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INTRODUÇÃO

O comportamento e destino dos pesti-
cidas em agricultura e na natureza foi estudado
em muitos países, e embora previsOes sobre
essas investigações possam ser aplicadas em
outras regiões, torna-se necessário compro-
vá-las, principalmente quando se dispõe, nes-
sas regiões, de informações limitadas. É o
caso do Brasil, onde ocorre grande variedade
de tipos de solos e de condições climáticas
e onde pouco trabalho sistemático tem sido
feito sobre a persistência e movimento de pes-
ticidas no solo. v

O presente trabalho faz parte de um
programa que visa o estudo sistemático do
comportamento dos pesticidas por meio das
técnicas de radioisotopia. Nele acompanhamos
o movimento e destino do aldrin em solos, es-
pecialmente a lixiviação, volatilízaçío e conver-
são a dieldrin em condições de campo e, com-
plementarmente, em ensaios de laboratório.

MATERIAIS

Solos

Os dois solos escolhidos para estes ensaios
foram coletados nas proximidades do Instituto
Biológico, São Paulo. Suas características físi-
cas e químicas estão representadas na Tabela
I, assinalando-se que o conteúdo de matéria
orgânica é a principal diferença entre eles.

Pesticidas

Aldrin: Foram obtidas amostras de aldrin
grau técnico na Seção de Química do Instituto
Biológico. O composto marcado corresponden-
te foi fornecido pelo Centro de Radioquímica,
Amersham, Inglaterra, que citou 79 mCi/mmol
de atividade específica e pureza radioquímica
de 97%, determinada por cromatografia de ca-
mada delgada em silica gel e por cromatografia
em fase reversa.

Dieldrin: As amostras de dieldrin foram
obtidas nas mesmas instituições. O 14C—diel-
drin apresentava 70,4 mCi/mmol de ativida-
de específica e pureza radioquímica de 102%
determinada por análise de diluiçSo, 98% por
ensaio de cromatografia em fase reversa com
papel impregnado de silicone e 99% em teste
de cromatografia em camada delgada de sulca
gelG.

Solução padrto

A solução foi preparada em hexano con-
tendo 200 yUg/irJ de aldrin e aproximadamente
3 x 10s dpm/ml de 14C-aldrin.

MÉTODOS DE ANÁLISE

Extração de pesticidas do solo

Os pesticidas foram extraídos do solo
usando-se uma mistura de hexano e isopropa-
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nol na proporção de 1,0 ml de cada compo-
nente para cada grama de solo. Depois de agi-
tar automaticamente durante 4 horas, deixou-
se o sólido decantar e o líquido sobrenadante
foi colocado num funil de separaçSo e agita-
do com solução saturada de NaCl. Após a
separaçSo, a fase orgânica que contém o aldrirr
e o dieldrin extraído do solo foi examinada
por cromatografia gasosa, cromatografia em
camada delgada ou cintilometria.

Cromatografia gasosa

As soluções de aldrin e dieldrin extraí-
das do solo em hexano, foram analisadas num
cromatógrafo CG de fabricaçáò brasileira,
modelo 370, com detector de captura eletrô-
nica e fonte de tritium mantido a 210° C e
usando-se nitrogênio como gás de arraste.
A coluna de vidro com 2,0 mm x 1,20 m de
dimensão, preenchida com 2% OV-17 em
Chromosorb W, foi mantida a 190° C, sendo
a temperatura do vaporizador de 210° C.

Cromatografia em camada delgada e auto-
-radiografia

Os extratos de solo contendo pestici-
da foram examinados por cromatografia em
camada delgada de silica gel com 0,2 mm de
espessura (Merck) e desenvolvidas com mis-
tura de éter de petróleo e acetona na pro-
porção 49:1. A radioatividade nas placas
foi localizada por auto-radiografia, empregan-
doje filme de raios X de uso em medicina.
O _14 C-aldrin e. 14C-dieldrin foram identi-
ficados por comparação com material padrão
colocado na mesma placa.

Cintilometria

Determinou-se a radioatividade dos ex-
tratos de solo tomando-se uma alíquota da fase
orgânica e adicionando-se 10 ml de líquido
cintilador que contém 200 mg de 1,4—bis
2 - (5-feniloxazolil) benzeno (POPOP), 4,0
g de 2,5-difeniloxazol (PPO), 500 ml de Tri-
ton-X e 500 ml de xUeno ou tolueno para
detecção num Espectrômetro de CintilaçSo
em Líquido da "Nuclear Chicago", modelo
Mark I. Cada amostra foi contada por 10
minutos e a eficiência de contagem foi ajus-
tada usando-se o método da razSo de canais

com fonte externa. Foi utilizada uma solu-
ção cintiladora apropriada para monoetanola-
mina consistindo em tolueno: éter etiknogli-
colmonoetfl (2:1) e 5,5 g dePPO/1.

Combustão do solo

Depois de 60 e 120 dias, o radiocarbono
remanescente após a extraçSò com solventes foi
determinado por meio da oxidaçSo completa
a 14CO2, usando-se essencialmente o método
Smith et ai5. O 14CO2 de 1,0 ou 2 £ g de
amostra de solo foi absorvido em 2,0 ml de
monoetanolamina, misturada a 20 ml de
soluçSo cintiladora apropriada.

MÉTODOS DOS ENSAIOS

Ensaios de laboratório

Os ensaios de laboratório foram feitos
em jarros de vidro com 6,0 cm de diâmetro e
10 cm de altura, fechados com tampa de plás-
tico rosqueada. Em cada jarro foi colocado
10 g de solo seco previamente à temperatura
ambiente, adicionando-se água a 2/3 da capa-
cidade de campo. A água evaporada no decor-
rer do experimento foi ajustada quinzenalmen-
te. O solo foi tratado com 1,0 ml da soluçio pa-
drSo de aldrin, colocando-se também em cada jar-
ro um frasco apropriado para contagem no Es-
pectrômetro de CintilaçSo em Líquido, conten-
do soluçSo aquosa IN KOH (2,0 ml) para absor-
ver o 14CO2 formado no solo. Estes frascos
eram trocados quinzenalmente, sendo a radioa-
tividade determinada no próprio frasco após
adiçSo de 10 ml de líquido cintilador.

Para verificar a volatflizaçSo do pestici-
da do solo colocou-se círculos de espuma de
poliuretano de 7,0 mm de espessura forrando
internamente as tampas de plástico. Essa es-
puma havia sido lavada previamente com hexa-
no para remover qualquer material de inter-
ferência. As espumas eram substituídas a inter-
valos variáveis, extraídas com hexano e uma alí-
quota contada no Espectrômetro de Cintilaçfo
em Líquido após a adiçffo da soluçffo cintiladora..

Em tempos preestabelecidos, os solos
foram extraídos com solvente e os extratos



analisados por cromatografia gasosa e por cinti-
lometria.

Ensaios de campo

Para investigar o comportamento do
aldrin no solo em condições de campo, utili-
zou-se colunas de PVC (cloreto de polivinila)
de 5,0 cm de diâmetro e 30 cm de compri-
mento. As colunas foram cortadas a cada
5 cm e reconstituídas com fita adesiva para
facilitar a analise de secções de profundidades
diferentes. Depois de preenchidas com os
solos em estudo, elas foram inseridas num
leito de areia nos arredores do Instituto Bio-
lógico, de tal modo que o solo do topo das co-
lunas ficava no mesmo nível da areia. No
topo de cada coluna foi aplicado 1,0 ml
da solução padrão de pesticida misturado com
20 g de solo, formando uma camada de 2 cm
de espessura, que foi protegida com mais 2 cm
de solo não- tratado.

A intervalos regulares as colunas foram
retiradas, separadas em secçOes, o solo foi
extraído e os extratos analisados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nos ensaios de campo em que aldrin
foi aplicado em colunas de solo exposto a
condições ambientais de insolação, vento e
chuva durante um ano, a quantidade de radio-
atividade recuperada diminui com o tempo
(tabela III). Porém, essa perda ocorreu de
modo diferente nos dois solos, sendo menor
para o solo 1, rico em matéria orgânica, no
qual também a mobilidade do pesticida foi
menor. Nesse solo, embora mais de 35% de
radioatividade ter sido recuperada depois
de um ano, na*o se encontrou qualquer com-
posto radioativo abaixo de 15 cm de profun-
didade. Em contraste, somente 8% da radioa-
tividade aplicada permaneceu no solo 2, verifi-
cando-se que ela estava distribuída até 20 cm
de profundidade.

Nos primeiros 210 dias do experimento,
durante os quais a precipitação foi de 557 mm
(tabela II),. apenas 27,4% da radioatividade
aplicada foi perdida na Ia secção do solo 1.
Contudo, 38,9% adicionais foram perdidos

nos 90 dias subseqüentes, talvez devido às chuvas
pesadas (926 mm) que caíram nessa época,
facilitando a perda do aldrin por evaporação
ou degradação, não se notando nesse período
lixiviaclo apreciável do aldrin abaixo dos 5 cm
superiores.

Depois de 120 dias, foram encontrados
no solo 1 compostos radioativos além dos 5 cm
superficiais e abaixo dos 10 cm após 360 dias,
enquanto que movimentos semelhantes no solo
2 levaram apenas 30 e 180 dias. Este resultado
pode ser atribuído à maior absorção dos pesti-
cidas aldrin e dieldrin no solo 1, que é mais ri-
co em matéria orgânica do que o solo 2. Esta
diferença de comportamento nos dois solos já
poderia ser esperada em função dos nossos
próprios resultados anteriores 4 , e das pesqui-
sas de outros autores.1'2

A absorção mais intensa e conseqüente
menor disponibilidade do pesticida no solo 1
pode explicar também a diminuição rápida de
radioatividade do solo 2, no qual mais da me-
tade foi perdida em 30 dias, enquanto que
acima de 70% ainda permanecia no solo 1,
depois de 210 dias nos ensaios de campo. Esta
conclusão é baseada na quantidade de
radioatividade coletada nas espumas de plástico
colocadas acima dos solos nos ensaios de
laboratório (Figura I), onde foi detectada maior
radioatividade a partir do solo 2, pobre em
matéria orgânica. A perda por volatilizaçSb dos
pesticidas organoclprados a partir de solos foi
observada anteriormente por outros autores,
sendo mais intensa em solos desprovidos de
vegetação.3

Nos ensaios de laboratório, verificou-se
aumento da perda de radioatividade do solo 2
(Figura 1). quando o solo foi saturado com
água, conforme deve ser esperado, pois a água
diminui a absorçffo do aldrin especialmente na
fração mineral do solo 3 . Nos experimentos de
laboratório e de campo, a quantidade de radioa-
tividade extraída do solo 1 diminui mais len-
tamente com o tempo do que no solo 2 (ta-
belas III e IV).

Contudo, a fração de radioatividade
extraída de ambos os solos foi maior do que o
aldrin encontrado por cromatografia gasosa.
Embora alguma quantidade de dieldrin foi de-



tectada por cromatografia gasosa, essa quan-
tidade era menor que o necessário para cobrir
a diferença existente entre aldrin recuperado
e radioatividade. Examinando-se os extratos
de solo por cromatografia em camada delgada
e auto-radiografia, observou-se a presença de
um terceiro composto radioativo além do aldrin
e do dieldrin, o qual, provavelmente, contri-
buiu para a discrepância entre os métodos cinti-
lométricos e cromatográficos. No sistema de
solvente aqui utilizado, o Rf para o aldrin é
0,73, para o dieldrin 0,36 e para o terceiro
componente não identificado 0,63. Infeliz-
mente, o material disponível foi insuficiente
para obter resultados quantitativos da
cromatografia em camada delgada.

Pouca radioatividade permaneceu no solo
apor extração com solvente, pois a combustão
liberou somente cerca de 5% do solo 1 e 1% do
solo 2, indicando que quantidades mínimas de
radiocarbono do aldrin estava incorporado à
matéria orgânica do solo. Ao mesmo tempo,
menos que 1% do radiocarbono foi coletado
nas soluções de KOH usada para absorver o
MCO 2 formado. Assim, os resultados lança-
dos na tabela IV representam todo o material
recuperado nos ensaios de laboratório. A recu-
peração foi quase completa até o 379 dia, mas
caiu a 70-75% depois do 629 dia permanecendo
então quase constante, mas ficando 20 a 25%

de material radioativo não recuperados. Esta
discrepância é provavelmente o resultado de
absorção incompleta do material volatüizado
do solo.

Os ensaios de laboratório justificam e
ampliam os experimentos de campo, sendo
que a perda mais lenta de material radioativo
no campo pode ser atribuída à profundidade
com que o aldrin foi ali aplicado (2 cm), e
também a diferenças de temperatura.

Nos ensaios de campo e de laboratório, o
pesticida desapareceu mais rapidamente no solo
pobre em matéria orgânica, onde também foi
mais lixiviado. Nos experimentos de campo,
não medimos a conversão do aldrin a dieldrin
e nem a sua evaporação, mas a tendência po-
de ser considerada semelhante à encontrada
no laboratório, pois recuperações de radioativi-
dade no laboratório e no campo mostraram pa-
drões semelhantes, embora as perdas fossem
mais rápidas no laboratório. Assim, a recupera-
ção total de radioatividade do solo 1 após 120
dias é cerca de 90% no campo e 40% no labora-
tório, onde a perda sob a forma de vapor foi de
30%, e do solo 2 cerca de 30% no campo e
15% no laboratório, acrescidos de 62% em for-
ma de vapor, conforme mostram as Tabelas
nieiv.



TABELA I

Propriedades dos solos

Físicas *

Químicas **

Classe textural

Classificação

Características

Capacidade de campo
Argila
Limo
Areia Fina
Areia Grossa

Ferro total (FeO2)
Ferro livre
Carbono orgânico
Matéria orgânica
Nitrogênio
Relação Carbono/Nitrogênio
pH em solução IN KC1

Solol Solo 2

Composição (%)

88
57
12
19
12

4,30
1,70
2,52
4,33
0,24

10,50
5,70

Argiloso

Gley Húmico

64
. 77

9
10
4

8,90
1,90
0,21
0,36
0,07
3,00
6,40

Muito Argiloso

Latosolo Vermelho Amarelo

* Determinado pelo Instituto Agronômico, Divisffo de Solos, Seção de Pedologia, Campinas, Slo
Paulo.

** Determinado pelo Departamento de Solos, Geologia e Fertilizantes da Escola Superior de Agri-
cultura "Luiz de Queiroz", Piracicaba, Sâo Paulo.



TABELA II

Variação da temperatura do ar e pluviometria durante o experimento *

Pluviometria total (mm)

227,0
32,5

102,8
68,8
78,4
8,8

38,8
89,6

359,7
197,5
79,1

203,2
98,3

* Dados obtidos do Instituto Astronômico e Geofísico, USP, S3o Paulo.

Mês

MAR 1978
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN 1979
FEV
MAR

Temperatura do ar (° C)
(média)

21,6
18,1
15,7
15,1
16,5
15,4
17,0
19,0
19,6
20,5
19,0
21,4
19,8



TABELA III

Comportamento * 4C-aldrin em dois solos em ensaios de campo.

(Radioatividade recuperadaa diferentes profundidades em porcentagem da aplicada (31,1 x IO4 dpm).

Profundidade
dassecções*

(cm) 0 30

Solo 1 - Rico em matéria orgânica

I (0-5)
11(5-10)
111(10-15)

Total

96.4
_*«

96,4

103

103

Solo 2 - Pobre em matéria orgânica

1(0-5)
11(5-10)

m (ío-is)
IV (15-20)
Total

87,4

87,4

44,0
4,8

48,8

60

102

102

26,4
4,8

31,2

90

103

103

21,5
5.7

27,2

dias

120

90,0
03

90^

19,6
7,7

273

180

Si'.4
03

86,7

7.4
4,2
1.9

13,5

210

72,6
1,2

73,8

7,0
3,5
2,6

13,1

300

33,7
1,0

34,7

4,2
4,2
4,2

12,6

360

33,7
1,6
0,6

35,9

2,6
2,6
252
0,6
8,0

* Nenhuma radioatividade detectada abaixo de 15 cm no solo 1 ou 20 cm do solo 2.
** Nenhuma radioatividads detectada.



TABELA IV

Destino do * 4C-a1drin em dois solos nos ensaios de laboratório

Solol

Dias

0
37
62
90

120

Solo 2

Dias

0
37
62
90

120

%14C
perdido por
evaporação

%14C
extraído
do solo

- Rico em matéria orgânica

16,1
23,1
27,3
30,9

98,5
82,8
44,3
33,9
40,0

- Pobre em matéria orgânica

57,6
60,3
61,3
61,7

97,7
34,5
16,1
12,2
15,2

Recuperação
Total*

98,5
98,9
67,4
61,2
70,9

97,7
92,1
76,4
73,5
76,9

% aldrin extraído do solo medido
por cromatografia a gás como

Aldrin

90,9
37,5
29,0
24,5
27,0

93,4
6,9
3,2
0,8
0,9

Dieldrin

_
3,8
2,9
3,4
3,5

_
0,6
0,4
0,4
0,4

Total

90$
413
31^
27,9
30^

93,4
7,5
3,6
1,2

' A quantidade de >4CO2 formada e o 14C absorvido na matéria orgânica do solo é pequena e foi ex-
cluída deste total.
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Volotilização de C -aldrin de dois solos em testes de laboratório.

Porcentagem de radioatividade coletada em espuma de plástico.
4

Quantidade aplicadas30,4 x 10 dpm.

IO 20 30 40 50 60 70 80

Solo ( o 2 /3 da capacidade de campo
Solo 2 a 2 /3 da capacidade de campo
Solo2 saturado com água.

90 100 110

dias
120

9



RESUMO SUMMARY

A persistência, lixiviaçSb e volatflizaçSo
de aldrin foi estudada em dois solos brasileiros,
um rico (solo 1) e outro pobre (solo 2) em
matéria orgânica, em condições de campo e de
laboratório por cromatografia á gás e técnicas
radiométricas. No campo, os solos foram
colocados em colunas de PVC de 30 cm de
comprimento por 5,0 cm de diâmetro e intro-
duzidas em leito de areia. Após um ano recu-
perou-se 36% "da atividade aplicada no solo 1,
nos 10 cm superiores, em contraste com o solo
2 no qual persistia apenas 8% distribuído nos
20 cm superiores. O experimento de
laboratório foi realizado com as amostras de
solo confinadas em frascos fechados com tampa
plástica forrada com espuma de poliuretano
para absorver o material volátil. Verificou-se
que após 120 dias, 30,9% da radioatividade do
solo 1 foi detectada na espuma e 61,7% na do
solo 2. Aumento da umidade do solo determi-
na aumento da radioatividade detectada na
espuma sobre o solo 2. Cromatografia em
camada delgada de extratos de solo revelou a
presença de aldrin, dieldrin, além de um
terceiro material radioativo nSo identificado.

& z
The persistence, leaching and volatilisa-

tion of aldrin in two Brazilian soils, one rich
(soil 1) the other poor (soil 2) in organic
matter, was studied under field and laboratory
conditions, by gas chromatography and
radioisotope techniques. In the field, soils were
packed into PVC tubes 30 cm long and 5.0 cm
diameter, sunk in a bed of sand. After 1 year
radioactivity was found in soil 1 only in the top
10 cm from which 36% of unchanged pesticide
was extracted, in contrast with sou 2 where
only 8% radioactivity remained and this was
distributed to a depth of at least 20 cm. Labo-
ratory tests were' made in closed jars with
plastic caps lined with a circle of polyurethane
foam to absorb volatile materials.3' After 120
days 30,9% of radioactivity from sou 1 was
found in the foam and 61,7% from soil 2.
Increased soil moisture content increased the
radioactivity found in foam above soil 2. Thin
layer chromatography of sou extracts showed
the presence of aldrin, dieldrin and a third non
identified radioactive material.
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