e a porcentagem de recuperação de feni trotion em frutos, 

amostras de 100 gramas de tomates, preparadas de maneira 

idênticas àquelas provenientes de plantas tratadas, foram 

fortificadas de modo a obter concentrações de 1; 0,1; 

0,05; 0,02; 0,01 e 0,005 ppm do inseticida neste substrato. 

As determinações foram reali zadas em duplicata para cada 

nível de fortificação. 

O método de análise de resíduos foi adaptado 

daquele desenvolvido por Mbllhoff (1967). Assim, as 
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amostras foram submetidas à extração com acetona; em 

seguida foi feita partição em clorofórmio. Os solventes 

foram removidos por evaporação e os resíduos ressuspendidos 

em acetona para análise. A determinação quanti ta ti va foi 

fei ta em cromatógrafo de gás equipado com detector 

fotométrico de chama. Este detector apresenta a vantagem de 

ser específico para compostos que contenham fósforo ou 

enxofre na molécula e dispensar geralmente a limpeza do 

extrato. 

3.1.1. Reagentes 

vidro 

vidro 

acetona-PA-ACS destilada em destilador de 

clorofórmio-PA-ACS destilado em destilador de 

Na_SO" - anidro granulado 

padrão analítico de fenitrotion 

etileno glicol 

3.1.2. Aparelhos, vidrarias e outros materiais 

Cromatográfo CG-modelo 3700, equipado com 

detector fotométrico de chama, portando filtro específico 

para fós foro de 526 mil, conectado a um registrador e 

integrador processador de área dos picos cromatográficos, 

marca VARIAN, modelo 4400; 

Coluna cromatográfica vidro, diâmetro de 

1/8/1 com comprimento de 1,2 m e empacotada com 5% DC 200 em 

chromosorb WHP; 

evaporador rotativo a vácuo; 

lavador de gases contendo sílica gel; 



homogeneizador tipo "ommi mixer"; 

bomba de vácuo - marca Primar, modelo 141; 

microseringa (10 ~l) - marca Hamilton; 

balança analítica-marca Mettler-modelo H-lO; 

frascos redondos de fundo chato - 500 ml; 

funil de Buchner - 100 mm de diâmetro; 
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funil de separação - 500 ml, com torneira e 

tampa de teflon; 

quitassato - 500 ml; 

funil de vidro - 75 mm de diãmetro; 

provetas graduadas - 50, 100, 200, e 250 ml; 

pipetas - 1; 2,5 e 10 ml; 

tubos de centrífuga graduados; 

frascos de vidros - 2,5 e 15 ml; 

papel de filtro; 

papel alumínio. 

3.1.3. Marcha Analítica 

A - Extração 

A-1. Trans fer ir a amostra de 100 gramas de 

tomate, para o copo do homogeneizador, adicionar 150 ml de 

acetona e homogeneizar por três minutos em alta rotação. 

A-2. Filtrar em funil de Buchner através de 

papel de filtro para o quitassato, com auxílio de vácuo. 

A-3. Lavar o copo do homogeneizador com mais 

20 ml de acetona e verter o conteúdo no funil de Buchner. 

A-4. Medir o volume obtido no quitassato 

através de proveta graduada, tornar alíquota igual a metade 

deste volume, correspondente a 50 g da amostra e transferi

la para um funil de separação. 
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A-5. Juntar ao funil 100 ml de clorofórmio; 

agitar vigorosamente por 30 segundos e esperar a separação 

das fases. Drenar a camada orgânica inferior para um frasco 

redondo de 500 ml f i 1 trando-a através de 50 g de Na:S04 

anidro suspenso em funil de vidro. 

A-6. Repetir o passo A-5 duas vezes, agora 

utilizando 40 ml de clorofórmio, cada vez. 

A-7. Lavar o conteúdo do funi 1 de vidro com 

10 ml de clorofórmio, recolhendo o filtrado no mesmo frasco 

redondo de 500 ml. 

A-8. Juntar 2 gotas de etileno glicol ao 

extrato e concentrar em evaporador rotativo a vácuo em 

banho-maria à 50-55°C até aproximadamente L ml; evaporar o 

solvente remanescente com auxílio de vácuo. 

A-9. Recuperar o extrato em 10 ml de acetona, 

recolhendo-o em tubo de centrífuga graduado. 

A-lO. Concentrar em banho-maria com auxílio 

de ar movente, previamente seco em um lavador de gases 

contendo sílica-gel, até I ml; transferir o extrato para 

frascos de vidro de 5 ml e armazenar em "freezer u a-20° C 

até o momento da análise. 

B - Determinação quantitativa 

B-I. Injetar alíquotas no cromatógrafo. Foram 

inj etadas duas alíquotas de cada amostra e duas alíquotas 

do padrão analítico na seqüência padrão-amostra-amostra 

padrão. 

B-2. Condições de operação do cromatógrafo: 

temperaturas: 

coluna: 192° C 



detector: 240 0 C 

vaporizador: 2400 C 

fluxos de gases: 

N~: 52 ml/min 

Ar sintético: 92 ml/min 

H~: 91 ml/min 

8-3. Cálculo dos resíduos 
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Para quantificação dos resíduos foram 

utilizados os valores médios de massa obtidos no integrador 

processador de área referente aos picos das amostras e dos 

padrões analíticos. 

Resíduo em ppm = 

onde: 

Aa área do pico da sutstância na 

amostrai 

mp massa do padrâo em ng; 

Ap área do pico da substância no 

padrão; 

Ma massa da amostra e~ mg. 

3.2. Limite de quantificação, porcentagens de recuperação e 

descrição do método de análise de resíduos em folhas de 

tomateiro 

A fim de se avaliar a eficiência do método 

analítico proposto, amostras de 50 gramas de folhas, 

preparadas de maneira idêntica àquelas provenientes de 

plantas tratadas, foram fortificadas de modo a se obter 
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concentrações de 1; 0,1; 0,05; 0,02; 0,01 e 0,005 ppm. As 

determinações foram feitas em duplicata para cada nível de 

fortificação. 

daquele 

o método de análise também 

desenvol vido por Móllhoff (1967) 

foi adaptado 

conforme já 

mencionado para frutos. Entretanto, para folhas foi 

realizada a limpeza do extrato em coluna de florisil, sendo 

a eluição procedida com benzeno. 

3.2.1. Reagentes 

seguintes: 

Como descrito no item 3.1.1., além dos 

benzeno-PA-ACS 

florisil-60-100 mesh, mantidc em estufa a 

140 0 C e no dia anterior ao da análise 

desativado com lO~ de água destilada. 

3.2.2. Aparelhos, vidrarias e outros materiais 

Como descrito no item 3.1.2., além de coluna 

cromatográfica 20x300 mm, provida com torneira de teflon e 

becker de 50 ml. 

3.2.3. Marcha Analítica 

A - Extração 

A-I. Transferir amostra de 50 gramas de 

folhas picadas para o copo do homogeneizador, adicionar 150 
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ml de mistura contendo 120 ml de acetona + 30 ml de água e 

homogeneizar por três minutos em alta rotação. 

A-2. Fil trar em funil de Buchner através de 

papel de filtro para o quitassato, com auxilio de vácuo. 

A-3. Lavar o copo do homogeneizador com 20 ml 

de acetona e verter o conteúdo no funil de Buchner. 

A-4. Medir o volume obtido no quitassato 

através de proveta graduada, tomar alíquota igual a metade 

deste volume, correspondente a 25 g da amostra e transferi

la para um funil de separação. 

A-5. Juntar ao funi 1 100 ml de clorofórmio; 

agi tar vigorosamente por 30 segundos e deixar em repouso 

para a separação das fases. Drenar a camada orgânica 

inferior para um frasco redondo de 500 ml, filtrando-a 

através de 50 g de Na_SO~ anidro suspenso em funil de vidro. 

A-6. Repetir o passo A-5 mais duas vezes, 

agora utilizando 40 ml de clorofórmio cada vez. 

A-7. Lavar o conteúdo do funil de vidro com 

10 ml de clorofórmio, recolhendo o filtrado no mesmo frasco 

redondo. 

A-8. Juntar 2 gotas de etileno glicol ao 

extrato e concentrar em evaporador rotativo a vácuo em 

banho-maria à 50-5SoC até aproximadamente 2 ml; evaporar o 

solvente remanescente com auxílio de vácuo. 

B - Limpeza do extrato 

B-l. Preparar coluna cromatográfica de 20 x 

300 mm provida de torneira de teflon. Com a torneira 

fechada adicionar benzeno suficiente para alcançar 10 cm de 

altura na coluna; juntar 8 g de florisil (desativado com 

10% de água destilada no dia anterior) e através de 
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vibração com auxílio de uma régua de madeira, eliminar 

bolhas de ar que possam ocorrer na camada de florisil; 

drenar o benzeno até o nível do florisil. 

B-2. Dissolver os resíduos provenientes de A-

8 em 10 ml de benzeno e introduzir na colu~a. 

B-3. Eluir a coluna com 10e ml de benzeno, 

usando duas porções iniciais de 10 ml para lavar o frasco 

redondo, introduzindo cada uma após a co:r::.pleta penetração 

da anterior na camada de florisil, colocar os 80 ml 

restantes diretamente na coluna, recolherdo todo o eluado 

em frasco redondo limpo. Regular a aber::ura da torneira 

para obtenção de velocidade de el uição de 80 a 100 gotas 

por minuto. 

B-4. Juntar 2 gotas de e~ileno glicol e 

evaporar em evaporador rotativo a vácuo em banho-maria a 

75-80° C, até aproximadamente 2 ml; evaporar o remanescente 

com auxílio de vácuo. 

B-5 Ressuspender os resíduo::: provenientes de 

B-4 em 10 ml de acetona e recolhê-los em :~bo de centrífuga 

graduado. 

B-6. Concentrar em banho-maria com auxílio de 

ar movente previamente seco em um lavador de gases contendo 

sílica-gel, até 1 ml; transferir o extrato para frascos de 

vidro de 5 ml e armazenar em "freezer" a-20° C até o 

momento da análise. 

c- Determinação quantitativa 

Como descrita no item 3.1.3 

3.3 Limite de quantificação, porcentagens de recuperação e 

descrição do método de análise de resíduos em água 
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A fim de se avaliar a eficiência do método 

analítico proposto, amostras de 100 ml de água, obtidas de 

maneira idêntica àquelas provenientes da ~~ea experimental, 

foram forti ficadas de modo a se obter cc::centrações de 1; 

0,1; 0,05; 0,02; 0,01; 0,005 e 0,002 ppm. 

As determinações foram fe::as em duplicata 

para cada nível de fortificação. 

O método de anál ise de re:: :'duos constou da 

extração feita com diclorometano; em seg~:ja o solvente foi 

removido por evaporação e os resíduc:: dissolvidos em 

acetona para análise. A determinação quantitativa foi 

real i zada de maneira semelhante à descr::a para frutos e 

folhas. 

3.3.1. Reagentes 

diclorometano-PA-ACS 

acetona-PA-ACS destilada err jestilador de 

vidro 

etileno glicol 

3.3.2. Aparelhos, vidrarias e outros materiais 

Como descrito no item 3.1.2., com exceção de: 

homogeneizador tipo "omni rr:xer" 

funil de Buchner 

quitassato 

papel de filtro 

3.3.3. Marcha Analítica 
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A- Extração 

A-l. Trans fer ir amostra de 100 ml de água 

para funil de separação, adicionar 100 ml de diclorometano 

e agitar por 30 segundos. Esperar a separa:ão das fases. 

A-2. Filtrar a fase orgân:ca inferior por 

funil de vidro contendo cerca de .: J g de Na~S04 f 

recolhendo-a em frasco redondo de 500 ml. 

A-3. Adicionar mais 100 ml de diclorometano 

na fase aquosa remanescente no funil de sEparação e repetir 

o passo A-2. 

A-4. Lavar o conteúdo do L:_-lil de vidro com 

10 ml de diclorometano. 

A-5. Juntar 2 gotas de E:ileno glicol ao 

extrato e concentrar em evaporador rot~:ivo a vácuo em 

banho-maria a 35-40 C até aproximadamentE 2 ml; evaporar o 

solvente remanescente com auxílio de vácuc. 

A-6. Ressuspender os res íC-..:os em 10 ml de 

acetona, recolhendo-os em tubo de centríf~Ja graduado. 

A-7. Concentrar em banho-ma~ia com auxílio de 

ar movente previamente seco em um lavador de gases contendo 

silica-gel, até 1 ml; transferir o extrê::o para frasco de 

vidro de 5 ml e armazenar em "freezer" a -20c C. 

B- Determinação quantitativa 

Corno descrita no item 3.1.3. 

3.4. Limite de quantificação, porcentagem de recuperação e 

descrição do método de análise de resíduos em solo 
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Para avaliação da eficiência do método 

analítico proposto, 2 kg de solo seco ao ar foram tratados 

com fenitrotion de modo a se obter concentrações de li 0,1; 

0,05; 0,02 e 0,01 ppm. Para tanto, o inseticida foi 

dissolvido em 100 ml de água destilada visando atingir 5% 

de umidade. 

Amostras de 25 gramas de sole, preparadas de 

maneira idêntica àquelas provenientes da área experimental, 

foram acondicionadas em recipientes co~:eccionados com 

papel filtro e colocadas em extrator Soxhlet. Após período 

de 8 horas de extração em refluxo corr. clorofórmio, o 

solvente foi removido por evaporação e os resíduos 

dissolvidos em acetona para análise. A determinação 

quantitativa foi realizada de maneira seme:~ante à descrita 

para os outros substratos. 

3.4.1. Reagentes 

clorofórmio-PA-ACS destilado em destilador de 

vidro. 

acetona-PA-ACS destilado em destilador de 

vidro. 

3.4.2. Aparelhos, vidrarias e outros materiais 

Corno descri to no i tem 3.3.2, com exceção de 

funil de separação e acréscimo dos seguintes: 

extrator Soxhlet 

conjunto de chapas aquecedor~s 

papel de filtro 
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3.4.3. Marcha Analítica 

A- Extração 

A-1. Transferir 25 gramas de solo para 

recipiente de papel de filtro (saquinho) . 

A-2. Colocar o "saquinho" no berço do 

extrator Soxhlet e adicionar 140 ml de clorofórmio, sendo 

esta quantidade suficiente para que ocorra o refluxo e 

ainda a amostra fique coberta pelo solvente. 

A-3. Ligar o conj unto de chapas aquecedoras 

de forma a se obter refluxos a cada 10 minutos e proceder 

extração por oito horas. 

A-4. Após este período verter todo o solvente 

para o frasco redondo do extrator, lavando o berço com 20 

ml de clorofórmio. 

A-5. Juntar 2 gotas de e~ileno glicol ao 

extrato e concentrar em evaporador rotativo a vácuo em 

banho-maria a 55-60 C até aproximadamente 2 ml; evaporar o 

solvente remanescente com auxílio de vácuc. 

A-6. Ressuspender os resíduos em 10 ml de 

acetona, recolhendo-os em tubo de centrífuga graduado. 

A-7. Concentrar em banho-maria com auxílio de 

ar movente seco em um lavador de gases coatendo sílica-gel, 

até 1 ml; transferir o extrato para frasco de vidro de 5 ml 

e armazenar em "freezer" a -20 C até o momento da análise. 

B- Determinação quantitativa 

Como descrita no item 3.1.3. 
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3.5. Caracterização e condução do experimento de campo 

o experimento foi instalado em cultura de 

tomate estaqueada, com 90 dias de idade do transplante de 

mudas, em propriedade pertencente ao produtor Sr. Marcos 

Poleti, localizada no município de Capivari-SP, em 28/04/95 

(primeira aplicação do tratamento C) . 

O espaçamento da cul tura foi de 1 m entre 

linhas duplas tutoradas; 1 m entre linha não tutoradas 

destinadas ao trânsito de trabalhadores e 0,70 m entre 

covas, com duas plantas por cova. A variedade cultivada foi 

a Santa Clara, sendo que os tratos culturais seguiram 

àqueles utili zados rotineiramente pelo produtor. A 

irrigação foi por sulcos de infiltração e a água utilizada 

apresentava pH 6,75. A análise física do solo mostrou as 

seguintes caracter ís ticas: pH 5,3 (CaCl_); 1, 4 ~ de ma tér ia 

orgânica; 63% de areia; 18~ de silte e 19~ de argila. Para 

obtenção dos dados de temperatura e umidade do ar, foi 

instalado um termohigrógrafo próximo à área experimental, o 

qual indicou que as temperaturas máxima e mínima durante a 

condução do experimento, foram: 24 e 5' C, respectivamente. 

Apesar da precipitação ser de apenas 3 mm durante o 

período, a umidade relativa variou de 30 a 100%. 

O delineamento experimental foi blocos ao 

acaso com 4 tratamentos e 3 repetições. Cada parcela 

constou de 3 linhas duplas de 30 m de comprimento separadas 

entre si por uma linha dupla corno bordadura. A linha 

central da parcela foi considerada como útil para efei to 

das amostragens. O experimento foi alocado de forma que as 

parcelas se situaram urna ao lado da outra no sentido da 

declividade do terreno. A água de irrigação após percorrer 
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o sulco correspondente caia em um sulco comum e assim era 

levada para fora da área experimental. Desta maneira, a 

água de um sulco de irrigação não se misturava à de outro 

dentro do experimento. 

O produto apl icado foi o Su.::.i thion 500 CE, 

com 500 gramas de fenitrotion por litro. 

Os tratamentos foram os seguintes: 

A- Uma única aplicação na dcsagem de 100 g 

i.a./lOO litros de água. 

B- Uma única 

i.a./lOO litros de água. 

aplicação na dosagem de 200 g 

C- Quatro 

i.a./lOO litros de água, 

elas. 

aplicações na dosagem de 100g 

com intervalos de sete dias entre 

D- Testemunha 

Os tratamentos com uma únic3. aplicação (A e 

B) foram pulverizados por ocasião da últic3. pulverização do 

tratamento C (quatro aplicações). 

A aplicação do inseticida :Cl realizada com 

um pulverizador tratorizado com tanque de 2000 litros e 

bomba estacionária marca Jacto, modelo JP-:SO, equipado com 

mangueiras em cujas extremidades foram acopladas hastes de 

pul verização contendo 2 bicos HV-3R YAMAEJ. Na preparação 

da calda foi utilizado o espalhante ades::"vo Extravon, na 

quantidade de 10 ml/lOO litros de água, cG:"'_sumindo-se cerca 

de 900 litros de calda/ha. 

3.6. Amostragens 

As amostragens foram in::"ciadas no dia 

imediatamente anterior à quarta aplicação no tratamento C e 

também aos zero, um, dois, três, cinco, sete e 14 dias após 



59 

a última aplicação, sendo amostrados frutos e folhas. Para 

solo, as amostragens foram no dia anterior à quarta 

aplicação no tratamento C (-1 dia ) e aos um, três, cinco e 

14 dias após a última aplicação. As amostras deste 

substrato foram retiradas no início e no final do sulco de 

irrigação localizado sob as linhas duplas da cultura, 

procurando avaliar possíveis efeitos acumulativos. 

As amostragens da água nos sulcos de 

irrigação também foram feitas em dois pontos extremos e nos 

dias: -1; zero, dois e sete dias após a última aplicação. A 

água foi amostrada nos mesmos sulcos de onde foram 

retiradas as amostras de solo. 

As amostragens de frutos foram realizadas 

colhendo-se de 10 a 15 frutos maduros ou em início de 

maturação por parcela, em ambos os lados da linha útil da 

parcela, sendo sua retirada da planta feita através do 

pedúnculo para evitar contato com as mãos. Foram 

acondicionados em sacos plásticos e enviados ao 

laboratório, onde, dentro de um períodc máximo de duas 

horas foram retiradas fatias transversais de cada fruto e 

após homogeneização foram constituídas sub-amostras de 

100 gramas cada uma. Estas foram envoltas em papel alumínio 

e mantidas em "freezer" a -200 C até o momento da preparação 

para as análises. 

Para amostragem de foltas foi colhido 

aproximadamente 1 Kg de folhas em ambos os lados da linha 

útil, sendo retiradas através do pecíolo com auxílio de 

tesoura de poda, acondicionadas em saco p:ástico e enviadas 

ao laboratório. Num período máximo de duas horas as folhas 
, 

foram picadas em pedaços de aproximadamente 1 cm- e o 

material homogenei zado. Foram retiradas 2 sub-amostras de 

50 gramas cada uma e, de forma idêntica àquelas de frutos, 
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foram armazenadas em "freezer" a -200 C até o momento do 

processamento para as análises. 

As amostragens da água de irrigação foram 

realizadas no início e no final do sulco de irrigação, 

localizado sob a linha dupla. Para efeito prático, o ponto 

inicial foi amostrado a 1,5 m do início do sulco enquanto o 

ponto final o foi a 1,5 m do final do sulco. As amostras 

foram obtidas colocando-se um recipiente de vidro com 

capacidade de 800 ml no leito do sulco até que seu conteúdo 

estivesse completo. Em seguida o mesmo foi lacrado e 

enviado ao laboratório onde procedeu-se a extração o mais 

rápido possível (tempo máximo de duas horas), ficando uma 

parte da amostra armazenada em "freezer" a -20c C para 

prevenir eventuais perdas. 

Para o solo, as amostras também foram 

retiradas no início e no final dos sulcos de irrigação, 

procurando locais próximos àqueles da água. O solo 

amostrado foi àquele presente no leito de sulco e coletado 

com o auxílio de uma pá metálica de 15 x 15 cm, numa área 

de 25 x 25 cm a uma profundidade de 1 eL. Para evitar que 

os mesmos pontos fossem posteriormente amostrados, foi 

fixada uma estaca nos locais correspondentes. As amostras 

foram acondicionadas em sacos plásticos e enviadas ao 

laboratório onde foram homogeneizadas. D~as sub-amostras de 

25 gramas cada uma foram envoltas por papel alumínio e uma 

delas sofreu a extração do inseticida no mesmo dia da 

coleta, enquanto a outra ficou armazenada em "freezer" a -

20' C, enquanto não era preparada a análise. 
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3.7 Análise dos dados 

Empregou-se análise de covariância (ANCOVA) I 

onde a variável dependente foi o logarítmo (base e) da 

quantidade de resíduos em ppm e a covariável foi o número 

de dias decorridos após a aplicção dos tratamentos. Os 

tratamentos foram doses do inseticida em 3 níveis: Ai Bi e 

C (conforme já explicitado anteriormente). O modelo básico 

foi: 

InY = ~+t+d+€, onde: 

~ = média geral 

t = tratamento 

d dias decorridos 

€ = erro experimental 

Quando a transformação logarítmica linearizou 

os dados, foi testada a interação tratamento*dias para 

examinar se as retas referentes a cada nível do tratamento 

eram paralelas, a nível de 10%, a fim de que a análise de 

covariância tivesse sentido. 

Quando as retas não são paralelas! a análise de covariância 

fica inconclusa. 

O nível de 10% foi adotado para a interação! 

visando tornar a análise mais conservadora! pois a 

suposição de paralelismo é muito importante na ANCOVA. 

Para o tratamento e a covar iável, adotou-se o nível de 

significância usual de 5%. 

Para o substrato água! o modelo de análise 

ANCOVA mais completo foi aquele que incluiu além do 

tratamento resíduos! também o efeito da posição de coleta 

no sulco de irrigação. Assim, temos uma ANCOVA com dupla 
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classificação, com covariável dias. O cálculo das retas de 

regressão, bem como a plotação dos dados médios e desvio 

padrão foram relizados através do programa Statistica. 

1991. Stasoft, USA. 



4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Limi tes de quantificação e porcentagens de recuperação 

dos métodos analíticos 

Na Tabela 1 são apresentajos os dados das 

porcentagens de recuperação de fenitrotic~ em fruto e folha 

de tomateiro, bem como em solo e água. Kas figuras 4,5,6 e 

7 são mostrados os cromatogramas obtid05 nas fortificações 

de 0,01 ppm em fruto, 0,01 ppm em folha, 0,005 ppm em água 

e 0,01 ppm em solo, respectivamente. 

Em fruto, verifica-se que as porcentagens de 

recuperação variaram de 79 a 104% no intervalo de 1 a 0,005 

ppm, sendo estes valores considerados satisfatórios para 

análise de resíduos de agrotóxicos . Para a concentração de 

0,002 ppm, as impurezas contidas no extrato interferiram na 

quantificação. Assim o limi te de quantificação do método 

analí tico empregado foi estabelecido er:. 0,005 ppm, o que 

representa um valor 100 vezes abaixo da tolerância dos 

resíduos do inseticida em tomate (0,5 ~9m), de acordo com 

Gelmini (1991) e, portanto, um método analí tico altamente 

apropriado. 

As porcentagens de recupe~ação de fenitrotion 

em folhas variaram de 76 a 100% no inc:ervalo de 1 a 0,01 

ppm. Mesmo com a limpeza do extrato em :oluna de florisil, 

conforme especificado anteriormente, a recuperação foi 
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prejudicada pela presença de impurezas, na concentração de 

0,005 pprn e inferior. Desta maneira, o limite de 

quantificação do método analítico empregado para folhas foi 

considerado ser 0,01 ppm. 

Tabela 1. Porcentagens de recuperação dos métodos de 

análise de fenitrotion em fruto e folha de 

tomateiro, solo e água. 

Substrato Repetição Nível de fortificação (ppm) 

0,1 0,05 0,02 0.0 I (l) 0,005(2) o,ooi3
) 

fruto A 82 90 89 84 101 103 <LQ* 
B 90 84 79 85 104 97 <LQ 

folha A 94 97 86 82 87 <LQ 
B 90 100 80 76 85 <LQ 

solo A 97 77 77 91 79 

B 94 87 84 80 88 

água A 88 82 87 72 91 91 101 
B 96 86 83 92 82 102 109 

LQ* = limite de quantificação 
(1) = limite de quantificação para folha e solo 
(2 ) = limite de quantificação para fruto 
(3 ) = limite de quantificação para água 

Considerando a adsorção de inseticidas pelo 

solo, tanto pela matéria orgânica qua:-. to pela argila 

(Bailey & White, 1970; Wolcott, 1970; Sethunathan, 1983; 

Adhikari et aI., 1991) , muitas vezes a extração dos 

resíduos requer um método mais rigoroso. C extrator Soxhlet 

realiza a extração a quente e desta forma, verificou-se 

neste trabalho que as porcentagens de rec~peração variaram 
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Figura 4 - Cromatogramas da fortificação de 0,01 ppm de 
frutos. 
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Figura 5 - Crornatograrnas da fortificação de 0,01 pprn de 
folhas. 
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Figura 6 - Cromatogramas da fortificação de 0,005 ppm de 
água. 
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Figura 7 - Cromatogramas da 
solo. 

fortificaçãc de 0,01 ppm de 
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de 77 a 97% no intervalo de 1 a 0,01 ppm, sendo considerado 

como limite de quantificação do método o nível de 0,01 ppm. 

Em água, as porcentagens de recuperação 

variaram de 72 a 109% no intervalo de 1 a 0,002 ppm e, 

portanto o limite de quantificação do método analítico foi 

estabelecido em 0,002 ppm (2 ppb). Este nível de 

quantificação é altamente satisfatório para determinação 

dos resíduos de fenitrotion em água de irrigação, pois como 

parte desta água pode retornar a rios e represas, após 

deixar a área da cultura, seus resíduos finais serão 

proporcionais ao fator de diluição resultar.te da mistura da 

água contaminada com aquela do recurso hídrico envolvido. 

4.2 Resíduos de fenitrotion em frutos 

Os resultados das análises de resíduos de 

fenitrotion em frutos são mostrados na Tabela 2 e nas 

Figuras 8, 9 e lO, nestas para os tratamentos que receberam 

aplicação do inseticida. As equações de regressão são 

apresentadas na Tabela 3. Para o cálculo do ponto de 

intersecção das retas (PIR), igualou-se as duas equações e 

obteve-se o valor de X em que os valores de Y são iguais. 

Assim, este valor representa o ponto em que termina a curva 

de degradação e inicia a curva de persistência. 

A Tabela 4 mostra o esquema de análise de 

covariância dos resíduos do inseticida err.. fruto. Há dois 

graus de liberdade (GL) para os tratamentos (que têm três 

níveis), um GL devido à regressão e dois GL devido à 

interação. Como temos para o total 54-1=53 GL, restarão 48 

para o resíduo [48=54-(2+1+2+1)]. Come se observa, a 

interação dias*tratamento é significativa ao nível de 10%, 

implicando em que pelo menos duas das retas dos 
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Tabela 2. Resíduos de fenitrotion em frutos de 
tomateiro. 

Dias Tratamento Repetições Média (ppm) 
após a (ppm) (m±dp) 

aplicação R] R2 RJ 

100 g i. a./l00 1 <LQ* <LQ <LQ <LQ 
-I 200 g i. a.llOO 1 <LQ <LQ <LQ <LQ 

4x 100 g i. a.llOO I 0,0374 0,0385 0,0497 0,042 ± 0,007 
Testemunha <LQ <LQ <LQ <LQ 

100 g i. a.llOO I 0,2294 0,1906 02249 0,215 ± 0,021 
O 200 g i. a./l00 1 0,6613 0,3168 0,7508 0,576 ± 0,229 

4xlOO g i. a./IOO 1 0,2030 0,3398 0.4039 0,316±O,103 
Testemunha <LQ <LQ <LQ <LQ 

100 g i. a./lOO I 0,1787 0,1012 0,1904 0,157 ±0,048 
200 g i. a./l 00 1 0,2775 0,3280 0,2402 0,282 ± 0,044 

4xl00 g i. a./IOO 1 0,1115 0,1675 0.1946 0,158 ±0,042 
Testemunha <LQ* 0,0067 0,0045 0,006 ± 0,002 

100 g i. a./l00 1 0,0391 0,0419 0,0595 0,047 ± 0,011 
2 200 g i. a.llOO I 0,3179 0,1486 0,0386 0,168 ± 0,141 

4xlOO g i. alIOO 1 0,0553 0,0728 0,0866 0,072 ± 0,016 
Testemunha <LQ 0,0047 <LQ 0,005 ± 0,000 

100 g i. a./l00 I 0,0447 0,0334 0,0198 0,033 ± 0,012 
3 200 g i. a.llOO 1 0,1268 0,1133 0,1033 0,114 ± 0,012 

4xl00 g i. a/IOO 1 0,0608 0,1079 0,0339 0,067 ± 0,037 
Testemunha <LQ <LQ <LQ <LQ 

100 g i. a./IOO I 0,0425 0,0091 0,0209 0,024±0,017 
5 200 g i. a.ll 00 1 0,0544 0,0640 0,0139 0,044 ± 0,026 

4xl00 g i. a./IOO I 0,0422 0,0542 0,0334 0,043 ±O,OIO 
Testemunha <LQ <LQ <LQ <LQ 

7 100 g i. a./IOO 1 0,0059 0,0088 0,0143 0,010 ± 0,004 
200 g i. a./lOO 1 0,0093 0,0237 0,0317 0,022 ± 0,011 

4x 1 00 g i. a.llOO 1 0,0122 0,0509 0,0414 0,035 ± 0,020 
Testemunha <LQ <LQ <LQ <LQ 

14 100 g i. a.llOO I <LQ <LQ <LQ <LQ 
200 g i. a.llOO I 0,0050 0,0132 0,0050 0,008 ± 0,005 

4x 100 g i. a./lOO 1 0,0063 0,0065 <LQ 0,006 ± 0,000 
Testemunha <LQ <LQ <LQ <LQ 

LQ* = (limite de quantificação) = 0,005 ppm 
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0.001 ,-~--:-~~~_~~~_~ __ ~~~~--....J 
O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 o média 

dias após a aplicação 

Figura 8 - Representação gráfica dos reSlOUOS de fenitrotion 
em frutos de tomateiro. Tratamento A (100 9 
i.a./100 litros - uma aplicaçãc) . 
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= média±dp 

o média 

Figura 9 - Representação gráfica dos resíduos de fenitrotion 
em frutos de tomateiro. Tratamento B (200 g 
i.a./100 litros - uma aplicação). 
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Figura 10 - Representação gráfica dos resíduos de fenitrotion 
em frutos de tomateiro. Tratamento C (100 g 
i.a./l00 litros - quatro aplicações) . 
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tratamentos são concorrentes. Nota-se que o efeito dos 

tratamentos e dos dias decorridos é muito evidente (P=O,004 

e P=O,OOO, respectivamente). Neste caso, não é aconselhável 

fazer um teste de comparação a posteriori para determinar 

quais as médias dos tratametos são dife~entes entre si, 

devido a esse não paralelismo. 

Tabela 3. Equações de regressão obtidas para os di versos 

Substrato 

frutos 

tratamentos em frutos, seus respectivos 

coeficientes de explicação (R2
) e os pontos de 

intersecção das retas (PIR). 

Tratamento 

A 

B 

C 

Degradação 

Y = 0,215 - 0,0582X 

Y = 0,535 - 0,1705X 

Y = 0,282 - 0,0748X 

Persistência 

Y = 0.058 - 0,0069X 

Y = 0.1 06 - 0,0080X 

Y = 0.072 - 0,0049X 

0,93 

0,81 

0,82 

Tabela 4. Dados de análise de covariância dos resíduos de 

fenitrotion em frutos de tomateiro. 

FV SQ GL MQ F P 

tral. 3,482 2 1,741 6,225 0,004 

dias 50,741 50,746 181,446 0,000 

dias*trat. 1,571 2 0,785 2,808 0,070 

erro 13,424 48 0,280 

N=54, R=O,903, R2=ü,815 

PIR 

(dias) 

3,06 

2,64 

3,00 
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Entretanto, observando-se os dados da Tabela 

2 percebe-se que no dia (zero) os resíduos presentes nas 

amostras dos tratamentos A, B, C, representaram uma 

situação esperada, pois o tratamento B apresentou média 

próxima ao dobro do tratamento A e este, valor menor que o 

tratamento C, Os resíduos presentes nos frutos após três 

aplicações de 100 g i.a./I00 litros, espaçadas de sete dias 

entre si, foram maiores que aqueles, prove~ientes de apenas 

uma aplicação, após sete dias (tratamento C, -1 dia e 

tratamento A, sete dias, respectivamente). 

Também se verifica que a bordadura de uma 

linha dupla entre parcelas e mais uma linha dupla dentro da 

parcela, não foram suficientes para imped~r a contaminação 

das parcelas testemunhas, pois em alguns casos detectou-se 

a presença de fenitrotion em frutos de parcelas não 

tratadas em níveis próximos ao limite de quantificação 

(0,005 ppm) Este fato não comprometeu os resultados do 

experimento devido ao baixo nível de res':'duos encontrados 

nas parcelas testemunhas, mas indicou que maiores cuidados 

devem ser tomados para evitar a co~taminação entre 

parcelas. No presente caso, não foram utilizados bordaduras 

maiores devido a limitação do local, pois necessitava-se de 

área uniforme em relação a declividade do terreno, visando 

estudar a água de irrigação. 

Nas Figuras 6, 7 e 8 observa-se que logo após 

a aplicação, houve uma queda acentuada nos níveis residuais 

nos três tratamentos. Os valores determiDados do ponto de 

intersecção das retas (PIR) da Tabela 3 mostram que nos 

tratamentos A e C as curvas de degradaçãc alcançaram três 

dias após aplicação e no tratamento B valor bem próximo 

deste (2,6 dias). 
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no 

de 

A ocorrência de duas fases 

desaparecimento dos resíduos de fenitrotion 

tomate, está de acordo com Gunther (1969) 

Rigitano (1982) e Raetano & Batista (1995), 

e também com 

que observaram 

o mesmo comportamento quando aplicaram outros inseticidas 

organofosforados em tomate. Coscola et aI. (1988) 

verificaram que os resíduos do inseticida em uvas 

apresentavam estas duas fases de dissipação, a primeira de 

zero a 14 dias e a segunda, de 14 a 21 dias. 

De acordo com as equaç5es de regressão 

mostradas na Tabela 3, foram calculados cs valores de meia

vida dos resíduos de fenitrotion em f!":..:to de tomate. As 

meias-vida de degradação dos tratamentos: A, B e C foram: 

1,85; 1,57 e 1,88 dias, respectivê..c'TLente e aquelas 

referentes a pers istência foram: 4, 2C!; 6, 62 e 7,35, 

respectivamente. Principalmente os valc!"es referentes ao 

comportamento dos resíduos na fase de degradação, estão de 

acordo com Gunther (1961), segundo o ~Jal, as taxas de 

desaparecimento dos resíduos com o tempo são independentes, 

tanto da concentração inicial, como das grandezas dos 

depósito. 

Os valores de meia-vida de degradação dos 

resíduos do inseticida em frutos de to!::.ate, obtidos neste 

estudo, são menores que aqueles relatados por Camara et aI. 

(1990), também em frutos de toma te, o qual foi de 4, 85 

dias. Por outro lado, Coscola et aI. (1988) obtiveram 

meias-vida deste inseticida em uva que variaram de 1,5 dias 

a 3,8 dias em quatro experimentos. 

Os resíduos encontrados nc tratamento A, logo 

após a aplicação (0,215 ppm) diferem daqueles obtidos por 

Camara et aI. (1990), também logo após a aplicação (O, 13 

ppm). Entretanto, estes autores lavaram os frutos antes da 
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extração dos resíduos e provavelmente esta operação 

contribuiu para a ocorrência desta diferença, pois os 

depósi tos iniciais são facilmente removíveis por lavagem. 

Os resíduos detectados aos três e sete dias após a 

aplicação (DAA) (0,03 e 0,01 ppm, respectivamente) 

aproximam-se daqueles encontrados por esses autores aos 3 e 

6 DAA (0,04 e 0,03 ppm, respectivamente), demonstrando 

assim que a lavagem perde a eficiência na remoção dos 

resíduos após estes se ligarem mais firmemente à película 

ou mesmo penetrá -la. Sarode & Adsule (1989) também 

observaram que os processamentos de frutos de tomate 

contaminados com fenitrotion apresentam eficiência menor na 

remoção dos resíduos com o transcorrer do tempo, após a 

aplicação do inseticida. 

Os resultados obtidos por Sarode & Adsule 

(1989) logo após a aplicação de feni trotion na dosagem de 

100 g i. a./I00 litros, indicaram resíduos de 5,32 ppm, 

valor este muito superior ao encontrado na presente 

pesquisa e por Camara et aI. (1990). Os primeiros autores 

estudaram também o efeito do processamento na redução dos 

resíduos, e talvez tenham aplicado o inseticida de forma a 

maximiza-los, pois não foram especificadas as condições 

das plantas, di ferentemente de Camara et aI. (1990) que as 

utilizaram com grande massa vegetal, semelhantemente à 

presente pesquisa. 

Quanto à tolerância e período de carência de 

feni trot ion em frutos de torna te no Brasil (0,5 ppm e sete 

dias, respectivamente, de acordo com Gelmini, 1991), os 

dados mostrados na Tabela 2 demonstram que a aplicação de 

100 g i.a./I00 litros em urna ou quatro aplicações, resultou 

em resíduos menores que 0,5 ppm, mesmo logo após a 

aplicação. Para a dosagem de 200 g i.a./IOO litros em uma 
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única aplicação, os resíduos foram menores que 0,5 ppm 

desde um dia após a aplicação. Portanto, os resíduos 

encontrados em todos os tratamentos alcançaram o valor da 

tolerância oficial, em tempo menor que o período de 

carência estabelecido. Eles ainda poder::. ser diminuídos 

por lavagem e/ou coz imento, conforme obtido por Sarode & 

Adsule (l989), que conseguiram reduções nos resíduos 

iniciais deles acima de 60%. 

4.3 Resíduos de fenitrotion em folhas 

Os resultados das análises de resíduos de 

fenitrotion em folhas são mostrados na Tabela 5 e nas 

Figuras 11, 12 e 13, nestas para os tratamentos que 

receberam o inseticida. Na Tabela 6 sãc apresentadas as 

equações de regressão obtidas para as fases de degradação e 

persistência. O cálculo do ponto de intersecção das 

equações (PIR) foi realizado da mesma ::)rma que para o 

fruto. 

covariância 

A 

dos 

Tabela 7 

resíduos 

mostra os dadcs 

de feni trotion 

da análise de 

em folhas. Como 

pode ser observado, a interação dias*tratamento não é 

significativa ao nível de 10% e por isso ela é eliminada da 

análise, como consta na Tabela 8, ao se constatar que as 

três retas são paralelas. 

Através da Tabela 8 ver:fica-se que os 

efeitos de dias e tratamento são altamente significativos. 

O teste de Tukey mostrou que as médias dcs tratamentos A e 

B, B e C são diferentes entre si (P<O,Ol, nos dois casos), 

enquanto que as médias dos tratamentos J... e C são iguais 

entre si. 



79 

Tabela 5. Resíduos de fenitrotion em folhas de 
tomateiro. 

Dias Tratamento Repetições Média (ppm) 
após a (ppm) (m±dp) 

aplicação R) R2 RJ 

100 g i. a.llOO I <LQ* 0,0105 <LQ 0,01 ± 0,00 
-1 200 g i. a./IOO 1 0,0242 <LQ <LQ 0,02 ± 0,00 

4xl00 g i. a.!100 I 1,5275 0,9984 1,0658 J,20 ± 0,29 
Testemunha <LQ <LQ <LQ <LQ 

100 g i. a/IOO 1 57,0971 45,4830 45,0873 49,22 ± 6,82 
O 200 g i. a./lOO 1 74,9569 91,0210 92,7029 86,23 ± 9,80 

4xl00 g i. a./IOO 1 48,7218 38,9344 66,5999 51,42±14,03 
Testemunha 0,0017 0,0182 1,5638 0,53 ± 0,90 

100 g i. all00 1 17,6541 10,1206 14,3282 14,03 ± 3,77 
200 g i. a.iIOO 1 32,9400 38,6372 27,4259 33,00 ± 5,60 

4xlOO g i. allOO 1 14,6722 14,4428 18,0133 15,71 ± 1,20 
Testemunha 0,0185 0,0720 0,1005 0,06 ± 0,04 

100 g i. a/IOO I 5,0348 5,3398 6,8922 5,76 ± 0,99 
2 200 g i. a.1J 001 4,4458 17,7284 1l,0150 11,06 ± 6,64 

4x 100 g i. a./I 001 6,2237 5,400 6,8628 6,16 ± 0,73 
Testemunha 0,0186 0,0537 0,0213 0,03 ± 0,02 

100 g i. a./l00 1 2,0333 1,5559 1,5784 1,72 ± 0,27 
3 200 g i. all00 I 8,0491 7,7788 4,4821 6,77 ± 1,98 

4xl00 g i. aJIOO 1 2,9628 6,0115 4,7057 4,56 ± 1,53 
Testemunha 0,0318 0,0302 0,0347 0,03 ± 0,00 

100 g i. a.llOO I 0,7292 1,1791 1,5402 1,15±O,41 
5 200 g i. a./lOO 1 2,6761 5,3610 3,9644 4,00 ± 1,34 

4xl00 g i. a./IOO I 1,8022 2,6522 1,7255 2,06 ±0,51 
Testemunha 0,0383 <LQ <LQ 0,04 ± 0,00 

100 g i. aJIOO 1 0,4263 0,6176 0,4716 0,51 ± 0,10 
7 200 g i. a/IOO I 1,3501 2,7171 1,2750 1,78 ± 0,8! 

4xl00 g i. a.llOO I 0,6910 1,2138 1,1710 1,02 ± 0,29 
Testemunha 0,0149 0,0109 <LQ 0,01 ±O,OO 

100 g i. a./lOO I 0,0571 0,0895 0,0551 0,07 ±0,02 
14 200 g i. a.ll00 I 0,3487 0,1872 0,2619 0,27 ± 0,08 

4xl00 g i. a./IOO I 0,0580 0,0865 0,1755 0,11 ± 0,06 
Testemunha <LQ <LQ <LQ <LQ 

LQ* = (limite de quantificação) = 0,01 ppm 
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dias após a aplicação 

Figura 11 - Representação gráfica dos resíduos de fenitrotion 
em folhas de tomateiro. Tratamento A (100 g 
i.a./I00 litros - uma aplicação) . 
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Figura 12 - Representação gráfica dos resíduos de fenitrotion 
em folhas de tomateiro. Tratamento B (200 9 
i.a./IOO litros - uma aplicação) . 
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Figura 13 - Representação gráfica dos resíduos de fenitrotion 
em folhas de tomateiro. Tratamento C (100 g 
i.a./100 litros - quatro aplicações). 
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Tabela 6. Equações de regressão obtidas para os di versos 

tratamentos em folhas, seus respectivos 

coeficientes de explicação (R2
) e os pontos de 

intersecção das retas (PIR). 

Substrato Tratamento Degradação Persistência R2 

A Y = 49,222 - 33,2314X Y = 4,946 - O,4400X 0,97 

folha B Y = 86,227 - 53,2260X Y = 9517 - O,7646X 0,98 

C Y = 51,419 - 35,7093X Y = 5.602 - 0,455X 0,93 

Tabela 7. Dados de análise de covariância dos resíduos de 

fenitrotion em folhas de tomateiro. 

FV SQ 

dias 225.1 06 

trat. 3,080 

dias*trat. 1,415 

erro 22,398 

N=63, R=0,956, R2=0,914 

GL 

2 

2 

57 

MQ F P 

225,106 572.862 0,000 

1,540 3,919 0,025 

0,708 1,801 0,174 

0,393 

Tabela 8. Dados de análise de covariância dos resíduos de 

fenitrotion em folhas de tomateiro. 

FV 

dias 

trat. 

erro 

SQ 

225,106 

11,495 

23,814 

N=63, R=0,953, R2=0,909 

Gl 

2 

59 

MQ 

225,106 

5,748 

0,414 

F 

557,720 

14,240 

P 

0,000 

0,000 

PIR 

(dias) 

1,35 

1,46 

1,30 
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Os dados da Tabela 5 mostram coerência na 

quantidade dos depósi tos nas folhas devido aos diferentes 

tratamentos (A: uma aplicação de 100 9 i.a./I00 litros; B: 

uma aplicação de 200 9 La./I00 litros; C: quatro 

aplicações espaçadas de 7 dias, de 100 9 i.a./I00 litros). 

Assim, os resíduos no tratamento B foram praticamente o 

dobro daqueles no tratamento A e, neste foram um pouco 

menores que no tratamento C. Também se obse~va que devido a 

magni tude dos resíduos, torna-se clara a ineficiência da 

bordadura utilizada na prevenção da co~taminação entre 

parcelas. 

Comparando os dados da Tabela 5 com aqueles 

referentes ao fruto (Tabela 2), ver:':ica-se que a 

quantidade de resíduos nas folhas foi mui:o maior que nos 

frutos. Este fato está de acordo com DUVlÍs (1975), que 

menciona a influência da morfologia e fisi~logia da planta 

nos resíduos encontrados nas diversas par:.es da mesma. J.:.. 

maior exposição das folhas às pulverizações, bem como sua 

forma em relação aos frutos, foram deterrrc2.nantes para que 

as quantidades depositadas e, consequentemente, os resíduos 

presentes nas di versas épocas de amcstragem, fosseIT. 

diferentes nestes dois substratos. A capacidade de retenção 

da pulverização teve efeito significativo, pois de acorde 

com Linskens et aI. (1965), existe uma variabilidade na 

composição química e na estrutura da camada superficial da 

cutícula das folhas de diferentes espécies de plantas. Nc 

caso do tomateiro, a película lisa do fru:o é contrastante 

com a forma corrugada da folha. Também, Evaristo (1994:, 

lembra que a superfície lisa e cerosa dos frutos favorece c 

escorrimento da calda de pulverização. 

A folhagem de uma cultura tratada é relatada 

por Iwa ta et alo (1977) como fonte primária de resíduos 
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tóxicos para trabalhadores, sendo que na presente pesquisa, 

a grande quantidade dos resíduos presentes nas folhas, 

principalmente logo após a aplicação, poderia ser encarada 

como tendo potencial de intoxicação I especialmente de 

trabalhadores rurais que eventualmente retornam à área 

tratada. 

Também, os resíduos presentes nas folhas 

podem ser tranferidos para o solo através do escorrimento 

por chuvas, ou mesmo como resultado de outras 

pulverizações, pois de acordo com Gravena (1991), é comum a 

utilização de pulverização a cada três dias desde a 

germinação até a colheita. 

Valores altos de resíduos do inseticida 

também foram encontrados por Doraisamy & Rajukkannu (1990) 

em Azolla (8,84 ppm), Leuck & Bowman (1969) em plantas de 

milho (14,3-46,2 ppm) e capim (48,3-177 ppm) Estes ainda 

ci tam que os resíduos do análogo oxigenado (feni trooxon) 

ficaram abaixo de 4~ do valor obtido para fenitrotion. 

Com relação à possibilidade de transferência 

dos resíduos foliares para o solo, após o término da 

exploração da cultura, verifica-se que aos 14 dias após a 

aplicação (Tabela 5), os resíduos encontrados no tratamento 

B eram de 0,27 ppm. Estes provavelmente seriam muito 

menores por ocasião da incorporação dos restos culturais no 

solo e assim, ser iam insigni fi cantes na contaminação dele. 

Yule & Varty (1975) concluíram que não havia transferência 

significativa dos resíduos de fenitrotion presentes em 

folhas de árvores caídas no solo, pois após a queda (5 

meses após aplicaçãol, as folhas apresentavam resíduos 

menores que 0,01 ppm. 

Nas Figuras 11, 12 e 13 observa-se que os 

res íduos de feni trotion nas folhas diminuíram rapidamente 
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após apl icação. Leuck & Bowman (1969) ta."::"bém verificaram 

uma rápida diminuição nos níveis resíduais deste inseticida 

em plantas de milho e de capim, logo após a apl icação. A 

ocorrência de duas fases distintas na dissipação do 

inseticida nas folhas de tomateiro, está de acordo com 

Gun ther (1969). Os valores dos pontos de intersecção das 

equações, mostradas na Tabela 6, indicam que entre 1,3 e 

1,46 dias após a aplicação, termina a fase de degradação, 

onde, segundo Gunther (1969), atuam os pr::::cessos de perda 

do depósito, ação dos fatores atmosfé~icos e ataque 

metabólico, e inicia-se a fase de persistê~cia. 

Através das equações de regressão, 

apresentadas na Tabela 6, foram calculadcs os valores de 

meias-vida de degradação e de persistênc':a em folhas de 

tomateiro. Assim, as meias-vida de deg~adação para os 

tratamentos A, B e C foram: 0,74; O,S: e 0,72 dias, 

respectivamente e a meias-vida de pers':stência para os 

respectivos tratamentos foram: 5,62; 6,22 e 6,15 dias, com 

valores muito próximos entre si, consideradas as fases, 

separadamente. Comparando estes resultados com aqueles 

obtidos em frutos, conclui-se que a dissipação inicial do 

feni trotion em folha é mais rápida que naqueles, enquanto 

que na fase de persistência elas se asseme:ham. 

As meias-vida obtidas nes:e trabalho são 

semelhantes às encontradas por Evaristo : 1994) ao estudar 

os resíduos deslocáveis de metamidofés em folha de 

tomateiro, neste caso, variando de 0,7 a 2,4 dias. 

4.4 Resíduos de fenitrotion no solo 

Os dados referentes aos resíduos detectados 

no solo, são mostrados na Tabela 9. Devidc à evidente falta 
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Tabela 9. Resíduos de Fenitrotion no solo. 

Dias Tratamento Repetições Média (ppm) 
após a (ppm) (m ±dp) 

aE1icas:ão RI Rz RJ X 
100 g i.a.- in.** 

100 g Í. a.- fm.*** 
200 g i. a.- in. 

-I 200 g i. a.- fm. 
4xlOO g i. a.- in. 0,3984 0,1541 0.4349 0,33 ± 0,15 
4xl00 g i. a.- fm. 0,4906 0,2834 0.4736 0,42 ± 0,11 

Test.- in. 
Test.- fino 

100 g i.a.- in. 0,7990 1,0352 1,0850 0,97 ±0,15 
100 g i. a.- fm. 1,9641 0,9103 2,9070 1,93 ± 1,00 
200 g i. a.- in. 0,3062 0,4529 0.8827 0,55 ± 0,30 

O 200 g i. a.- fm. 2,3345 0,2333 0,7890 1,12±1,09 
4xlOO g i. a.- in. 1,5863 1,4905 2.0118 1,70±0,28 
4xl00 g i. a.- fm. 1,1140 1,6369 05704 1,11 ±0,53 

Test.- in. 0,0252 0,0205 0,0173 0,02 ±O,oo 
Test.- fm. 0,0144 0,0252 0,0253 0,02 ± 0,01 

100 g i.a.- in. 0,3219 0,6289 0,47 ± 0,22 
100 g i. a.- fm. 0,1623 0,1958 0.5741 0,31 ± 0,23 
200 g i. a.- in. 0,1544 0,2145 0.9248 0,43 ± 0,43 

2 200 g i. a.- fm. 0,2714 0,3291 0.2714 0,29 ± 0,03 
4xlOO g i. a.- in. 0,2516 0,1691 1.0129 0,48 ± 0,46 
4xlOO g i. a.- fm. 0,1316 0,3020 0,6730 0,37 ± 0,28 

Test.- in. 0,0174 0,0110 0,0164 0,01 ± 0,00 
Test.- fm. 0,0200 0,0431 0.0184 0,03 ±0,01 

100 g i.a.- in. 0,1421 0,0390 0,0499 0,08 ±O,06 
100 g i. a.- fm. 0,1541 0,1081 0,0701 0,11 ± 0,04 
200 g i. a.- in. 0,0320 0,1333 05775 0,25 ± 0,29 

5 200 g i. a.- fm. 0,4027 0,0547 0,2477 0,23 ± 0,17 
4xl00 g i. a.- in. 0,1824 0,0791 0.4889 0,25 ± 0,21 
4xl00 g i. a.- fm. 0,2838 0,0588 0,0777 0,14 ± 0,12 

Test.- in. <LQ* <LQ <LQ <LQ 
Test.- fm. <LQ <LQ 0.0118 0,01 ± 0,00 

100 g i.a.- in. 0,1820 0,1323 0,1277 O,15±0,03 
100 g i. a.- fm. 0,1320 0,0947 0,1745 0,13 ± 0,04 
200 g i. a.- in. 0,2805 0,0776 0.1522 0,17±O,10 

14 200 g i. a.- fm. 0,0802 0,1631 0,2788 0,17±0,10 
4xl00 g i. a.- in. 0,2812 0,1253 0,2726 0,23 ± 0,09 
4xl00 g i. a.- fm. 0,2832 0,4523 0.1655 0,30 ± 0,14 

Test.- in. <LQ <LQ <LQ <LQ 
Test.- fm. <LQ 0,0073 0.0135 0,01 ±o,OO 

LQ* = (limite de quantificação) = 0,01 ppm 
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de linearidade entre as quantidades de resíduos em função 

dos dias decorridos após a aplicação do inseticida nos 

di versos tratamentos, a transformação logarí tmica não 

conseguiu linearizar os dados e, assim, a análise de 

covariância não pode ser aplicada. A grande variabilidade 

nos dados das repetições de um mesmo tratamento (Tabela 9) 

impossibilitou a obtenção de equações de regressão 

representativas do comportamento dos resíduos neste 

substra to. O solo amostrado para efei to das anál ises foi 

aquele do leito do sulco de irrigação e, portanto, sujeito 

a lavagem pela água. Também merece destaqce o fato de que 

estes sulcos não eram uniformes em relação ao escoamento da 

água e, assim, a distribuição dos resíduos foi irregular, 

ocasionando a referida variabilidade. 

Edwards (1966) ci ta que os resíduos de 

inseticidas no solo apresentam um comport~~ento semelhante 

àqueles em tecidos vegetais. Apesar de nãc ser possível a 

determinação das equações de regressão, observa-se através 

da Tabela 9 que houve uma rápida diminuição nos resíduos do 

inseticida no solo logo após a aplicação e uma queda menos 

acentuada nas amostragens seguintes. 

A comparação dos dados obtidos logo após a 

aplicação e aos dois dias após, com exceção do tratamento 

B-no início do sulco, sugere que a meia-vida do fenitrotion 

no solo foi menor que dois dias. E~ experimento de 

laboratório, Spillner et alo (1979) verificaram que em 

solos de floresta tratados com feni trotion e mantidos no 

escuro, a meia-vida do inseticida foi de três dias. Em 

condições de campo Barceló et alo (1991) determinaram que a 

meia-vida do feni trotion em solo de cul t:lra de arroz, foi 

de 1 a 1,5 dias. Durand & Barceló (1992) também 
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determinaram a meia-vida dos resíduos de feni trotion em 

solo de cultura de arroz e citam que esta foi de dois dias. 

Os resíduos iniciais foram afetados pelos 

processos que são envolvidos de uma maneira geral na 

diminuição da quant idade de agrotóxicos na superfície do 

solo, como volatilização (Spencer et alo 1973) e 

fotodegradação (Mikami et al., 1985, Gan et al., 1990). 

Entretanto, um fator decisivo na remoção dos resíduos 

depositados no solo foi a água de irrigação, aplicada logo 

após a coleta de zero dia. Após esta remoção inicial, 

observou-se que os resíduos do inseticida no solo 

diminuíram com menor velocidade e portanto estavam 

adsorvidos ao solo, pois, segundo Takimoto et alo (1976), o 

fenitrotion é pouco lixiviável e de acordo com Edwards 

(1966), a volatilização torna-se mais lenta após o 

inseticida ligar-se ao solo. 

Na última amostragem (14 dias) foram 

encontrados resíduos maiores que os obtidos aos cinco dias 

após aplicação nos tratamentos: A in.; A fino e C fino e, 

este fato pode ser atribuído à pequena dissipação deles 

neste período e principalmente à sua distribuição irregular 

no solo. Entre os fatores que determinaram a distribuição 

irregular dos resíduos no solo, deve ser ressaltada: a 

desuniformidade da superfície do sulco de irrigação e de 

acordo com Ebeling (1963) e Matuo (1990), a tecnologia de 

aplicação do inseticida. 

A desuniformidade na distribuição dos 

res íduos no solo pode ser observada a través dos dados da 

Tabela 9, onde se verifica uma grande diferença nos 

resíduos depositados no início e no final do sulco de 

irrigação logo após a aplicação, para um mesmo tratamento. 

Este fato comprometeu a análise dos resultados em relação 
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ao possível efeito de concentração dos resíduos no final do 

sulco. 

Apesar de inconclusivos, os dados referentes 

aos resíduos de fenitrotion no solo mostra~ a realidade do 

que acontece na prática em relação à cultura estaqueada de 

tomate, pois o experimento foi conduzido em área de 

produtor representativo e tradicional nesta atividade, bem 

com empregando os equipamentos usuais na condução da 

lavoura. 

4.5 Resíduos de fenitrotion na água 

Os dados de resíduos em água são apresentados 

na Tabela 10. 

O modelo de análise de ANCOVA mais co~pleto foi aquele 

que incluiu além do tratamento aplicaçã::: de inseticida, 

também o efeito da posição de coleta no s~:co de irrigação. 

Desta maneira obteve-se uma ANCOVA com d~~la classificação 

com a covariável dias. Após análise dos dados, concluiu-se 

que não houve significância para os fatores: doses e 

posição no sulco, onde apenas a covariável foi aI tamente 

significativa (P<O,Ol), O modelo final foi: 

lny=-3,53-0,317 dias, com r=O,693** e n=49 

n= número de observações 

Nota-se então, que a medida aumenta o número 

de dias, diminui a concentração de fenitrotion na água de 

irrigação. 

Devido ao pequeno número ce dados e a sua 

grande variabilidade, não foi possíve: a obtenção de 

equações de regressão que explicasse o fenômeno ocorrido. 



Tabela 10. Resíduos de fenitrotion na água de 
irrigação. 

Dias Tratamento Repetições Média (ppm) 
após a (ppm) (m ± dp) 

aplicação RI R2 RJ X 

100 g i.a.- in. ** 
100 g i. a.- fin.*** 

200 g i. a.- in. 
-1 200 g i. a.- fino 

4xl00 g i. a.- in. 0,0022 <LQ* <LQ 0,002 ± 0,000 
4x 100 g i. a.- fino 0,0020 0,0022 0,0035 0,002 ± 0,000 

Test.- in. 
Test.- fm. 

100 g i.a.- in. 0,0062 0,0236 0.0289 0,020 ± 0,012 
100 g i. a.- fm. 0,0207 0,0290 0,0661 0,039 ± 0,024 
200 g i. a.- in. 0,0360 0,0047 0.0560 0,032 ± 0,026 
200 g i. a.- fm. 0,0224 0,0570 0,2017 0,094 ± 0,095 

4xl00 g i. a.- in. 0,0070 0,0060 0,0158 0,013 ± 0,011 
4x I 00 g i. a.- fm. 0,0199 0,0141 0.0399 0,025 ± 0,013 

Test.- in. <LQ 0,0018 0,0049 0,003 ± 0,002 
Test.- fm. <LQ 0,0063 0,0034 0,005 ± 0,002 

100 g i.a.- in. 0,0068 0,0053 0.0083 0,007 ± 0,002 
100 g i. a.- fino 0,0102 0,0179 0,0169 0,015 ± 0,004 
200 g i. a.- in. 0,0028 0,0045 0,0052 0,004 ± 0,001 

3 200 g i. a.- fm. 0,0234 0,0158 0,0147 0,018 ± 0,005 
4x 1 00 g i. a.- in. 0,0090 0,0082 0,0112 0,009 ± 0,001 
4xl00 g i. a.- fm. 0,0039 0,0091 0,0066 0,006 ± 0,003 

Test.- in. <LQ 0,0020 <LQ 0,002 ± 0,000 
Test.- fm. 0,0024 0.0016 0,002 ± 0,001 

100 g i.a.- in. <LQ <LQ 0,0040 0,004 ± 0,000 
100 g i. a.- fm. 0,0024 0,0020 0.0043 0,003 ± 0,001 
200 g i. a.- in. 0,0048 <LQ 0.0070 0,006 ± 0,002 

7 200 g i. a.- fm. 0,0046 0,0029 0,0090 0,006 ± 0,003 
4xl00 g i. a.- in. <LQ <LQ 0.0020 0,002 ± 0,000 
4x 100 g i. a.- fm. 0,0021 0,0030 0,0022 0,002 ± 0,000 

Test.- in. <LQ <LQ <LQ <LQ 
TesL- rm. <LQ <LQ <LQ <LQ 

LQ* = (limite de quantificação) = 0,002 ppm 
in.** = início do sulco; fm.***= fmal do sulco 
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Uma das características da irrigação por sulcos de 

infiltração é a utilização de água suficiente para atingir 

o fim do sulco e muitas vezes ultrapassá-lo. Assim, o 

volume empregado varia consideravelmente entre os sulcos, 

sendo esta uma das principais fontes de variabilidade nos 

dados, bem como a desuniformidade na deposição no 

inseticida no solo, conforme constatajo e discutido 

anteriormente, uma vez que os resíduos er.~ontrados na água 

são provenientes daqueles presentes no s:lo do sulco de 

irrigação. 

No entanto, na água de irrigação, um dia após 

a aplicação (Tabela lO), houve uma tendêr.~ia de aumento na 

concentração dos resíduos no final do sulco, pois eles 

foram maiores neste local para os três -::~atamentos com o 

inseticida. Esta observação é válida, ta:-.:'o para os dados 

médios, como para o maior valor de resí::i-.:o entre as três 

repetições. Este fato era esperado, pois a medida que a 

água percorre o sulco, ela lava a s-.:a superfície e 

solubiliza o produto disponível. À me::iida que passa o 

tempo, os resíduos do solo diminuem por volatilização 

(Spencer et al., 1973), fotodegradação (Mikami et al., 

1985) Gan et alo I (1990) e biodegradação (Sato, 1992; 

Spillner et al., 1979; Durand & Barcelé, 1992), além de 

tornarem-se menos disponíveis à solubi~ização devido à 

adsorção pelo solo (Bai ley & Whi te, 19- J; Wolcott, 197 O; 

Adhikari et al., 1991) e, desse modo, ta..::iliém neste estudo 

foi observada urna diminuição nos resíduos na água aos três 

dias após a aplicação. 

Os resíduos detectados ne final do sulco 

variaram de 0,025 a 0,094 ppm (25 a 94 ppb) quando a 

irrigação foi realizada um dia após a aplicação, Em 

situações muito diferentes das encontradas na presente 



93 

pesquisa. Odanaka et aI. (1994) aos três dias após a 

aplicação, detectaram resíduos de 2 a 3 ppm em água 

superficial de chuva, proveniente de campo de golfe 

tratado. Murata & Takahashi (1991) encontraram 0,12 ppm em 

água de lago formado pela drenagem de campos de golfe. Em 

água de pequenos lagos local i zados em área de floresta, 

logo após a aplicação, Fairchild & Eidt (1993) encontraram 

resíduos de 0,017 a 0,081 ppm e Ernst et:. aI. (1994), de 

0,01 a 0,82 ppm. Também, Barceló et aI. (1991) relatam 

resíduos de 0,003 a 0,01 ppm em água dE arroz irrigado, 

logo após a aplicação e mencionam ser a meia-vida do 

inseticida nessas condições menor do que ~~ dia. Lacorte & 

Barceló (1994) verificaram que a meia-vida deste inseticida 

foi de 13 horas em água de canais de i:::-:::-igação, sendo a 

fotólisE, a principal responsável pela degradação. Concei to 

de meia-vida não é aplicado na presente pesquisa porque os 

resíduos detectados na sucessivas irrigações não 

relacionam-se entre si pela água e sim pelos resíduos que 

existiam no solo. Pode-se observar que os resíduos na 

irrigação aos três dias eram menores q'..:.e a metade, com 

exceção no tratamento C in, daqueles obL .. dos na irrigação 

anterior. Assim, verifica-se que houve uma redução acima de 

50% nos resíduos de fenitrotion na água entre duas 

irrigações consecutivas, utilizadas nos primeiros dias após 

a pulverização. 

A importância ambiental dos resíduos 

presentes na água refere-se principalmente ao seu 

excedente, que após atingir o final do s'.llco de irrigação 

dirige-se para as partes mais baixas de terreno, muitas 

vezes retornando ao mesmo recurso hídrico de onde foi 

captada. Outras vezes pode ficar armazenada em pontos 

próximos à cultura. O potencial de contaminação ambiental 
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por águas provenientes de áreas agrícolas foi bem descrito 

por Lichtenstein et aI. (1972) e Faust & Suffet (1996). 

Barceló et aI. (1991) ci tam que os resíduos 

de fenitrotion detectados por eles em água (0,01 ppm) , 

indicavam a existência de risco ecotoxicclógico para os 

organismos mais sensíveis, como Homarus americanus para o 

qual a CL~c é de 0,001 ppm, Eidt (1981) verificou a morte de 

artrópodes bentônicos em locais onde a concentração do 

inseticida foi de 0,023 ppm, Ernst et aI. (1994) ci tam que 

sua CL, (48 horas) em Daphia magna é 0,01 ppm e Morgan & 

Skiceniuk (1990) determinaram que sua CL e (96 horas) em 

Salmo solar foi de 0,0016 ppm, com efeitos adversos, mesmo 

em concentrações sub-letais (0,005 a O, O: ppb). Também, 

Eidt et aI. (1984) levantam a hipótese de efeitos adversos 

em organismos que se alimentam de plantas aquáticas, as 

quais podem bioacumular o fenitrotion e Ken~s & Caux (1995) 

verificaram que algumas algas 

290 vezes deste inseticida. 

apresentam bioacumulação de 

Assim, pelos dados obtidos 

(Tabela 10) verifica-se que, a 

mais aI tas do inseticida pode, 

certo potencial de toxicidade. 

priori, as contaminações 

eventualmente, apresentar 

Entretanto, Odanaka et alo (1994) mencionam 

que após a água superficial deixar a área tratada, a 

concentração do inseticida nela dissolvido pode diminuir 

devido a adsorção em materiais vegetais e/ou superfície do 

solo. Eidt (1981) ci ta que a dispersão, diluição e 

decomposição foram responsáveis pela diminuição da 

concentração de fenitrotion em água de rio. Também, 

Fairchild & Eidt (1993) citam que em água corrente, o 

efeito de um contaminante é transitório devido ao fluxo 

constante do sistema, ao passo que em água parada, 
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especialmente se o local for raso, a capacidade de diluição 

é pequena e o fluxo é lento, favorecendo a persistência. 



5. CONCLUSÕES 

A análise dos resultados obtidos nas 

condições experimentais utilizadas, permite concluir que: 

1- Os métodos de análises de resíduos 

empregados são viáveis para determinaçãc dos resíduos de 

feni trotion em frutos e folhas de tomate:ro, solo e água, 

permitindo a quantificação de níveis de resíduos de até 

0,005; 0,01; 0,01 e 0.002 ppm, respec:ivamente, nestes 

substratos; 

2- Os resíduos de fenitrot:on em frutos de 

tomateiro decrescem rapidamente após a aplicação e 

apresentam valores de meia-vida de iegradação e de 

persistência, de 1,6 a 1,9 dias e de 4,2 a 7,3 dias, 

respectivamente; 

3- Os resíduos de feni trotion em frutos são 

inferiores ã tolerância oficial (0,5 ppm:. mesmo logo após 

a pulverização de 100 g La./IOO litros em uma ou quatro 

aplicações, espaçadas de sete dias e desde um dia após a 

aplicação para a dosagem de 200 g La./:.OO litros em uma 

única aplicação; 

4- Os valores de meia-vida de degradação e de 

persistência de feni trotion em folhas de tomateiro são de 

O, 7 a 0,8 dias, respecti vamente, se~1do portanto de 

dissipação mais rápida do que nos frutos; 
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5- O solo da cul tura do torr.ateiro apresenta 

resíduos de fenitrotion após a sua aplicação e a meia-vida 

do inseticida neste substrato é menor que dois dias, sendo 

assim, igualmente, considerado de rápida degradação; 

6- A água de irrigação é um meio de 

deslocamento dos resíduos de fenitrotion presentes no solo 

de cultura estaqueada de tomateiro. 
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