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ADSORÇAO, LIXIVIAÇAO É PERSISTÊNCIA DO CARBENDAZIM EM
SOLOS BRASILEIROS

M.RaphaelaMusumeci* , K.A.Lord ** , e Elza Flores Rüegg *

O fungicida sistêmico carbendazim (metil-
2-benzimidazolcarbamato) é também o produto
da degradação dos fungicidas Benomil e dos tio-
fanatos, sendo responsável pela atividade fungi-
tóxica das preparações contendo esses compos-
tos 3> 4 >9 . Estes fungicidas têm sido utiliza-
dos principalmente em pulverizações foliaies,
contudo, parte do material pulverizado pode
atingir o solo em conseqüência das próprias
pulverizações, pela perda das folhas ou pelas
chuvas.

O principal produto da degradação do
carbendazim (MBC) é o 2-aminobenzimidazol
(2AB) que nã~o possui atividade fungitóxica s .

Esta comunicação relata os resultados de
pesquisas realizadas em laboratório sobre o
comportamento do 14C-carbendazim em amos-
tras de solos brasileiros, empregando-se a tecno-
logia nuclear.

MATERIAL E MÉTODO

Compostos:

Padrões analíticos de carbendazim, grau
técnico, foram fornecidos pela EI . du Pont do
Brasil S/A. O 2-aminobenzimidazol foi forneci-
do pela Unidade de Ligaçffo Química da Esta-
çSo Experimental de Rothamsted. O ^ - c a r -
bendazim marcado no carbono 2 do imidazol
foi obtido junto ao Centro de Radíoquímica,.
Amersham, Inglaterra, com atividade específica
de 250 jiCi e pureza radioquímica de 98%.

Solos:

Os três tipos de solos usados e seus pHs
foram Gley mímico (pH 5,7); Latosolo Amare-
lo Vermelho (pH 6,4), ambos do campo do Ins-
tituto Biológico, Sa"o Paulo, e o Latosolo Roxo
(pH 53) do Paraná. O conteúdo de matéria or-
gânica desses solos foi de 4,3%, 0,36% e 2,2%
respectivamente. Após a secagem ao ar, no labo-
ratório, os solos foram peneirados em malhas de
2 mm e porções de 10 g de cada tipo de solo
distribuídos em jarros com tampa. Adicionou-se
água até 2/3 da capacidade de campo, seguida
uma semana após pela adiçffo de 1,0 ml da solu-
ção acetônicade l4C-carbendazim(100)ig/ml)
e carbendazim na~o marcado (carreador) na con-
centraçSb de 5 ppm. Os solos foram mantidos
no escuro, à temperatura entre 20 e 22° C. Adi-
cionou-se água periodicamente a fim de se man-
ter a umidade do solo. Em intervalos de tempo
determinados, amostras duplicadas de cada tipo
de solo foram extraídas, verificando-se o com-
portamento do fungicida.

Extraçfo do ^-carbendazim:

Utilizou-se o método de Austin e Briggsí
Cada amostra de solo foi extraída, agitando-
•se o solo por 4 horas com 40 ml de uma mistu-
ra (1:1) de acetona e cloreto de amônio (M)
(pH 7,0). O solo foi separado por centrifugaçffo
e alíquotas de 1,0 ml transferidas para os fras-
cos de contagem. A acetona foi removida pela
passagem de corrente de ar e o 14C na soluçffo
de cloreto de amônio foi contado por cintilaçfo
líquida.
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Cromatografia em Camada Delgada dos Extra-
tos de Solos

Realizou-se uma limpeza do extrato pela
partição entre acetato de etila e água? As fra-
ções orgânicas foram combinadas e concentra-
das em um rotoevaporador (Büchler-Searle,
USA.) à 50°C, a vácuo, «dissolvidas em 0,5 ml
de acetona e examinadas pela cromatografia em
camada delgada. Utilizou-se placas de silica gel
(Merck F 256) (0,25 mm) e o sistema de solven-
te: clorofórmio: ácido acético: metanol (89:1:
10). Padrões de MBC e 2AB foram utilizados
como referência. O cromatograma foi dividido
em secções, a silica foi raspada para os fracos
de contagem e realizada a contagem do ^C de
cada secção por cintüaçío líquida.

Determinação da Radioatividade:

Utilizou-se um espectrômetro de cintüa-
ça"o líquida, da Nuclear Chicago, modelo Mark
1. A solução cintüadora usada constou de 4,0 g
de PPO (2,5-difenil-oxazol), 250 mg de POPOP
(2-p-fenileno-bis;5, fenil-oxazol) em 1000 ml de
uma mistura de tolueno: triton X. A eficiência
de contagem foi determinada pelo método da
razão de canal com coneçSo de fonte externa.

Combustffo:

Determinou-se por combustão 1 0 os resí-
duos do 14C-carbendazim e seus produtos de
degradação, nSo extraídos i-elo solvente.

Experimentos de Adsoiçáo:

Uma soluçSo de 14C-carbendazim (10 ml
= 2.5 ug) em cloreto de cálcio (0.0 1M) foi adi-
cionada a 1 g de solo seco. Após agitação por 4
horas, o solo foi centrifugado e alíquotas de 1,0
ml retiradas para medida do l^C. O coeficiente
de distribuição solo/água(K) foi calculado a par-
tir da concentração inicial (dpm/g) dividido pe-
la concentração da soluçSo em equilíbrio (dpm/
ml). >

Experimentos de LixrviaçSo:

A Jixiviaçffo do carbendazim nos solos foi
verificada pela cromatografia em placas de solo,
através de 5 passagens de água por cada placa

7 ) 8 A radioatividade foi localizada por auto-
-radiografia.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os solos com alto conteúdo de matéria
orgânica (Gley mímico e Latosolo Roxo) adsor-
veram mais intensamente o carbendazim em
comparaçío com o Solo Latosolo Vermelho
Amarelo. O coeficiente de distribuiçío solo/
água (K) deste fungicida nos três solos foi res-
pectivamente: 24, 9,2 e 2,9. Essas diferenças na
sorçSo estSo também refletidas na mobilidade
do carbendazim nas placas de solo percola
das com água: o fungicida foi retido na ori-
gem, nas placas do solo Gley húmico, total-
mente arrastado pela água, no Latosolo Verme-
lho Amarelo, permanecendo num estágio
intermediário nas placas de Latosolo Roxo
(figura 1). Esta intensa sorçffo nos solos com
maior teor de matéria orgânica evidencia
menor disposição para lixiviaçáo do fungicida
nesses solos, diminuindo entretanto a possibili-
dade de translocaçffo para as plantas e sua utili-
zação no controle de doenças, e também dimi-
nuindo a possibilidade de decomposiçgb do car-
bendazim. Neste aspecto, a maior persistência
ajudaria a manter por longos períodos o contro-
le de fungos patogênicos no solo.

A quantidade de carbendazim extraível
dos solos após os diferentes períodos de incuba-
çâ"o diminuiu rapidamente nos solos ricos em
matérias orgânicas (tabela I). Os resultados mos-
tram uma quase completa recuperação do fun-
gicida a partir do solo Latosolo Vermelho Ama-
relo, pobre em matéria orgânica, mesmo após
um período de incubaçSo de 150 dias, ao con-
trário de uma fraca recuperação nos outros dois
solos, onde a maior parte do radiocarbono nffo
extraído foi recuperado por combustão (tabela
D-

A cromatografia em camada delgada mos-
trou que nos três solos a maior parte do radio-
carbono foi recuperada como carbendazim e
uma pequena porcentagem como o metabolite
2-aminobenzimidazol (2AB), sendo este meta-
bolito encontrado em maior porcentagem nos
extratos do solo Gley húmico (tabela II). O
radiocarbono restante crornatografou como 3



outros possíveis metabolitos que nSo foram
identificados (tabela II).

Estes resultados confirmam que com o
aumento do período de incubaçío do carben-
dazim no solo, a quantidade deste fungicida que
pode ser extraído dos solos diminui 2»6. Isto
poderia ser causado em parte por um aumento
da adsorçío ao solo, em conseqüência da degra-
dação e a formaçSo de substâncias que sSo ou
incorporadas à matéria orgânica do solo ou elas
mesmas fortemente ligadas ao solo.

RESUMO

Estudou-se em laboratório a sorçâo, mo-

bilidade e degradação do carbendazim em solos
Gley húmico, Latosolq^ Vermelho Amarelo e
LatosóTo Roxo, utilizando-se as técnicas nuclea-
res. Solos com alto teor de matéria orgânica
apresentaram elevada sorçâo e menor mobilida-
de do carbendazim. O carbendazim foi persis-
tente nos três solos, ocorrendo porém degrada-
ção maior no solo Gley húmico com maior con-
teúdo de matéria orgânica. A recuperação do
carbendazim diminui com o tempo, sendo me-
nor no solo com maior teor de matéria orgâni-
ca. Após um período de incubaçSo de ISO dias,
detectou-se por cromatografia em camada del-
gada o 2-aminobenzimidazo] (2AB), composto
sem propriedades fungjtóxicas como o principal
metabolite da degradação do carbendazim.
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TABELA I

RecuperaçSo do radiocarbono (% do aplicado) dos solos tratados com l̂ C-carbendazim

Solos

Gley húmico

Latosolo
Vermelho Amarelo

Latosolo Roxo

Métodos para
determinar a
Radioatividade

Extraído
Combustlo
Total

Extraído
Combustão
Total

Extraído
Combustão
Total

0

86
—

86

94
_

94

96
—

96

30

39
49
88

91
—

91

61
24
85

TEMPO (DIAS)

60

36
56
92

82
_

82

-**
47
95

90

45
60

105

85
—

85

51
47
98

120

61
44

105

98,9
_

98,9

62
27
89

150

42
31
73

83,7

83,7

59
41

100

200

31
56
87

62
37
99

39
46
85



TABELA II

Distribuiçío por cromatografla em camada delgada do radiocarbono extraído de solos incubados
com 14C-carbendazim (MBC) por 150 dias.

Solos

Gley húmico

Latosolo Roxo

Latosolo Vermelho
Amarelo

Total 14C extraído
(% do aplicado)

42

59

84

MBC

76

88

78

Porcentagem de MBC e
metabolites

2AB 1 2

13,0

1,8

7.6

3.9

2,1

6.7

4,4

23

3.7

3

7,6

5,6

3,7



•

HÚmico - Gley Latosolo Vermelho Latosolo Roxo
Amarelo

Concentração C-Carbendazim* IO;ul(2xlcf dpm/ml)

-Figura I - Lixivíacão do C- Carbendazimam
cromofoplacas de solo


