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SORÇAO E DESSORÇÃO DE INSETICIDAS EM SOLOS BRASILEIROS *

Luiz C. Luchlnli, Kenneth A. LorcP e Elza F. Rüeggi

O uso extensivo de pesticidas na agri-
cultura trouxe grande interesse quanto ao
nível de poluição do solo e da água, espe-
cialmente por produtos químicos do tipo
dos inseticidas organoclorados, compostos
que são lentamente degradados no meio
ambiente. Os inseticidas podem ser aplica-
dos diretamente no solo ou atingi-lo durante
o tratamento de plantas ou quando da queda
das folhas tratadas sobre o solo, ou ainda
durante a lavagem da folhagem sob açào do
intemperismo.

Goring & Hamacker (1972 e Bailley &
White (1970) fizeram a revisão dos numero-
sos trabalhos sobre persistência e Ifxiviação
de produtos químicos no solo, juntamente
com ensaios de laboratório que propiciam
informações para antecipar o comportamen-
to provável de pesticidas no campo.

A sorçfio de pesticidas em solos permi-
te determinar a mobilidade potencial desses
produtos nos solos estudados, segundo
Brlggs (1973) & Briggs at al (1977). Investi-
gações preliminares conduzidas por Lord
et al (1978) e Carazo et al (1979) para deter-
minar a sorção de inseticidas em solos bra-
sileiros por meio de técnicas radiométricas,
demonstraram diferenças interessantes na
sorção desses compostos em diferentes so-
los. O presente trabalho amplia a gama de
Inseticidas e solos e Inclui um estudo por-
menorizado da sorção e dessorção do linda-
no em um dos solos.

2 — Solos — Dez tipos de solos foram co-
letados em diferentes áreas do Estado de
São Paulo. Os/solos 1, 2 e 8 foram amostra-
dos no Campo Experimental do Instituto Bio-
lógico, em São Paulo. Os de números 3 a 7
foram enviados pelo Dr. F. Grohmann, do
Instituto Agronômico, Campinas, que forne-
ceu também as análises físico-químicas. An-
tes de serem utilizados os solos secaram ao
ar livre e passaram em peneira de malha de
2.0mm, A tabela 1 apresenta as caracte-
rísticas desses solos.

3 — Cromatografia gasosa — Os cromato-
gramas foram obtidos em um instrumento
CG, modelo 370, equipado com detector de
captura eletrônica e fonte de trício. mantida
a 210°C e utilizando nitrogênio como gás de
arraste. A coluna de vidro de 2.0mm x 1,20m
preenchida com Cromosorb W, OV-17 a 2%
foi mantida a 190°C, sendo de 210°C a tem-
peratura do vaporízador.

4 — Cintilaçio liquida — As medidas radio-
métricas foram efetuadas em um espectrô-
metro de cfntflação líquida, modelo Mark 1
da Nuclear Chicago. As amostras foram con-
tadas am 10 ml de coquetel de cintilaçio
composto por 200 mg POPOP, 4 g PPO,
500 ml Triton-X e 500 mi Xileno ou Tolueno,
por I itro de solução. As correções do
"quench" foram feitas pelo método da razão
de canal, usando-se fonte externa. As amos-
tras foram contadas durante 10 minutos.

MATERIAL E MÉTODOS

1 — Pesticidas — Amostras de aldrin, ODT,
dleldrin, lindano, malation, paration e car-
baril, grau técnico, foram obtidas no Institu-
to Biológico, São Paulo. Os compostos cor-
respondentes marcados com radiocarbono
(MC), de pureza entre 98 e 99%, foram for-
necidos pelo Centro de Radioqufmica, Amer-
sham, Inglaterra.

MÉTODOS DE ANALISES

1 — Sorçfo — A uma grama de solo,
adicionou-se 10 ml de solução aquosa do
pesticida. As concentrações usadas foram:
1.0 /ig/ml para lindano, paration, malation e
carbaril; 0,1 /tg/ml no caso do dleldrin e
0,01 jig/m\ para o aldrin e DDT. Após 24
horas de equilíbrio, com agitação de tempos

(1} Centro de Radlolsótopos. Instituto Biológico, Sfc> Paulo. Brasil.
(2) Unidade Química de Ligação, Estação Experimental de Rothamsted, Harpenden, Inglaterra.
(*) Trabalho parcialmente financiado pela SU8IN/SEPLAN (Brasília) e AIEA (Vsna).
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TABELA I

PROPRIEDADES. DOS SOLOS (%)

Solo

1

1A

2

2A

8

3

4

5

6

7

C) Nlo

pH
(KCI)

4.85

5.07

4.90

5.20

4.52

4.50

4.00

4.18

4.87

4.12

determinado.

Carbono

7.5

7.5

0.5

0.5

3.6

0.3

0.9

1.0

2.1

0.8

Matéria
orgânica

13.1

13.1

0.9

0.9

6.3

0.5

1.5

1.8

3.6

1.4

Total

4.3

4.3

8.9

8.8

7.4

0.7

1.5

6.8

22.7

4.0

Fe,03

Livre

1.7

1.8

1.9

2.1

•

Areia
fina

27

34

21

23

Areia
grossa

22

15

3

3

Limo

15

16

12

12

Alt

36

35

64

62

50

6

11

23

43

35

|lll

.0

.0

.0

.0

.0

.2

.4

.5

.3

.0

em tempos, a solução sobrenadante foi se-
parada e extraída por agitação com éter de
petróleo 30-60°C. Tratou-se a fase orgânica
com sulfato de sódio anidro antes de ser
analisada por cromatografia gasosa.

Nos casos do DDT, aldrin e dieldrin, que
têm baixa solubilidade em água (menor que
1 ppm), diluiu-se o material marcado com o
inseticida correspondente inerte, que foi
sorvido pelos solos em condições semelhan-

tes às dos compostos não marcados, e as
respectivas concentrações em solução aquo-
sa foram determinadas diretamente por con-
tagem de cintilação líquida. A atividade das
soluções de DDT, aldrin e dieldrin foram,
respectivamente de 2.026 dpm/ml, 1.820
dpm/ml e 1.371 dpm/ml.

A quantidade do pesticida sorvido no
solo é expressa pele coeficiente de distri-
buição solo-água (K), calculada por:

K =

V
a
c
W

I adsorvido/g solo V(a-c)

l dissolvido/g solução W c

onde

= volume de solução aquosa (ml) 1 ml = 1 g
: concentração antes do equilíbrio (/*g/g)
= concentração após o equilíbrio
= peso do solo (g)

— 2 —



2 — Dessorçfo — Para determinar a dessor
ção, o solo 1 após o equilíbrio durante 24
horas com solução aquosa de lindano foi se-
parado, ressuspendido em igual volume de
água destilada e agitado de tempos em tem-
pos. Procedeu-se à análise da solução aquo-
sa a fim de determinar a concentração do
pesticida dissolvido após vários intervalos
de tempo.

3 — Análise do pesticida remanescente no
solo — O pesticida remanescente no solo
após a dessorção foi extraído utilizando-se
20 ml de acetona e 10 g de sulfato de sódio
anidro. Após 4 horas, uma alíquota de 20 ml
do sobrenadante foi agitado com 40 ml de
solução aquosa de sulfato de sódio a 2%.
Determina-se a concentração do pesticida na
fase hexano por cromatografia gasosa ou
cintilação líquida.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Comparaçio da sorcio em diferentes solos

Cada composto é sorvido diferentemente
nos vários solos, mas os resultados se agru-
pam. As amostras em duplicata dos solos
1 e 2 tomadas em diferentes ocasiões no

Campo Experimental do Instituto Biológico,
têm comportamento quase idêntico e os re-
sultados podem ser considerados como re-
plicatas. O solo 8, também amostrado no
Campo Experimental do Instituto, parece in-
terposto entre os outros dois, tendo um
conteúdo de matéria orgânica intermediário
e composição mineral similar (tabele 1). En-
tre os inseticidas testados nestes tree solos,
DDT é o mais fortemente sorvido e sua sor-
çSo é semelhante nos solos 1, 2 e 8 apesar
das grandes diferenças no conteúdo de ma-
téria orgânica dos solos. AWrln é o menos
sorvido dos inseticidas organoclorados e, da
mesma maneira que o DDT, a sorçfio é si-
milar para os tree solos do instituto, «mbora
a sorcio no solo com menos matéria orgâ-
nica é um pouco maior do que nos outros
dois. A sorçâo do dieldrin é Intermediária
entre DDT e aldrln e é menor no solo com
menos matéria orgânica, sendo que os valo-
res dos outros dois solos sâo similares, A
sorçâo do lindano nos solos 1, 2 e 8 é muito
mais variável e, aparentemente, mais estrei-
tamento relacionada ao conteúdo de matéria
orgânica do s«4o. isnis menor no selo coro
menos matéria orgânica, e crescendo com o
aumento da mesma (tabela 2).

P M U C M M

Lindano

DDT

Aldrin <

Dieldrin

Malation

Paration

Carbarit

/

J
i

J

1/

J

Coeficiente de

1

91

161

20

81

138

89

17

IA*

146

178

23

91

90

74

14

TABELA

distribuição de

2

21

157

27

53

5

8

1

2A*

21

148

24

52

3

10

2

II

pesticidas «m

S O L O

• 3

61

174

23

84

21

80

—•*

21

49

15

35

7

10

1

solos

4

23

37

19

53

22

22

2

(K)

5

7

140

21

55

39

15

2

6

44

177

24

82

110

62

11

7

26

154

19

61

50

24

5

( * ) IA e 2A, solo* idênticos • 1 o 2, maa coletados em diferentes ocaslfies.

('*) Nlo determinado.
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Os solos do Instituto Biológico sorvem
diferentemente os compostos organofosfo-
rados malation e paration, ambos fortemente
sorvidos no solo 1, rico em matéria orgâ-
nica mas muito menos no solo 2. Malation
é mais fortemente sorvido que o paration
no solo 1 e menos nos solos 2 e 8, com
conteúdo de matéria orgânica menor e in-
termediário.

A sorção dos solos 3, 4, 5, 6 e 7 ge-
ralmente está dentro da faixa dos três solos
já discutidos. Todos sorvem dieldrin duas
vezes mais que aldrin, com exceção do solo
3 que sorve menos do que os demais solos
a maioria das substâncias, sendo a sorção
desses dois inseticidas organoclorados se-
melhante em todos os solos. DDT é o pesti-
cida mais sorvido em todos os solos estuda-
dos, porém em menor grau pelos solos 3
e 4. Lindano é em geral pouco sorvido, sen-
do que a sorção na maioria dos solos (3, 4
e 7) é semelhante à do solo 2, pobre em
matéria orgânica, embora no solo 5 a sorção
seja menor ainda enquanto no solo 6 é
maior, mas muito menor que em relação ao
solo 1.

Os resultados mostraram que no grupo
dos inseticidas organoclorados, o DDT e al-
drin foram, respectivamente, o mais e o
menos sorvidos. Como membro deste gru-
po, DDT distingue-se por um caráter hidrófi-
co muito acentuado, sendo sua sensibilidade
em água a nível de ppb. Por causa desta
propriedade, DDT é rapidamente absorvido
em materiais particulados e solos. Por ou-
tro lado, medidas do coeficiente de sorção
do aldrin exibiram valores uniformemente
baixos quando comparados aos outros mem-
bros dos inseticidas organoclorados. Este
resultado está de acordo com experimentos
semelhantes realizados por Yaron et ai
(1967) que mostraram que a adsorção do
aldrin a partir de soluções aquosas pouco
concentradas, em solos de propriedades fí-
sico-químicas diferentes, não apresenta dife-
renças significativas e exibem baixo coefi-
ciente de adsorção.

As grandes diferenças na sorção dos
compostos organofosforados em diferentes
solos, já observadas nos solos do Instituto,
refletem-se também em diferenças similares
com os solos de outras procedências. Ma-
lation, geralmente parece sorvido mais for»
temente do que o paration, porém, o solo 4

adsnrve ambos os compostos quase que
igualmente e o solo 3, um pouco mais pa-
ration que malation.

Não é possível a classificação rígida dos
solos baseando-se na medida pela qual eles
sorvem os inseticidas. Porém os solos 1, 6,
7 e 8 de modo geral, são os que sorvem
mais fortemente os compostos estudados e
o solo 1 é o que absorve mais substâncias
que qualquer outro solo, sendo que os às-
mais solos absorvem muito menos. A sor-
ção do .carbaril em todos os solos é ge-
ralmente pequena em relação aos outros
compostos. As medidas de sorção dos in-
seticidas nos solos aqui repetidas confir-
mam e ampliam aquelas previamente descri-
tas (Lord et ai (1978).

O conteúdo <de carbono nos solos rela-
ciona-se em alto grau com o comportamento
da sorção de pesticidas, sendo maior o coe-
ficiente de sorção no caso dos compostos
organoclorados.

Assim, pode ser dito que a lixiviação
dos inseticidas organoclorados nos solos ri-
cos em matéria orgânica é menor que nos
solos com baixo conteúdo de carbono, em-
bora os valores de sorção e dessorção so-
mente, não fornecem medidas quantitativas
de lixiviação. Apesar disso, a determinação
do coeficiente de sorção em condições de
laboratório é um instrumento poderoso para
comparar o grau de lixiviação entre diferen-
tes compostos em condições de campo.

Sorção e dessorçfto do lindano no solo

O levantamento da sorção dos Insetici-
das em oito solos foi feito sob condições
padronizadas, escolhidas para facilitar as
medidas em circunstâncias que se aproxi-
mam do equílfbrfo. Porém, foram conduzidos
também experimentos adicionais a fim de
estabelecer pormenorizadamente o decurso
da sorção em relação ao tempo e para inves-
tigar a velocidade com que os compostos
podem ser dessorvidos, usando-se o solo 1
e lindano como parâmetros para este teste.

Os resultados confirmam de um modo
geral trabalhos anteriores de Yaron, Swobo-
da e Thomas (1967) que demonstram que a
absorção inicial é muito rápida e que a ab-
sorção subseqüente é lenta. Porém, nossos
resultados mostram que esta absorção lenta
continua por um período bem mais longo. O



solo 1 absorve lindano lentamente, sendo
que a quantidade absorvida aumenta rapida-
mente no início e, subseqüentemente, mais
devagar, de tal forma que após 10 horas, a
concentração no solo pouco se altera, con-
forme demonstrado anteriormente por Yaron,
Swoboda, Thomas (1967). Porém, nos en-
saios aqui descritos, a concentração rema-
nescente na solução aquosa parece diminuir
vagarosamente durante um período de tempo
muito maior e a sorção no solo pode não
estar completa mesmo depois de 24 horas
(Figura 1).

Se o solo no qual o lindano está sorvido
for colocado em água, alguma quantidade de
lindano é dessorvWo. A dessorção, como a
sorção, não á Instantânea e aumenta com o
tempo, conforme ilustrado na figura 1. A
sorçfio está praticamente completa após 10
horas, resultando um coeficiente de distri-
buição K de 81:1 entre o solo e a água. A
dessorcão que segue a sorção de 24 horas
está longe de estar completa após 1 hora
(K=300), mas depois de 4 horas cai a distri-
buição solo-água (K=210), permanecendo no
mesmo valor que é aproximadamente o do-
bro do K de sorção até o final do experi-
mento, após 24 horas. A dessorção parece
ser um processo em duas etapas, uma inicial
rápida e totalmente reversível que ocorre
nas primeiras horas, seguida por uma «tapa
mais tonta que, se reversível, é multo mais
vagarosa, pois o equilíbrio ilustrado na fi-
gura 1 mostra maiores valores de distribui-
ção solo-água dessorventes do que sorven-
tes, mesmo após 24 horas.

Em um ensaio em separado, conduzido
para medir a recuperação do lindano nas
mesmas condições do experimento da figu-
ra 1, 90% do composto permaneceu na so-
lução aquosa, após sorção de 24 horas. Dos
9 1 % presumivelmente sorvidos no solo,
7,5% foram recuperados na fase aquosa de-
pois de 72 horas de dessorção e 62,7% fo-
ram recuperados depois da dessorção du-
rante a extração do solo com solvente or-
gânico. Assim, 79,2% do Inseticida aplicado
foram recuperados e o destino dos outros
20,8% não é conhecido. Neste ensaio, a sor-
ção após 24 horas resultou num K=1O1 e
após 72 horas de dessorção, mediu-se
K=123, calculados assumindo-se que todo
composto químico não determinado na solu-
ção aquosa permaneceu no solo. Assim, o

processo de dessorção parece continuar va-
garosamente além das 24 horas, quando
K=190 (figura 1).

RESUMO

A sorção de 4 inseticidas organoclora-
dos, 2 organofosforados e 1 carbamato em
10 tipos de solõTbrasileiros foi determinada
em laboratório utilizando-se cromatografia a
gás e técnicas radfométrlcas. As determina-
ções mostram que os solos mais ricos em
matéria orgânica sorvem todas as substân-
cias, com exceção do aldrin, mais intensa-
mente do que os demais solos. DDT e aldrin
foram os pesticidas organoclorados mais e
menos sorvidos, respectivamente, tendo si-
do o dfeldrin duas a quatro vezes mais forte-
mente sorvido do que o aldrin. Nos diferen-
tes solos, a sorção do lindano foi variável.
Os inseticidas organofosforados, malation e
paratlon, apresentaram forte sorção nos so-
los mais ricos em matéria orgânica e fraca
nos solos mais pobres, sendo moderadamen-
te sorvidos pelos demais solos. A sorção do
carbaril foi pequena em todos os solos.

Verificou-se que a dessorção do lindano
do solo mais rico em matéria orgânica de-
pende do período de sorção.
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FIGURA 1 ' DISTRIBUIÇÃO DO LINDANO ENTRE SOLO E

ÁGUA, EM FUNÇÃO DO TEMPO.
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