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SUNXRIO

Estudou-se a trans locaçio sistêmica do
metalaxil metil N-(»etoxi«c»til)-N- (2,6 x i i i i )
-DL-aianinato em plántulas de laranjeira doce
nos solos Gley Húmico e Latossolo Vermelho
«•arelo, con diferentes propriedades fisico-
químicas. 0 metalaxil foi absorvido pelas
plantas dispostas nos dois tipos de solos e
translocado apopiásticamente para a parte
airea. As plantas dispostas no solo com menor
teor de materia orgánica (Latossolo Vermelho
/•arelo) apresentaram maior absorção do
metalaxil. 0 metabolismo do metalaxil foi
acompanhado em plántulas de limoeiro Cravo
(Citrus limbnia Osb) que receberam aplicação do
metalaxil->4c nas folhas. Apôs um período de
30 dias a extração das folhas seguida de
cromatografía em camada delgada e
radioautografia mostrou que apesar de 72» do
radiocarbono corresponder ao metal ax i l , 17% da
atividade ficou distribuída entre metabolitos
livres e metabolitos de origem polar,
solúveis em água. UM dos metabolitos foi
caracterizado como ó N-(2-metox1acet11)-N-
(2,6-x1111)-DL-alanina, forma ácida do
metalaxil. Reduzida percentage)» (1,5») de
resíduo ligado aos tecidos foi constatada.
Verificou-se ainda que quando o metalaxil foi
aplicado nas folhas basais de 1 . Cravo ocorreu
translocação de maneira sistêmica no sentido
acrõpeto, porém, quando o fungicida foi
aplicado nas folhas apicals a translocação
pelo floema foi muito reduzida.

INTWQPUOO

A at iv idade sistêmica do f u n g i -
cida meta lax i l quando aplicado ao *5 ' f i
fo l dtmonstrada cm diversas c u l t u r a s ' ' " .
Vários fa tores influem na translocação
de um composto para a p l a n t a , sejam os
r e l a t i v o s â a t iv idade f i s i o l ó g i c a do ve
g e t a l , seja o decorrente i* es t ru tura Jõ
solo e consequentemente re la t i vos i a f i
nidada do composto com estas estruturas'»T
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Quando o metalaxil foi aplicado no toma
tetro e na videira comprovou-se seu mo-
vimento acrõpeto nessas plantas?.

Esta investigação foi realizada
com a finalidade de: a) determinar quan
titativamente a absorção e translocação
do metalaxiI-'*C quando aplicado em ti-
pos diferentes de solos para plántulas
de laranjeira doce (Citrus sinensls(L) Osb.);
b) veri ficar a extensão da translocação
para a raiz em conseqüência de aplica -
ções foliares em plantas de limoeiro Cra
vo (Citrus limonia Osb), porta-enxêrto~
muitõutTTizado nos pomares cítricos do
Estado de São Paulo; c)verlficar o grau
de persistência desse fungicida nos te-
cidos e os metabotitos desenvolvidos.

MATERIAL E MÉTODO

Compostos Qufmicos

0 metalaxil- C uniformemente
marcado nos carbonos do anel benzeno com
atividade específica de 46.5 uCi/mg e
pureza radioquímica de 31% determinada
por cromatografía em camada delgada de
silica, foi fornecido por Ciga-Geigy,
Bas I leia, Suiça.

?»TB os experimentos de trans-
locação do solo para a planta, utilizou-
-se uma solução de metalaxi I -•'•C em ace-
tona (92. 000 dpm/mi ), acrescida de metalaxil
25 PM na concentração de 100 ug/ml . Nos
experimentos de apilcaçSes follares com
o metalaxil foram utilizadas soluções de
metalaxi I - ' *C (300 . 000 dpm/100 yUeaiuma
mistura de água: metanol (9:1), acresci-
da de 10 mg de composto frio, grau técnj_
co, recrIstalIzado em hexano. ~

Plantas;

As plantas de I-doce(Citrus sinen-
sis (L) (Osb) e de 1 .Cravo(TTT7u"s TTmô-
nla (Osb) foram cu l t ivadas em semen t e l -
ras em estufa por 2 meses e t ransp lan ta -
das com um tamanho entre 3,5 a 4,5cm de
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comprimento para vasos de 5 cm de diâme-
tro por *,5 cm de altura, com os solos
do experimento.

Solos:

Fora* utilizadas amostras de so-
lo Gley Húmico (matéria orgânica • *,3t;
areia - 32t; argila - 57* c pH - 4,8) e
Latossolo Vermelho Ao»rei o (matéria or-
gânica - 0.36»; areia - !**; argila - 77»;
PH - *,9).

Nos experimentos de transloca-
ção solo/planta a cada vaso foi adiciona_
da água no volume correspondente a 2/3
da capacidade de campo dos solos e apôs
uma semana aplicou-se 1,0 ml da soluçio
de metalaxi 1-'*C em acetona.Apôs um intervalo
de tempo de 2k h para evaporação da ict-
tona realizou-se o plantio. As plantas
cresceram nos solos com metalaxiI-'*C d«i
rante 20' dias, quando entio, foram cole
tadas e analisadas em relação as concentra
çoesdemetalaxi I.

Para avaliação do radiocarbono nos
tecidos, apôs a lavagem das raízes com
água corrente, para retir a dos resí -
duos do solo, determinou-se o peso fres-
co de raízes e folhas que foram separada^
mente extraídas com acetona (5,0 ml) em"
homogenizador Virtis, por 2 minutos a
60 rpm. Os tecidos homogenizados, foram
mantidos em acetona por 2 horas, sendo
então o extrato filtrado e levado a 10ml.
A avaliação do radiocarbono nos extratos
foi realizada medindo-se em duplicatas
alíquotas' de 0,1ml pele cinti lometr ia lí-
quida (Nuclear Chicago, modelo Nark I).

Após a extração os tecidos foram
ainda submetidos ao processo de combus-
tão úmida, onde todo o radiocarbono per-
sistente não extraído pelo solvente,foi
oxidado a '^C02 e medido.

A trans locação do metalaxi 1 na pi art
ta foi estudada aplicando-se o funglcida
nas folhas apícaís ou basais de 1.Cravo
num total de 9 plantas reunidas em 3 gru_
pos com 3 plantas cada grupo, Volumes dê
100 pi da solução de metatexiI-'*C dis-
trlbuidos em pequenos tubos foram deposj_
tados com uma pipeta Pasteur em pequena?
gotas sobre a superfície da folha. A fim
de evitar a contaminação do solo durante
a aplicação e secagem das gotas, o solo
foi recoberto com papel de alumínio e
plástico. As plantas foram mantidas no
laboratório a temperatura ambiente (25 a 30° C),
recebendo diariamente por 12 h, luz de
500 Ix. Após 17 dias da aplicação proce-
deu-se a coleta das folhas separantfo-as
Cm 2 grupos:com aplicação do metalaxi1 e
sem aplicação. As folhas que receberam o
metalaxiI foram lavadas por imersão du-
rante 30 minutos em 10 ml de uma mistura
de água: metanol(9:D, secadas em papel
de filtro, homogenized»*(Virtis, 1 minu-
to) com 20 ml de acetona e o extrato obtj_
do filtrado por sucção.As demais partes"
da planta, isto é, folhas não tratadas,raiz
e caule foram igualmente extraídas em
acetona. Para a contagem da atividade dos

extratos pela cintilometria líquida fo-
ram retiradas alíquotas de 100 ul dos ex_
tratos e de I.Omi de água de lavagem das folhas"!

Para os experimentos de degradação
do fungicida nas plantas de I.Cravo,
100 yl da solução de metalaxi I-'*C foram
aplicadas em gotas na superff-ie de folhas
de 6 plantas de 1.Cravo espalhadas por
sucessivas pinceladas. Apôs 30 dias da
aplicação as folhas foram coletadas, Ia
vadas por imersão cm 50 ml da mistura ~
ãgua:metanol (9: D c apôs secagem em papel
de filtro, extraídas com acetona. A aceto-
na foi evaporada e o extrato aquoso remarws
cente fracionado com diclorometano em fa.
ses aquosa e orgânica.A fase aquosa foi lio
filizada, retomada em etanol e alíquotas dê
100 ul foram aplicadas em placas de silica-gel
(Merck F256), desenvolvidas nos sistemas de
solventes:(acetona:êter:ãcido acêtíco)
(80:20:I),(hexano:acetato de etila)(50:
50); (benzeno:éter) (50:51) • A fase orgânica
apôs evaporação a secagem foi retomada
em água pH 1,0, fracionada com acetato
de etila, e a fase orgânica resultante foi con
centrada e cromatografada. 0 metalaxi 1 naõ
marcado (grau PA)e dois metabolitos siii
tcticos:N-(2-metoxiacetil)-N-(2,6 xi1il)-DL-
-alanina e N-(2-hidroxiacetil)-N-(2,6 xilil)
-DL-alenina, fornecidos pela Ciba Geigy foram
dissolvidos em etanol (1,0 mg/ml) e aplicados
nas mesmas cromatoplacas como compostos
de referência. Apôs desenvolvimento e u
cagem os cromatogramas foram «xpostos a
filmes Kx (Sakura) no escuro, por 4 se-
manas para detecção dos compostos radio
ativos nos extratos. A atividade das zo-
nas do cromatograma que impressionaram
o filme foi determinada pela cintilome-
tria líquida*.5

RESULTADOS

Absorção e translocação do metalaxi I dos
solos para laranjeira doce.

Os dados expressos em porcentagem
(dpm dos tecidos extraídos/dpm aplicado
x 100), mostraram que cerca de l.<i» e
2.3» do metalaxil-lH aplicado foi de-
tectado nas raízes das plantas dispostas
no solo Gley Húmico(GH) e Latossolo Vtr_
melho Amarelo(LVA) respectivamente. 0~
metalaxiI translocou-se para a parte
aérea sendo 1.2» do radiocarbono detecta_
do nas folhas de plantas do solo GH t~
2.4» nas do solo LVA. A quantidade de ra_
diocarbono detectada no caule das plan-
tas nos dois tipos de solos foi pra-
ticamente a mesma: 0,3» (GH) a 0.4»
(LVA).

Combustão úmida dos tecidos após a ex-
tração com acetona

A combustão úmida dos tecidos de
plantas mantidas durante 20 dias nos so-
los com metalaxi1, recuperou valores de
radiocarbono oxidado a '''CO?, variável
entre 0,5» nos tecidos da raiz, a 0,2»
nos tecidos das folhas, indicando que o
metalaxi1 não permaneceu ligado aos te-
ci dos.
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Translocação do metalaxi) no I.Cravo

Aplicaçio basal: a contagem dos extra-
tos mostrou que cerca de 71 do composto
foi incorporado ao tecido apl içado, 5,21
se transtocou para as folhas superiores,
't.'it foi detectado no caule e 1.21 na
raiz; na soluçío de lavagem das folhas
verificou-se que I St do radiocarbono
foi removido pela lavagem das folhas ari
terior ã extração.

Aplicação apical: quando a aplicação foi
realizada nas folhas apicais, 20$ do ra_
diocarbono foi residual, removido pela
imersão das folhas na água, e 751 foi
incorporado aos tecidos aplicados. A
translocação para as folhas inferiores
foi reduzida, somente 0,51 do radiocar-
bono foi detectado.e na raiz apenas 0,08%.

Degradação do metalaxi!: a radiografia
do cromatograma da fração orgânica pro
veniente do fracionamento do extrato de
folhas que receberam o metalaxi1 -'^C evi
denciou a degradação do metalaxiI nos
tecidos, pois além da mancha correspon-
dente ao metalaxil(Rf 0,66 no sistema
de solventes: acetona: éter: ácido acê-
tico) três outras manchas corresponden-
tes a produtos do metabolismo do meta-
laxi 1 nos tecidos de I.Cravo foram de-
tectadas com Rfs de 0,43; 0,26; e 0,00.
A contagem das zonas radioativas mostrou
que maior atividade pertence a mancha
correspondente ao metalaxiI: 721 do ra-
diocarbono.0 composto padrão: N-(2-meto
xiacetil)-N-(2,6 xi1iI)-DL-alanina , cro
ma tog rafou nos 3 sistemas de solventes
juntamente com uma das manchas detecta-
das proveniente da degradação do metala_
xil nos tecidos de 1.Cravo, i .-..• > zanào a
metabolização do metalaxiI nesse compo^
to. Esse metabolito corresponde a 3.21
do radiocarbono aplicado como metalaxi 1-'*C,
os outros 2 metabolI tos da fração orgâ-
nica corresponderam a 1.81 do radiocarbono.

Metabolitos polares também foram de*
tectaoos nos tecidos de 1.Cravo pois a
cromatograf ia do liofilIrado da fase aquosa
mostrou a presença de manchas com Rfs:0,17,
0,30 e 0,35 em ace tona :é te r : ácido acetico.
Quando esse extrato foi cromatografado
num sistema de solventes de maior pola-
ridade como o benzeno:éter, ou hexano:acetato
de etila, não houve migração dos metabo
I itos que ficaram retidos na origem da croma-
toplaca, indicando a origem polar desses com-
postos. A atividade desses metabol i tos cor
respondeu a um total de 121 do radlocaf
bono aplicado como metalaxi1.

Discussão

Apesar das diferenças entre os teores
de matéria orgânica dos solos, o metalaxi I
fo i absorvido pelas plantas dos dois so
los estudados, ocorrendo contudo absor-
ção maior petas plantas mantidas no LVA,
com menor teor de matéria orgânica.A absor-
ção do metataxi l pelas plantas de larar»
j e l r a doce apresentou uma relação cornos
valores de sorção(K)do metalaxi1 nesses
solos (0.8 - 0H e 0,00 - LVA) sendo assim maior

a absorção pelas plantas em solos com me
nores valores de K para o m e t a l a x i | 5 . o
metalaxi 1 teve atividade sistêmica apoplãst_i_
ca com certo acúmulo nas folhas, não se l iga;
do aos tec idos , conforme observado pelos
baixos valores de combustão detectados.

0 movimento do meta lax i I peta c o r r e ;
te t r a n s p i r a t a r i a da planta fo i também
comprovado nos experimentos com I.Cravo
quando o fungic ida foi aplicado nas folhas
basais e translocado para as folhas apj_
c a i s . Foi contudo, muito reduzido o trans
porte pelo f lúema, pois somente 0,081do
radiocarbono foi determinado na r a i z co
mo conseqüência da apMcação nas folhas
apica i s.

Apesar do tempo re la t ivamente curto
(30 d ias) uma quantidade significativa do ra-
diocarbono (701) foi detectado como metalaxiI,
indicando uma pers is tênc ia desse compo^
to nos tecidos de 1.Cravo; apenas 51 do
metalaxi I fo i detectado sob a forma de meta-
b c l i t o s l i v r e s , e desse metabolismo um
dos produtos(3 ,21 do t o t a l de 51) foi
i d e n t i f i c a d o por co-cromatograf ia como
o N-(2-metoxiacetil)-N-(2,6 xilil)-DL-a)anina
e seria proveniente de uma clivagem na ligação
meti!-ester da molécula do metalaxi1,sendo tal
vez o primeiro passo da degradação do metalaxi 1
nos tecidos de 1.Cravo. A degradação
nesses tecidos e n t r e t a n t o prosseguiu até
metabol i tos polares não ident i f i cados e
muito solúveis em água que corresponde-
ram a 121 do metalaxi1 ap l i cado .

SYSTEMIC TRANSLOCATION ANO METABOLISM OF 14C-
METALAXYL IN CITRUS.

ABSTRACT

14rSystemic uptake and translocation of C-
iiwtalaxyl to Citrus seedlings from Soils
(Humic Gley and Yellow Red Latosol) with
different physical-chemical properties was
studied. An uptake and apopiastic
translocation of metalaxyl to the aerial parts
of plants from all soils occurred. Uptake was
higher from soils with low organic matter
content (Yellow Red Latosol). Seedlings of
Citrus Hmonia were treated with »*C-metalaxyl.
After the end of a 30 day period 72* of the
radiocarbon on the leaves was characterized as
the unchanged parent compound and 17% as organic
and water soluble metabolites. One of the
metabolites was characterized as N-{2-
methoxyacety1)-N-(2,6 xylyl)-DL-a1an1ne, the
acid form of metalaxyl. A low percentage
(1.5%) of bound residue was determined.
Metalaxyl showed an apoplastic
translocation when applied to the basal leaves
of Citrus limonia, but a reduced translocation
through the phloem.
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