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DEGRADAÇÃO DO INSETICIDA PARATION ETÍLICO

EM DIVERSAS MATRIZES AMBIENTAIS

POR MEIO DE RADIAÇÃO IONIZANTE GAMA (y) DO COBALTO-60

RESUMO

A utilização de agroquímicos na agricultura tem acarretado uma série de

problemas para os ecossistemas por causa dos resíduos de pesticidas que permanecem no

ambiente. Os métodos convencionais de despoluição, muitas vezes, apenas transferem estes

resíduos de um local para outro.

Este trabalho estudou a utilização de radiação gama do cobalto-60 como indutora

da degradação do inseticida paration em diversas matrizes ambientais, bem como, quantificou por

GC-NPD e identificou por GC-MS, os produtos resultantes desta radiólise.

Os resultados mostram que, quando em solução aquosa, o inseticida foi totalmente

degradado após tratamento com 1,0 kGy de radiação a uma taxa de dose de 3,12 kGy h"!. Em

metanol, o paration foi totalmente degradado somente com dose de 30 kGy à taxa de dose de

3,12 kGy h'1. Os produtos de degradação detectados nas radiólises foram os mesmos formados

por degradação biológica, isto é, p-nitrofenol, p-aminofenol, paraoxon e aminoparation. Além

disso, a radiação gama degradou também o paraoxon, que é o metabólito mais tóxico do

paration.

Verificou-se que, assim como a dose total de radiação, a taxa de dose fornecida à

solução aquosa teve efeito significativo na degradação do inseticida, sendo que a formação dos

produtos de degradação ocorreu de forma seletiva em relação à dose e taxa de dose.

Por outro lado, a radiação y praticamente não degradou o paration adsorvido em

matrizes sólidas como arroz em casca, solo úmido e solo seco, mesmo utilizando-se as dose de: 5,

30 e 50 kGy, respectivamente.

O rendimento radiolítico da degradação do paration, assim como a dose de

radiação gama necessária para reduzir em 50% a concentração do inseticida em solução aquosa

também foram calculados e são apresentados neste trabalho.

Desta forma, verificou-se que a irradiação do paration pode ser um instrumento

importante na descontaminação ambiental do inseticida em matriz aquosa, além de possibilitar a

obtenção de metabólitos do inseticida para estudos ecotoxicológicos.
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DEGRADATION OF THE INSECTICIDE ETHYL PARATHION

IN DIFFERENT ENVIRONMENTAL MATRICES

BY GAMMA (y) RADIATION FROM COBALT-60

ABSTRACT

The use of agrochemicals in agriculture is bringing up some problems to the

ecosystems, as consequence of the remaining pesticide residues in the environment. Conventional

methods for environmetal decontamination sometimes just tranfer these residues from a place to

another.

This work studied the use of gamma radiation from cobalt-60 to induce parathion

degradation in different matrices, as well as, quantified by GC-NPD and indentified by GC-MS,

the radiolysis resulting products.

Results show that the insecticide was completely degraded in aqueous solution

after treatment with 1.0 kGy dosis in a dosis rate of 3.12 kGy h'1. In methanol, parathion was

completely degraded only with 30 kGy at 3.12 kGy h"1. The metabolites detected after radiolysis

were the same formed by biological degradation, i.e, p-nitrophenol, p-aminophenol, paraoxon and

aminoparathion. The gamma radiation also degraded paraoxon which is the most toxic metabolite

of parathion.

It was verified that, not only the total radiation, but also the dosis rate supplied to

the aqueous solution had a significant efFect on the insecticide degradation, and the formation of

metabolites occurred in a selective way respecting the dosis and dosis rate.

Otherwise, the gamma radiation did almost not degraded the parathion adsorbed in

solid matrices as rice, moist and dry soil, even using dosis of: 5, 30 and 50 kGy, respectively.

The parathion radiation yield and the dosis of gamma radiation needed for 50%

reduction of the insecticide initial concentration in aqueous solution were also calculated and

presented.

Thus, it was verified that irradiation of parathion besides to be an important

instrument for environmental decontamination of this pesticide in aqueous matrix, it allows the

production of parathion metabolites for ecotoxicological studies.



1. INTRODUÇÃO

A contaminação ambiental causada pelo uso crescente e indiscriminado de

agroquímicos tem gerado uma série de preocupações quanto ao lançamento inadequado destes

compostos no ambiente.

Sendo os agroquímicos tóxicos ao homem e a outros organismos vivos, deveriam

ser tomadas precauções quanto sua aplicação, resíduos provenientes das mais diversas fontes e à

disposição final adequada sem comprometimento do meio ambiente.

Infelizmente, uma vez no ambiente, estes resíduos podem tornar-se um risco para

todo o ecossistema e, os processos físicos, químicos e biológicos empregados no tratamento

destes resíduos nem sempre são eficientes. Até pelo contrário, em alguns casos os produtos da

degradação de pesticidas gerados nestes processos podem ser até mais tóxicos que os compostos

originais, e sobre os quais poucas informações a respeito do comportamento ambiental são

conhecidas. A escassez de informações deve-se, principalmente, à dificuldade de obtenção de

padrões para estudos ecotoxicológicos.

Além disso, algumas operações convencionais de tratamento de resíduo de

pesticidas, muitas vezes apenas transferem estes resíduos de um ambiente para outro, sem destruir

o agente químico, cita-se por exemplo, tratamentos de água por sedimentação, coagulação,

filtração e adsorção.

A possibilidade de utilização da tecnologia nuclear na proteção e conservação do

meio ambiente tem sido objeto de discussões nos últimos anos. Além disso, a utilização crescente

da energia nuclear para usos pacíficos, principalmente nos países em desenvolvimento, tem sido

estimulada e freqüentemente financiada pela Agência Internacional de Energia Atômica - IAEA.



Dentro desta perspectiva, o emprego das radiações ionizantes (gama, elétrons e

raios-X) como indutoras da decomposição dos mais diversos poluentes orgânicos tem se

mostrado instrumento eficiente para a despoluição ambiental. Alguns países como Áustria,

Alemanha, Japão e E U A , possuem plantas piloto de irradiação operando na remoção de

poluentes tóxicos de efluentes industriais, água potável e solo.

Todavia, são poucos os estudos específicos sobre as possibilidades de utilização

das radiações ionizantes na descontaminação de resíduos de pesticidas no ambiente e,

principalmente, sobre os produtos de degradação formados durante o processo radiolítico, que

podem também ser danosos ao ambiente.

Assim, estabeleceu-se como objetivo deste trabalho estudar os efeitos de diferentes

doses e taxas de doses de radiação ionizante gama do cobalto-60, na degradação do inseticida

paration em diversas matrizes e identificar os principais produtos formados na degradação

radiolítica do inseticida. Além disso, objetivou-se também verificar, através de radiólise, a

possibilidade de obtenção destes produtos de degradação para estudos ecotoxicológicos.



2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1. Contaminação ambiental por pesticidas

Embora o controle químico de pragas tenha minimizado o índice de doenças

animais e incrementado a produção agrícola, a crescente utilização de agroquímicos ou pesticidas

na agricultura brasileira tem acarretado uma série de impactos negativos no ambiente. Pesticidas

são classificados como micropoluentes para os ecossistemas e a adulteração provocada por eles

em solos e suprimentos aqüíferos e alimentícios tem sido objeto de constantes estudos e

discussões [ 1 ]. Os impactos podem ocorrer porque os agroquímicos podem permanecer por

mais tempo do que o necessário para exercer sua ação, afetando o ecossistema como um todo

através da contaminação dos solos, cursos d'agua, atmosfera e alimentos.

AGRICULTURA

Pesticidas

Contaminação dos Ecossistemas

Rios Águas subterrâneas

BIOACUMULAÇÃO

Atmosfera

FIGURA 1 . Diagrama esquemático da contaminação ambiental por pesticidas



A possibilidade de contaminação ambiental por pesticidas está diretamente

relacionada ao comportamento desses compostos em água, pois quanto maior a

hidrossolubilidade, maior a facilidade de transporte do pesticida do ponto de aplicação até rios,

cursos d'água e águas subterrâneas [ 2 ].

A tendência bioacumuladora e os efeitos dos agroquímicos ao longo do tempo

podem tornar-se um risco, fazendo-se necessário o acompanhamento e a quantificação destes

produtos em água, solo, alimento e atmosfera, como fundamento primordial para a proteção do

meio ambiente [ 3 ].

A persistência de pesticidas no ambiente é resultado dos processos que modificam a

estrutura química destes compostos, e sua dissipação no ambiente depende de processos físicos,

químicos e biológicos.

/ O solo é o último reservatório para muitos desses compostos e, ao mesmo tempo,

passa a ser uma fonte da qual resíduos de pesticidas podem ser liberados para a atmosfera, águas

subterrâneas, rios, plantas e organismos vivos. A maioria dos pesticidas atinge o solo por

deposição direta quando se faz vaporizações na parte aérea das culturas, ou aplicações diretas de

inseticidas, fungicidas, ou herbicidas de pré-emergência, por fumigação do solo, por precipitação

e queda, ou ainda, lavagem da folhagem tratada sob ação do intemperismo [ 4-6 ]. Além da

volatilização, estas são as principais vias de transporte para a maioria das formulações de

pesticidas. Há dados que provam que dependendo do fenótipo e da densidade da cultura de

plantas, entre 35% e 50% dos pesticidas aplicados por vaporizações são depositados sobre o solo

[ 7 ]. Após atingirem o solo, os pesticidas podem permanecer ativos por longos períodos dé

tempo, ou podem sofrer transformações. Em alguns casos, a molécula original do pesticida pode

ser convertida em substâncias ainda mais tóxicas; em outros, os pesticidas ou seus produtos de

degradação entram em reações sintéticas que resultam, freqüentemente, na formação de moléculas

mais complexas do que a molécula original [ 8-10 ].

Segundo FÜHR [ 11 ], o pesticida ideal deveria ser degradado totalmente até seus

elementos estruturais após a ação para a qual foi intencionalmente aplicado. Entretanto, na



prática, verifica-se que podem se formar resíduos tóxicos dos próprios pesticidas ou de seus

produtos de degradação.

Ainda no solo, os produtos de conversão, ou metabólitos, podem contribuir

afetando a qualidade do ambiente edáfico. Desta forma, somente a determinação dos produtos

finais de degradação total - os produtos de mineralização: CO2 ou outros fragmentos de baixo

peso molecular - dão informação correta sobre o grau de eliminação final dos pesticidas.

Entretanto, antes da mineralização total dos pesticidas, metabólitos podem ser

formados. Estes podem ser divididos arbitrariamente, conforme KAUFMAN [ 8 ] e KOVACS

[ 12 ], em: (1) metabólitos volatilizados ou eliminados, que incluem os materiais respirados, isto

é, produtos originais ou intermediários, CO2 e materiais perdidos por processos físicos de

volatilização; (2) metabólitos livres: produtos derivados da molécula original após dehalogenação,

dessulfuração, epoxidação, hidroxilação, hidrólise, oxidação e redução. São os resíduos

normalmente extraíveis com solventes orgânicos. (3) Metabólitos conjugados: produtos de

metabolismo secundário, envolvendo reações com substratos endógenos como açúcares, sulfatos,

aminoácidos, gerando substâncias que não são componentes naturais das células. São extraíveis

por solventes polares e são os chamados metabólitos hidrossolúveis. (4) Constituintes naturais:

são os resíduos que são componentes normais de células, mas são derivados de um pesticida ou

de seus metabólitos. Podem ser: amido, glicose, proteína, celulose, etc., e (5) resíduos ligados ou

resíduos não extraíveis: são os resultantes da ligação do pesticida ou de seus metabólitos com

componentes dos solos, plantas ou animais, que não podem ser removidos da amostra matriz por

extração exaustiva com solventes polares ou apolares. Segundo ANDRÉA [ 13 ], o conceito de

persistênca de pesticidas, para traduzir realmente o que ocorre nos solos, deve considerar também

os resíduos ligados que podem ser bioliberados por plantas e, principalmente, microrganismos.

Os pesticidas podem ainda ser transportados no solo através de escoamento

superficial ou "runoff', e lixiviação. Segundo RAO [ 2 ], escoamento superficial é o transporte

fisico do poluente presente na superfície do solo pela água de chuva ou de irrigação que não

percolou através do perfil do solo, e lixiviação é o transporte do poluente pela água no perfil do



solo. Assim, quanto mais água de chuva ou irrigação sobre a lavoura, mais as moléculas dos

pesticidas adsorvidas à superfície das partículas do solo podem ser dessorvidas ou carreadas para

outro ambiente.

Segundo NICHOLLS [ 14 ], a lixiviação de pesticidas e o conseqüente risco de

contaminação de águas subterrâneas dependem das propriedades físico-químicas dos pesticidas,

das propriedades do solo e das condições climáticas. A afinidade por lipídeos é a propriedade

físico-química mais importante no movimento de pesticidas não iônicos através do solo. Para os

compostos polares, a hidrossolubilidade é freqüentemente o único fator importante na lixiviação.

No solo, a matéria orgânica é o componente mais importante para mobilidade de

pesticidas não iônicos, enquanto a mobilidade dos ácidos fracos depende do pH. Moléculas

aniônicas e ácidos fracos são pouco adsorvidas, e consequentemente, podem contaminar mais

facilmente águas subterrâneas [ 14 ,15 ].

Os pesticidas podem também contaminar cursos d'agua e águas subterrâneas pela

lavagem de máquinas utilizadas nas aplicações, e descarga de restos de formulações em rios e

lagos.

Lixiviação

Plantas

Atmosfera

'Runoff'

Peixes

Sedimentos

FIGURA 2. Vias de contaminação do ecossistema aquático [ 1 ].



Segundo HASSETT e LEE [ 16 ], quando os pesticidas encontram o meio

aquático podem: (1) estar associados aos materiais em suspensão e, eventualmente, migrar para

os sedimentos. Estando no sedimento, podem ser liberados para a água, ou ser adsorvidos,

alterados ou degradados por microrganismos vivos. Muitos sedimentos são anaeróbicos e, nestas

condições, a maioria dos pesticidas não é degradada. Entretanto, alguns pesticidas como os

clorados são degradados mais facilmente em condições de anaerobiose, sendo então importante

que estes pesticidas fiquem adsorvidos nas partículas em suspensão presentes no meio aquoso.

Além disso, podem ainda: (2) permanecer dissolvidos na água e, posteriormente, ser adsorvidos

pelos sedimentos, degradados por microrganismos, absorvidos por organismos vivos ou diluídos

nos oceanos. A degradação microbiana, neste caso, é muito menor do que a degradação do

pesticida associado aos sedimentos, devido à baixa concentração de microrganismos na água.

Outro fator ambiental que pode influenciar o comportamento de pesticidas num

ambiente aquático é a exposição destes compostos à radiação solar, e a conseqüente degradação

fotoquímica. Esta fotodecomposição ocorre em maior extensão onde houver maior penetração da

luz solar. Em águas límpidas, muitos pesticidas são drasticamente mudados quando expostos à luz

ultra violeta artificial ou à luz solar. Mas, em águas com grande turbidez, a fotodegradação de

pesticidas pode ser insignificante.

2.2. Comportamento ambiental do inseticida paration

O comportamento ambiental de pesticidas é determinado pelo grau de

metabolização dos mesmos. Segundo SCHEUNERT e KORTE [ 17 ] e GOLOVLEVA et ai

[ 18 ], apenas um limitado número de xenobióticos pode ser metabolizado completamente, e

utilizado como fonte de carbono e energia para organismos vivos. Mais freqüentemente, as

transformações são causadas por cometabolismo iniciado por enzimas de origem animal ou

microbiana. Potencialmente, um grande número de reações enzimáticas pode ocorrer com



pesticidas, mas em princípio, são três os principais tipos de reações: oxidação, redução e

hidrólise[19].

Todavia, muitas estruturas químicas são resistentes a processos metabólicos,

devido à resistência específica de grupos funcionais das moléculas. Alguns compostos com grupos

funcionais resistentes podem sofrer transformações mas, mantêm os grupos funcionais. Os

metabólitos formados podem continuar no ambiente como compostos contaminantes [ 17 ].

O paration é um inseticida e acaricida descoberto em 1944 por Schrader [ 20 ]. É

um dos inseticidas mais importantes do grupo dos organofosforados, por ser extensivamente

utilizado na agricultura como inseticida de contato. Sua toxicidade elevada e seu comportamento

físico-químico na atmosfera, água e solo o transformaram num dos poluentes ambientais que

produz múltiplos efeitos biológicos e ecológicos [ 21 ].

Embora os organofosforados façam parte da classe dos pesticidas menos

persistentes no ambiente, alguns estudos relatam a longa persistência do paration em solo [ 22 ,

23 ] e em estuário [ 24 ]. Além disso, a aplicação do paration pode agravar os problemas

ambientais após sua conversão em paraoxon, que é mais tóxico, embora mais instável química e

biologicamente. Outro de seus produtos de degradação, o p-nitrofenol, quando liberado em água,

após tratamentos de plantas ou por ação biológica, causa problemas de odores nos recursos

d'agua [ 25 ], além da alta toxicidade para plantas e animais.

Do ponto de vista químico, o paration - C10H14NO5PS (dietil p-nitrofenil

fosforotioato) é, entre os inseticidas organofosforados, o mais resistente à hidrólise química,

particularmente em meio neutro ou ácido [ 26 ].

Mas, segundo SETHUNATHAN [ 27 ], há evidências de que a degradação do

paration no ambiente é mediada principalmente por processos biológicos. A degradação biológica

do paration pode ocorrer por duas vias: uma envolvendo a redução do grupo nitro resultando em

aminoparation, e a outra, envolvendo hidrólise e resultando em p-nitrofenol e ácido dietil

fosfórico.



A idéia de que a redução do paration a aminoparation era a principal via de

degradação deste pesticida em sistema solo/planta/microrganismos perdeu um pouco da força,

pois, de acordo com BARIK e SETHUNATHAN [ 25 ], a hidrólise biológica do paration em

ecossistemas naturais, como solos inundados, água, rios e sedimentos de lagos, é mais comum do

que se pensava até então.

MUNNECKE e HSBEH [ 28 ] estudaram os caminhos da degradação do paration

através do metabolismo microbiano em meio de cultura e observaram três caminhos oxidativos. O

principal envolvendo hidrólise e resultando em p-nitrofenol e ácido dietil fosfórico. Um caminho

secundário envolvendo oxidação do paration a paraoxon e, a seguir, hidrólise resultando em p-

nitrofenol e ácido dietil fosfórico. Em condições de baixa concentração de oxigênio, o paration foi

reduzido, via um terceiro caminho, a aminoparation, que foi subseqüentemente hidrolisado a p-

aminofenol.

(C2H5O)2 P- O

paration

(C2H5O)2 P- O

paration

NO,

NO2

(C2H5O)2P-OH + HO

ácido dietil fosfórico

O
II

(C2H5O)2 P-O

paraoxon

NO2

p-nitrofenol

NO2

(C2H5O)2 p- o

paration

(C2H5O)2 P-0

aminoparation

NH2

NELSON et ai [ 29 ] também observaram que a hidrólise do paration a p-

nitrofenol em solo ocorre principalmente devido à ação microbiana. ANDRÉA et ai [ 30 ]

'solaram uma bactéria Nocardia spp de solo que recebeu múltiplas aplicações do inseticida, e esta

foi capaz de degradar o paration a p-nitrofenol em meio de cultura.
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O comportamento do paration em ambiente aquático foi estudado e revisado por

GOMAA e FAUST [ 31 ]. As observações mostraram que o paration e outros tiofosfatos podem

ser convertidos nos seus oxigênio-análogos em águas naturais. Esta conversão pode ser

ocasionada por oxidação enzdmática ou química, sendo esta última efetuada por oxigênio

dissolvido ou por agentes oxidantes, tais como, cloretos e permanganates.

Segundo SETHUNATHAN et ai [ 27 ], o paration é relativamente mais estável em

água do que em solo, mas pode ser rapidamente hidrolisado em soluções alcalinas, sendo que a

taxa de hidrólise aumenta com a temperatura.

Em adição à degradação biológica e aos processos bidrolíticos, reações

fotoquímicas têm importante papel na degradação do paration em soluções aquosas. De acordo

com MANSOUR et ai [ 21 ], o comportamento fotoquímico do paration em diversos

comprimentos de onda resulta em uma variedade de fotoprodutos dependendo da intensidade de

luz e comprimento de onda. Porém, a ocorrência mais comum como degradação fotoquímica da

molécula do paration é a conversão da ligação P=S em P=O, resultando num produto menos

estável e com conseqüências menores para o meio ambiente [ 1 ].

Os principais produtos da degradação do paration em solo e ambiente aquático

são: aminoparation, paraoxon, p-nitrofenol e ácido dietil fosfórico. Paraoxon e p-nitrofenol são

também gerados durante oxidação química do paration por cloretos e permanganates em

processos de tratamentos de águas. Os produtos resultantes da redução do grupo nitro e da

hidrólise, ou seja, aminoparation, p-nitrofenol e ácido dietil fosfórico, são menos tóxicos do que o

paration. Já o metabólito paraoxon, que é o oxigênio análogo do paration, é potencialmente mais

tóxico para organismos, embora química e biologicamente mais instável do que o próprio paration

[27] .

Desta forma, do ponto de vista ambiental, a mineralização total do paration, bem

como dos metabolites paraoxon, p-nitrofenol e aminoparation, a produtos finais inorgânicos é útil

e necessária.



2.3. Utilização de radioisótopos no estudo do comportamento de pesticidas

A utilização de elementos radioativos como traçadores não é recente. Já em 1923,

Hevesy mostrou a possibilidade de utilização dos elementos radioativos naturais em estudos

biológicos, mas, foi verdadeiramente depois da descoberta da radioatividade artificial por Joliot e

Curie em 1943, e o desenvolvimento dos reatores nucleares em 1945, que os radioisótopos se

tornaram disponíveis à pesquisa em quantidade suficiente e a menor custo, para utilização como

traçadores [ 32 ].

Por volta de 1960, compostos marcados com radionuclídeos como carbono-14,

fósforo-32, enxofre-35 e cloro-36 tornaram-se importantes instrumentos, principalmente em

pesquisas médicas, biológicas e química agrícola. Entretanto, a utilização de radio-ensaios em

estudos de metabolismo de pesticidas no ambiente se tornou difundida somente após os anos 70

[33].

Assim, se olharmos o desenvolvimento dos pesticidas e das técnicas nucleares,

iniciados aproximadamente na mesma época, isto é, a partir da década de 40, nota-se que a

cooperação entre as duas áreas cresceu rapidamente, de tal forma que são poucos os ramos da

pesquisa onde os radioisótopos não constituem instrumento importante em todas as fases do

desenvolvimento, produção e uso. Nas últimas décadas, duas áreas importarntes de aplicação de

radioisótopos tiveram grande desenvolvimento, a dos estudos metabólicos no seu mais amplo

sentido, e das análises de resíduos de pesticidas [ 32 ].

Neste contexto, procedimentos analíticos cada vez mais precisos asseguram um

mínimo de problemas e um máximo de benefícios do uso de pesticidas, pois permitem a detecção

de quantidades mínimas de resíduos destes pesticidas ou de seus produtos de degradação,

permitindo julgamento preciso a respeito do comportamento destas substâncias no ambiente, e

recomendações para uso e regulamentação dos produtos [ 13 ].

Entre os procedimentos analíticos utilizados, as técnicas que envolvem isótopos

radioativos, particularmente pesticidas marcados com carbono-14, são simples, muito acuradas e

constituem excelente instrumento de avaliação das técnicas já existentes, principalmente no que
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concerne à eficiência dos métodos de extração de resíduos. A utilização de pesticidas

radiomarcados tornou-se técnica experimental indispensável, sendo hoje predominante no estudo

do comportamento ambiental de pesticidas [ 34-37 ]. O emprego de radiotraçadores possibilita a

determinação imediata e precisa de resíduos, muitas vezes sem destruir a amostra; permite

também quantificar a exportação de resíduos de pesticidas que pode ocorrer através da colheita,

armazenamento e transporte. Permite ainda: determinar a eficiência de extração durante os

procedimentos analíticos; caracterização rápida dos resíduos em termos da quantidade inicial de

pesticida e metabólitos polares e apolares; acompanhar a dinâmica do pesticida no ambiente,

indicando a distribuição dos resíduos em solo, plantas, etc, além das transformações sofridas

pelos pesticidas nestes ecossistemas. Por fim, o emprego de [14C]-pesticidas possibilita a obtenção

de um balanço total e dá conta do destino do radiocarbono aplicado a um sistema em estudo,

além de permitir estudos de longa duração, dada a meia vida de mais de 5.000 anos do

radioisótopo [ 6 , 38 ].

Segundo CHASE e RABINOWITZ [ 39 ], o radioisótopo carbono-14 é um

emissor de partículas P*de 0,156 MeV, com meia-vida de 5.730 anos. Sua utilização possibilita o

rastreamento de [14C]-pesticidas através da detecção da radioatividade emitida (emissão 3"), por

meio de espectrometria de cintilação em líquido. A sensibilidade de detecção deste radioisótopo é

bastante grande, pois os contadores de cintilação em líquido podem quantificar facilmente 3,7

desintegrações por segundo (dps). Além disso, 0,227 miligramas de carbono-14 possuem

atividade de 1 miliCurie (mCi), isto é, 3,7 x IO7 dps; portanto, atividade específica de 62

mCi/mmol. Assim, a presença de apenas IO*8 mg do radioisótopo carbono-14 pode ser facilmente

detectada.

2 4. Métodos convencionais de remoção de pesticidas do ambiente

Segundo a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental - CETESB, os

resíduos de pesticidas que não podem ser reprocessados devem ser diluídos ou tratados de algum

modo, pois os limites recomendados para compostos fosforados no ar, na água e no solo são



extremamente baixas. Para o paration, estes limites são: 0,001 mg/m3 no ar, 0,005 mg/kg no solo,

e no meio aquático o limite é tão baixo que não pode ser descartado diretamente no meio, sem

representar dano. Assim, os efluentes das estações de tratamento de resíduos industriais devem

ser então diluídos nos esgotos municipais, em riachos ou lagoas antes da descarga final em rios,

lagos ou oceanos [ 40 ].

Operações convencionais para tratamento de água têm sido geralmente ineficazes

na remoção de pesticidas. Coagulação e filtração, por exemplo, têm rendimento variável de

acordo com a classe de compostos, sendo portanto, métodos de pouca eficiênccia. Além disso, os

processos de coagulação, sedimentação e filtração são eficientes somente na remoção de resíduos

de pesticidas em suspensão, não o sendo para compostos solubilizados em água. Segundo

GOMAA e FAUST [ 41 ], estudos de laboratório e em planta piloto indicam que as

concentrações de pesticidas podem ser mais eficientemente reduzidas pelo tratamento com carvão

ativado. A remoção de pesticidas da água por adsorção em carvão ativado tem sido similar para

um largo espectro de classes de pesticidas, tais como: tiofosfatos, carbamatos, dinitrofenóis e

fenoxiderivados. Reduções variando de 40% a 55% por peso de carvão ativado têm sido

encontradas. Isto mostra que o método é atrativo do ponto de vista da eficiência na remoção de

pequenas quantidades do contaminante. Porém, não é necessariamente o melhor método de

remoção para grandes volumes de resíduos.

Deve-se considerar ainda que o processo de adsorção é afetado pelo pH da

solução, sendo mais eficiente em meio ácido do que em meio alcalino. Isto ocorre porque muitas

substâncias são hidrolisadas ou protolizadas em meios com valores de pH acima de 9,5, o que

reduz a capacidade adsortiva destes compostos. Além disso, a eficiência de remoção por carvão

ativado é ainda dependente de: a) tempo de contato; b) presença de outros compostos em

quantidades suficientes para competir com os pesticidas pelos sítios de adsorção do carvão; c)

concentração de carvão ativado, e d) concentração de pesticidas.

De acordo com CETESB [ 40 ], a absorção de pesticidas fosforados em leitos de

carvão ativado granulado pode reduzir a sua concentração em até 99%. Assim, devido ao tempo
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de contato adequado e ao fato de que o tratamento é uma operação unitária bem estabelecida em

engenharia química, a absorção em leitos de carvão ativado granulado deve ser considerada como

um dos métodos mais satisfatórios para o tratamento de águas contendo pequenas quantidades de

pesticidas organofosforados.

Entre os processos químicos, a oxidação pode ser considerada como um método

eficiente e economicamente importante de remoção de pesticidas em água. Mas, alguns agentes

oxidantes como cloro, permanganatos e ozônio exibem graus diferentes na capacidade de oxidar

pesticidas em água. Além disso, reações com estes oxidantes são geralmente dependentes de

variáveis, tais como: temperatura, pH, tempo de contato, concentração e tipo de pesticida. Assim,

sob certas condições ambientais, vários compostos orgânicos podem reagir diferentementemente

com um oxidante em particular. De modo geral, os pesticidas organoclorados são muito pouco

afetados, ou até completamente resistentes à oxidação química, enquanto os organofosforados e

carbamatos são degradados por este processo [ 41 ].

É importante ressaltar ainda que alguns fatores ambientais tais como: temperatura,

pH e agentes em suspensão na água precisam ser controlados a fim de se aumentar a taxa de

degradação das moléculas dos pesticidas e, mais importante, impedir a acumulação de produtos

tóxicos intermediários ou resultantes das reações oxidativas.

Ainda segundo a CETESB [ 40 ], o processo de hidrólise alcalina pode ser

satisfatório no caso de resíduos contendo pequenas quantidades de pesticidas organofosforados.

A hidrólise de qualquer das ligações entre o átomo de fósforo e um grupo ácido ou básico da

molécula de pesticidas organofosforados parece reduzir e, em muitos casos, destruir a atividade

bioquímica destes compostos. Portanto, a hidrólise é uma técnica de descontaminação que pode

ser aplicada a toda esta classe de pesticidas.

Já que muitas reações competitivas e reações hidrolíticas (ou oxidativas) podem

ocorrer na degradação de pesticidas organofosforados a ácido fosfórico e outros produtos de

decomposição, para que a hidrólise completa seja recomendada como um método de

descontaminação, é necessário o conhecimento de todas as taxas de reação e os produtos

intermediários e finais da hidrólise.
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FIGURA 3. Processos de hidrólise de um pesticida fosforado [40]

Além dos métodos citados, o lançamento de baixas concentrações de resíduos de

pesticidas organofosforados em aterros sanitários é forma satisfatória de descarte final. Porém,

sob o ponto de vista ambiental faz-se necessário o conhecimento geológico e hidrológico da área

de deposição.

Os aterros usados pelos produtores e formuladores de pesticidas pode representar

perigo ao meio ambiente, pois pouco se sabe sobre o comportamento destes pesticidas nesses

aterros. Os problemas ambientais causados por este método estão associados à mobilidade dos

compostos químicos ou metabólitos no solo, podendo atingir águas superficiais ou subterrâneas.

Este processo envolve uma situação dinâmica onde o pesticida se movimenta no perfil do solo,

podendo ser degradado por processos químicos, físicos e biológicos. Assim, quando o método de

disposição ou descarte em aterros é escolhido, deve-se considerar fatores como mobilidade do

pesticida e sua meia-vida no solo. Por não requerer tratamento prévio, é o método de menor

custo, porém, é também o de menor segurança em relação à degradação destes produtos.

Desta forma, pode-se observar que não existe um método totalmente seguro, que

possibilite a degradação completa de pesticidas e que ao mesmo tempo, não produza, durante o

tratamento dos resíduos, subprodutos indesejáveis sob o ponto de vista ambiental.
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Todavia, a CETESB [ 40 ] faz algumas considerações sobre os métodos de

tratamento e de disposição (descarte) final de pesticidas no ambiente. Segundo esta companhia, os

métodos químicos utilizados demonstram que tais técnicas podem ser usadas tanto para a

descontaminação do material, como para a remoção do produto intacto dos efluentes industriais.

Oxidação, redução, hidrólise, catalise e clorinólise são exemplos dos processos destinados a

converter o material tóxico em compostos menos tóxicos. As desvantagens destes métodos estão

geralmente relacionadas com a destruição incompleta do pesticida, pois a ação química muitas

vezes ocorre somente sobre certos grupos funcionais da molécula, deixando outros grupos ainda

ativos.

Os métodos de conjugação, fracionamento, fixação química, coagulação,

precipitação e troca iônica ou adsorção geralmente não destroem o pesticida, porém removem-no

do material sob tratamento. Alguns destes métodos, como a troca iônica ou a adsorção, são

excelentes somente para situações em que o material a ser tratado contém baixas concentrações

de pesticidas.

2.5. Utilização da radiação gama (y) na descontaminação ambiental

A utilização das radiações ionizantes y com o propósito de descontaminação

ambiental tem sido estudada há alguns anos por vários autores. WOODBRDDGE et ai [ 42 ]

relataram resultados de 3 anos de pesquisas desenvolvidas no Instituto de Tecnologia da Flórida,

EU.A., sobre a utilização de irradiação para tratamento de esgoto. Segundo os autores, fótons y

são os mais indicados para a irradiação pois não deixam radioatividade residual no efluente

tratado. Tanto cobalto-60 quanto césio-137 produzem fótons y que poderiam ser utilizados como

fonte radioativa. Todavia, cobalto-60 parece ser a fonte de irradiação mais conveniente,

considerando-se custo, energia emitida, propriedades físico-químicas e disponibilidade.

Os resultados obtidos por estes autores indicam que a redução de detergentes

biodegradáveis e não biodegradáveis foi de 90%, aproximadamente. Da mesma forma, a



concentração inicialmente encontrada do inseticida paration no efluente foi reduzida em mais de

30%.

A degradação de corantes ácidos por oxidação e irradiação foi estudada por

MORRIS e CRAFT [ 43 ], que observaram a formação de muitos produtos de degradação.

Segundo os autores, isto ocorre porque a radiação é capaz de quebrar qualquer ligação química, e

os compostos resultantes não estão limitados àqueles produzidos por reações químicas normais.

VOLLNER et ai [44 ], estudando o efeito da radiação y na radiólise de dieldrin e

PCBs e a possível aplicação no tratamento de águas residuais, observaram que, apesar do

obstáculo advindo do custo do processo, a utilização de radiação na descontaminação poderia ser

promissora. Apontaram três fatores neste sentido: 1) a irradiação possibilita degradação completa

de muitos poluentes orgânicos; 2) o rendimento radiolítico poderia ser aumentado com maior

aprofundamento nos conhecimentos de radioquímica, e 3) a relação entre custo dos métodos

convencionais de descontaminação e irradiação poderia ser mais favorável a longo prazo.

Vários autores também fizeram estudos radiolíticos a respeito da conveniência do

uso de radiação y proveniente de fonte de cobalto-60 para remoção de poluentes orgânicos de

águas. O emprego da radiação gama na degradação de PCBs para explorar as possibilidades de

seu descarte no ambiente foi estudada por FÒLDESOVÁ et ai [ 45 ]. Também SINGH et ai [ 46 ]

estudaram a declorinaçao radiolítica dos PCBs e apresentaram projeto de uma planta móvel com

capacidade para irradiar 25.000 kg de PCBs por ano. A utilização de radiação ionizante para

induzir a decomposição de hidrocarbonetos em recursos hídricos foi estudada por GETOFF e

LUTZ [ 47 ]. De acordo com estes autores, as radiações ionizantes (y, elétrons e raios-X) são

instrumentos muito eficientes para a decomposição de compostos orgânicos em águas residuais de

várias origens. Além disso, observam que alguns milhões de metros cúbicos de efluentes podem

ser tratados diariamente em um acelerador de elétrons apropriado. A decomposição de vários

compostos orgânicos tais como fenóis, hidrocarbonetos dorados e pigmentos presentes em água,

por meio de radiações ionizantes, representa uma possibilidade nova e muito eficiente de

eliminação desses poluentes.
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O mesmo trabalho [ 47 ] caracteriza os fenóis e seus derivados como os

componentes mais comuns em águas residuais, e observa que estes compostos são muito

resistentes à degradação biológica. Embora alguns métodos convencionais para remoção de fenóis

de águas sejam conhecidos, eles são geralmente muito caros ou não produzem resultados

satisfatórios.

Assim, o efluente de águas residuais de uma indústria contendo 7,65 g/L de

compostos fenólicos com 8 a 10% de fenol e o restante de oligômeros, foi irradiado sob várias

condições. Os autores observaram que à dose de 2 kGy em presença de ar, ocorreu uma forte

degradação dos oligômeros juntamente com a decomposição de fenol livre, levando à formação

de mais fenóis livres. Através de saturação da solução aquosa com oxigênio e aumento na dose

de radiação, observaram uma degradação eficiente tanto de fenóis livres como de oligômeros. Às

doses de 25 kGy e 100 kGy obtiveram degradação de 15% e 38% de fenóis, respectivamente.

Ainda no mesmo trabalho, GETOFF e LUTZ [ 47 ] submeteram o efluente de uma

refinaria de petróleo contendo 20,4 ppm de hidrocarbonetos alifãticos e aromáticos à irradiação

em presença de ar. A decomposição da mistura de hidrocarbonetos promovida pela irradiação

oxidativa nas doses de 0, 6, 12, 20 e 100 kGy resultou nas seguintes concentrações 20,4; 16,2;

12,5; 8,0 e 1,2 ppm, respectivamente, provando que quanto maior a dose, maior a decomposição.

Em outro estudo GETOFF [ 48 ] apresentou os resultados experimentais da

decomposição do diclorometano, clorofórmio e tetracloreto de carbono em soluções aquosas, em

função da dose de radiação fornecida à solução. Aldeídos foram formados como produtos finais

da decomposição oxidativa após irradiação do diclorometano, sendo que o rendimento de sua

formação foi bastante baixo. Ocorreu praticamente o mesmo com a irradiação do clorofórmio.

Aprofundando os estudos de decomposição de poluentes biologicamente

resistentes induzida por radiação y, GETOFF [ 49 ] observou que hidrocarbonetos clorados

presentes em água, puderam ser bastante decompostos por radiólise. Além disso, o rendimento

radiolítico obtido foi bastante alto na irradiação realizada em presença de ar. Da mesma forma, a

decomposição radiolítica de fenóis foi muito eficiente, sendo que os produtos resultantes da



decomposição a doses relativamente baixas e na presença de oxigênio, foram identificados como:

pirocatecol, hidroquinona, hidroxiMdroquinona e ácidos carboxílicos. Nas irradiações com altas

doses (> ikGy), a formação de ácidos fórmico, oxálico, maleico e outros aumentou, assim como

de vários aldeídos e, ao mesmo tempo, diminuiu a concentração dos polihidroxibenzenos.

GETOFF [ 50 ] em estudo comparativo sobre a degradação de poluentes em água

através de radiólise e fotólise, concluiu que os hidrocarbonetos olefínicos e alifáticos clorados em

solução aquosa aerada foram eficientemente degradados por radiação y e ultravioleta. O

rendimento radiolítico da formação de Cl", usado como indicador do processo de degradação, foi

uma ordem de magnitude maior no caso da irradiação por ultravioleta do que o rendimento obtido

por radiação gama. Este efeito está, segundo o autor, baseado na excitação eletrônica específica

da molécula do poluente causada por luz ultravioleta.

PROKSCH et ai em dois estudos [ 51 , 52 ] sobre utilização de radiação gama na

degradação de percloroetileno em água, concluíram que aproximadamente 100% do composto

orgânico degradado foram convertidos a íons cloreto. Na presença de poucos ppm do composto,

uma grande parte dos produtos primários produzidos na radiólise da água reagem com o

percloroetileno. Ao nível de sub-ppm, a taxa de degradação do composto orgânico é baixa porque

ocorrem reações das espécies primárias com íons , como HCO3* e NO3", presentes na solução

aquosa. A degradação foi, portanto, dependente da concentração destes íons na solução.

Ainda segundo os mesmos autores, embora a dose necessária para reduzir em 90%

a concentração do percloroetileno na solução esteja entre 250 kGy (para águas com baixa

concentração de íons) e 600 kGy (para águas com alta concentração de íons), este intervalo de

dose torna o processo justificável economicamente.

GEHRESfGER et ai [ 53 , 54 ] observaram que a dose de radiação y necessária

para reduzir as concentrações de 70 ppb e 440 ppb respectivamente de tricloroetüeno e

tetracloroetileno, para lppb, foi de aproximadamente IkGy. Observaram também que a radiólise

de uma solução contendo 10 ppm de tricloroetüeno irradiada no intervalo de doses entre 0 e 550

Gy converteu até 99,9% do hidrocarboneto clorado, resultando na formação de ácido fórmico,

| S E R V I Ç O D E B I B L I O T E C A E ( N F O R M A Ç Ã O ]
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ácido dicloroacético e ácido oxálico. Segundo os autores, métodos convencionais para remoção

destes poluentes são disponíveis, mas apresentam inúmeras desvantagens, principalmente na

remoção destes contaminantes presentes na água em baixas concentrações.

A utilização de lixo radioativo, proveniente de um reator nuclear, como fonte de

radiação y para induzir a degradação de PCBs, foi sugerida por MINCHER et ai [ 55 , 56 ], em

trabalhos onde obtiveram redução da concentração de PCBs a 15% da concentração inicial,

aplicando uma dose de 100 kGy.

A utilização da radiação y associada a métodos convencionais de remoção de

poluentes orgânicos em matrizes aquosas, como alternativa para a redução de custos e

necessidade de grandes quantidades de fontes radioativas, foi proposta por SAKUMOTO e

MIYATA [ 57 ] . Estes autores utilizando radiação y combinada com oxidação biológica, agentes

coagulantes e ozônio, observaram sempre um efeito crescente na redução de poluentes orgânicos

em meio aquoso, quando comparado com a radiólise somente.

Recentemente, BRUSENTSEVA et ai [ 58 ] observaram que, apesar da alta

eficiência do carvão ativado na purificação de efluentes contendo pesticidas quando comparado

ao métodos químicos de remoção, a regeneração posterior do carvão para sua utilização torna o

método muito caro. Todavia, através da utilização da combinação adsorção-radiação, a vida útil

do adsorvente é aumentada e a concentração dos contaminantes no efluente após a purificação

combinada é significativamente menor do que a presente no efluente proveniente do tratamento

realizado somente com carvão ativado.

2.6.Utilização da radiação y na degradação de pesticidas

Paralelamente aos estudos sobre os efeitos da radiação na descontaminação

ambiental, estudou-se o emprego das radiações ionizantes como indutora da degradação de

pesticidas. Uma das primeiras pesquisas foi realizada por LIPPOLD et ai [ 59 ], que observaram

redução significativa na concentração de várias soluções contendo 5 ppm de DDT, paration,

endosulfan, malation, binapracil e tetradifon em hexano. Os resultados obtidos após irradiação



destas soluções com dose de 5 Mrad (50 kGy) demonstraram redução de 75% do DDT, 71% do

malation, 58% do binapracil, 45% do endosulfan, 28% do tetradifon e 27% do paration. Os

autores sugerem que os produtos da radiólise destes pesticidas foram os mesmos que os

provenientes de transformações biológicas, como o metabolismo animal e vegetal.

A eficiência do inseticida malation aplicado em grãos armazenados e embalagens

de papel kraft, submetidos a radiação y do cobalto-60 com doses variando entre 25 krad a 4,3

Mrad para controlar e evitar a reinfestação de insetos, foi observada por COGBURN e

MAHANY [ 60 ]. Nem a toxicidade nem a degradação química do malation foram

significativamente alteradas pela irradiação nas doses citadas.

HOROWITZ e HULINS [ 61 ] observaram degradação do herbicida difenamid em

bioensaios após submeterem o herbicida à irradiação com 3 Mrad.

A irradiação com fótons y de solução do inseticida DDT em 2-propanol, em

estudo conduzido por SHERMAN et ai [ 62 ], resultou nos seguintes produtos de degradação,

ácido clorídrico, acetona e o metabólito DDD.

CARP et ai [ 63 ] observaram degradação do inseticida aldrin dissolvido em

hexano, após irradiação com y nas seguintes doses: 0,5; 3,0 e 6,0 Mrad. A porcentagem do

inseticida original remanescente na solução decresceu com o aumento da dose total de radiação

absorvida, ao mesmo tempo que aumentou a porcentagem dos produtos formados na radiólise.

Em outro estudo os mesmos autores obtiveram 20% de degradação de aldrin

dissolvido em óleo de milho após processo de radiólise a uma dose de 6,0 Mrad [64 ] .

O efeito de radiação sobre a bioatividade de herbicidas foi estudado por

HOROWITZ e BLUMENFELD [ 65 ]. Dose de 3,0 Mrad foi aplicada a formulações comerciais

e soluções aquosas de diuron, fluometuron, difenamid, prometrina, DCPA e trifluralina. A

radiação y não afetou a bioatividade dos herbicidas em soluções 50% diluídas, mas reduziu

seriamente a bioatividade quando soluções de 100 ppm dos herbicidas foram irradiadas. A única

exceção foi o DCPA, que não apresentou nenhuma redução na bioatividade após irradiação de

soluções de 10 e 100 ppm.
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Estudos sobre degradação de dieldrin em água, e dieldrin, clordane, lindano,

aldrin, diclorofenil e tetraclorofenil em hexano, ou acetona, ou acetona/água foram realizados por

VOLLNER e KORTE [ 66 , 67 ]. Os resultados obtidos por análise em cromatografia gasosa

acoplada a espectrometria de massa mostram que a degradação dos inseticidas foi maior quando

irradiados em solução aquosa.

Um estudo piloto para explorar os efeitos das radiações ionizantes sobre

inseticidas organoclorados foi conduzido por CEURVELS et ai [ 68 ]. Os inseticidas aldrin,

dieldrin, heptacloro, lindano na concentração de 0,2 ppm em hexano e 1,0 ppm de DDT, foram

irradiados a doses variando de 0,5 a 2,5 Mrad. Os resultados confirmaram que a radiação y pode

induzir a degradação de inseticidas organoclorados e, além disso, a porcentagem de degradação

aumentou com o aumento da dose fornecida.

Análise de ovos de patas contaminados com mirex e submetidos à luz ultravioleta

e irradiação y mostraram que sete produtos derivados do inseticida foram obtidos por fotólise e

oito por efeito de radiólise [ 69 ]. Sete dos produtos de degradação do mirex derivados por

radiólise foram comuns ao processo fotolítico. Os resultados ainda mostram que 36% do

composto original foram degradados pela luz ultravioleta e 64% degradados pela radiação y.

No Brasil, WIENDL et ai [ 70 ], WIENDL [ 71 ], WffiNDL e SGRILLO [ 72 ] e

COROCHER e WIENDL [ 73 ] estudaram os efeitos da radiação y sobre os inseticidas

pirimifós-metílico, permetrina e malation através de testes biológicos que levaram em conta a

esperança de vida de insetos-teste em contato com os inseticidas submetidos a irradiação e não

irradiados. Os trabalhos provaram a ocorrência de degradação dos inseticidas, pois a longevidade

dos insetos foi maior naqueles que permaneceram em contato com inseticidas irradiados, do que

os que estiveram em contato com os inseticidas não irradiados. Detectaram ainda esperança de

vida maior quanto maior a dose de radiação aplicada aos inseticidas.

BACHMAN e GIESCZYNSKA [ 74 ] irradiaram os inseticidas lindano,

metoxicloro e carbaryl em estado sólido e em hexano. À dose de 80 kGy, detectaram degradação

de aproximadamente 35% dos inseticidas dorados e de 70% do carbaryl.



Estudo realizado para comparar diversos tratamentos de resíduos do inseticida

organoclorado mirex em peixes, como por exemplo, aquecimento, luz ultravioleta e radiação y,

comprovou que o tratamento com aquecimento não causou degradação significativa do inseticida.

O tratamento com ultravioleta reduziu em até 45% a concentração inicial dependendo do tempo

de exposição do inseticida à luz, e a irradiação degradou 9,8%, 23,1% e 37,5% do mirex, quando

as doses foram de 1, 3 e 5 Mrad, respectivamente [ 75 ].

LUTHER e ABENDROTH [ 76 ] investigaram a radiólise do herbicida bromoxil

em solução aquosa e observaram uma taxa de degradação de até 99,8% à dose de 10 kGy.

Os herbicidas bentazone e clorotoluron a 200 mg/L de água foram irradiados em

doses variando de 0 a 52,8 kGy [ 77 ]. A degradação dos herbicidas foi detectada por

espectrometria na região do ultravioleta, e o efeito da radiação y sobre a biodegradabilidade do

bentazone e clorotoluron foi determinada com base na demanda química de oxigênio (COD) e na

demanda bioquímica de oxigênio (BOD).

GETOFF e SOLAR [ 78 ] utilizaram 4-Cl-fenol como um composto modelo para

pesticidas em experimento sobre decomposição induzida por radiação y, usando solução saturada

com ar, oxigênio e ozônio. A produção de íons cloreto foi utilizada como indicador da

degradação do 4-Cl-fenol. Os principais produtos da decomposição foram identificados como:

polihidrixibenzeno, aldeídos e ácidos.

DRAPER e FOX [ 79 ] também estudaram a radiólise dos clorofenóis, por estes

compostos serem representantes de uma importante classe de poluentes ambientais utilizados

como herbicidas e fungicidas, e que, geralmente, apresentam resistência à degradação biológica,

química e fotoquimica. Os resultados indicam que a radiólise pode ser um importante mecanismo

para a descontaminação ambiental causada por estes poluentes.

A utilização de resíduos radioativos provenientes de reatores nucleares para

induzir a degradação de pesticidas como DDT e lindano em etanol foi pesquisada por MESÍCHER

et ai [ 55 ]. Segundo os autores, a irradiação de DDT a 10 kGy resultou na formação do

metabólito DDD. Portanto, a irradiação induziu a retirada de átomos de cloro da molécula do
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DDT. A 50 kGy, a irradiação causou degradação total deste pesticida. Quando o lindano foi

irradiado a 10 kGy, detectou-se 50% de degradação, e a 50 kGy, somente 12% do composto

original ainda estavam presentes na solução irradiada.

JAVARONI et ai [ 80 ] também estudaram a degradação do inseticida lindano em

solução aquosa através de radiação y e constataram que, embora pertencente à classe dos

inseticidas mais persistentes no ambiente, o lindano não resistiu aos efeitos radioliticos. Os

resultados desta degradação foram confirmadas por cintilação líquida e cromatografia gasosa

acoplada à espectrometria de massa.

A degradação do hexaclorobenzeno (HCB) favorecida por radiação y do cobalto-

60 resultou no pentaclorobenzeno como produto predominante da degradação radiolítica quando

o HCB foi irradiado a doses menores do que 200 Gy [ 81 ]. A relação pentaclorobenzeno : HCB

foi aproximadamente 12%, 22% e 39% quando o HCB foi submetido às doses de 16, 42 e 80

Gy, respectivamente.

Além da utilização da radiação y para estudos de degradação de pesticidas,

salienta-se também a possibilidade de sua utilização na produção de metabólitos de pesticidas para

estudos ambientais. Com esta finalidade, SAVOLAINEN e PYYSALO [ 82 ] sintetizaram um dos

principais metabólitos da etilenotiouréa (ETU) em ratos, por irradiação de solução aquosa de

ETU (100 mg/50mL) com 1,5 Mrad. O produto da radiólise foi separado da solução irradiada por

cromatografia líquida.

Da mesma forma, AUTIO e PYYSALO [ 83 ] utilizaram a aplicação da radiação

ionizante y para obtenção de alguns metabólitos do fungicida maneb. Com esta finalidade,

submeteram uma solução aquosa (0,5g/L) de maneb à dose de 3,0 Mrad de radiação. Os

produtos da radiólise foram purificados por cromatografia em camada delgada e cromatografia

líquida de alto desempenho, e a identificação dos produtos radioliticos foi feita por espectrometria

de massa.

2.7. Propriedades das radiações y



A radiação y é radiação eletromagnética (consistindo de fótons de alta energia) que

não apresenta carga elétrica, nem massa. Diferentemente dos raios-X, que resultam de um

processo extranuclear tendo sua origem na eletrosfera, a radiação y é conseqüência de uma reação

nuclear. Quando um núcleo emite uma partícula a ou p sofrendo transmutação, o núcleo recém

formado pode não atingir seu nível normal de baixa energia. Estando excitado, sua tendência é

passar a um nivel energético mínimo, e para isto, o átomo emite o excesso de energia na forma de

radiação y [ 84 ].

A emissão de fótons após uma desintegração a ou P corresponde, portanto, a uma

variação dos níveis de energia do núcleo excitado. Esta mudança de estado pode se processar por

uma cascata de fótons e, neste caso, o espectro y possui um certo número de raias. Um exemplo

típico é o do cobalto-60, utilizado em fontes radioativas que são utilizadas em processos de

irradiação de diversos materiais e com os mais variados objetivos, cujo esquema de desintegração

é mostrado na Figura 4.

Q 2,81 MeV

1,48 MeV
(0,1 296)

6 0,31 MeVK* (99,8796)

x 1,1 7 MeV

1.33 MeV

Ti/2 = 5,3 ANOS

FIGURA. 4. Esquema de desintegração do Co-60
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O 60Co é um emissor de radiação 0, mas o produto desta desintegração, o 60Ni, é

instável e emite dois fótons y de alta energia, isto é, um fóton de 1,17 MeV e outro de 1,33 MeV.



26

Assim, com um Curie (Ci) de Cobalto-60 pode-se esperar 3,71 x IO10 desintegrações por segundo

(dps) de p de 0,31 MeV, além de 3,71 x IO10 fótons de 1,17 MeV e 3,71 x IO10 fótons de 1,33

MeV.

Quando um átomo emite partículas (3", isto é, elétrons rápidos provenientes do

núcleo radioativo, seu número de massa não muda, mas seu número atômico fica acrescido de

uma unidade. Neste caso, admite-se que um neutron se transforme num próton, num elétron que é

emitido, e num antineutrino. Assim, estas transformações podem ser representadas como:

A A -1
X -> Y + e + v ( 1 )

Z Z+l 0

Já quando a partícula J3 ejetada é um positron, o número de neutrons aumenta de

uma unidade e o número de protons decresce de um, conforme representação abaixo:

A A
X -> Y + e+ + v ( 2 )

Z Z - l

onde v e v representam o antineutrino e neutrino respectivamente. O antineutrino e o neutrino

fazem com que a conversão de energia, momentum e carga sejam mantidos durante o decaimento

beta [ 85 ].

Não possuindo nem carga elétrica nem massa de repouso, a radiação y não é

desviada por campos elétricos ou magnéticos. É, porém, dotada de energia e de um momentum,

e, por isso, o seu poder de penetração no meio adsorvente é grande.

As partículas carregadas perdem sua energia e velocidade por colisões com os

elétrons atômicos da molécula encontrada durante seu percurso, até pararem e serem absorvidas.

O mecanismo de absorção desses fótons y é completamente diferente daqueles que ocorrem com

partículas carregadas, devido ao poder de penetração ser muito maior e não haver um alcance



definido. Entretanto, quando um fóton penetra na matéria, ele interage com os átomos desta

podendo ser absorvido totalmente, ou ser desviado de sua trajetória inicial.

Três processos envolvem absorção ou espalhamento da radiação gama pela

matéria: efeito fotoelétrico, efeito Compton e a produção de pares [ 86 ]. Em cada um desses

processos a radiação se comporta como uma partícula, ao invés do comportamento ondulatório

que se observa quando o fóton se propaga.

1- Efeito fotoelétrico: A radiação y interage com um elétron da coroa eletrônica de um átomo, é

absorvido por este elétron, que é então ejetado, tornando o átomo ionizado. Neste caso, toda

energia do fóton é transferida para o elétron, ocorrendo o desaparecimento do fóton:

Átomo + y —> Átomo+ + e" ejetado

este efeito ocorre quando o fóton incidente tem energia baixa, da ordem de 60 keV.

2- Efeito Compton ou espalhamento Compton: Torna-se o processo mais freqüente quando a

energia do fóton incidente é superior a 60 keV. O fóton que inicialmente tem um certo

comprimento de onda A,, incide sobre um elétron de átomos da matéria, o qual se afasta segundo

um determinado ângulo. Como apenas uma parte da energia do fóton é transferida para o elétron

após a colisão, o fóton é espalhado ou desviado, tendo seu comprimento de onda aumentado para

V. Ao atingir um novo elétron, o fenômeno pode ocorrer novamente se a energia do fóton y

resultante for suficiente para tal, ou então, este fóton pode ser absorvido pelo efeito fotoelétrico.

Átomo + y —» Átomo + e" ejetado + y'

3- Produção e aniquilamento de pares: Para a produção de pares, o fóton com energia superior a

1,022 MeV é totalmente absorvido pelo núcleo atômico da matéria sobre a qual incidiu

originando um par elétron-pósitron.

Como conseqüência do processo de produção de pares pode ocorrer também o

aniquilamento dos pares formados. Isto é, quando o par elétron - positron originado perde sua

energia cinética a ponto de cada elemento ficar quase que essencialmente em repouso e próximos
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um do outro o suficiente para se unirem, eles são aniquilados. Sua matéria, então, desaparece e

em seu lugar obtém-se o aparecimento de dois fótons, cuja trajetória é quase sempre em sentido

oposto. Deste modo, quando o positron se aniquila com um elétron, dois fótons são produzidos

com energia mínima de 511 keV e vão produzir a seguir, os efeitos Compton ou fotoelétrico.

Em todos estes processos, o elétron emitido dissipa sua energia, provocando

excitações e ionizações, que originam radicais livres e íons.

Os estados excitados são produzidos quando elétrons ligados ganham energia e

saltam para níveis mais energéticos. Já o fenômeno chamado de ionização ocorre quando a

energia que é transferida ao elétron é suficiente para ejetá-lo. Radiação eletromagnética produz

tanto estados excitados quanto estados ionizados.

Os elétrons ejetados produzidos pela ionização de uma radiação podem dar origem

a novas ionizações e excitações e, para tanto, deverão ter energia suficiente para provocar estes

processos.

Quando os elétrons secundários têm energia suficiente, eles podem sair do sítio da

ionização original, levando à excitação e ionização de moléculas nas vizinhanças.

Toda radiação ionizante do tipo da radiação y dá origem a efeitos químicos

qualitativamente similares, embora o número de pares de íons produzidos possa ser diferente.

2.7.1. Radiólise em meio aquoso

As radiações ionizantes modificam a estrutura fisico-química da matéria pela

distribuição quantizada de energia que permanece localizada dentro de um volume de dimensões

moleculares.

Em sistemas constituídos por solventes/solutos, é interessante notar que a energia

proveniente dos raios y atinge diretamente as moléculas do solvente, sendo transferida para as

moléculas do soluto através de um processo iônico ou não-iônico, dependendo da espécie reativa

formada na radiólise do solvente que reage com o soluto.



A maioria dos processos primários importantes são colisões nas quais a energia de

radiação é transferida para o sistema eletrônico do átomo ou da molécula. Quando esta energia é

absorvida pelas moléculas do solvente, elas se excitam e, consequentemente, podem ocorrer dois

fenômenos químicos: cisão homolítica de ligações químicas com tranformação de radicais livres

e, ionização [ 87 ].

Um dos possíveis processos de irradiação de materiais se dá em meio aquoso onde

ocorre interação da radiação com as moléculas de água. A energia de ligação da água é de 119

kCal/mol e irradiações em meio aquoso realizadas em uma fonte de ^Co, que emite raios y com

as energias : Ei = 1,17 MeV = 2,7 x IO10 kCal/mol e E2 = 1,33 MeV = 3,1 x IO10 kCal/mol ( 1 eV

= 23,06 kCal/mol) e fornecem, portanto, energia da ordem de 3 x IO8 vezes superior à necessária

para romper as ligações (H-OH) da água [ 88 ].

Conforme HOIGNE [ 87 ], a primeira conseqüência da interação da radiação com

a matéria, neste caso a água, é a formação de espécies excitadas, que por sua vez se decompõem

em espécies reativas. Estas espécies, ao reagirem entre si e com outras moléculas presentes,

podem formar outras espécies, tais como: radicais, íons, elétrons, átomos de hidrogênio, produtos

moleculares, produtos gasosos, etc, conforme equações abaixo:

Após a irradiação da água com raios y forma-se um íon H2O
+ um elétron (e)

ejetado da molécula:

H2O -> H2O
+ + e ( 3 )

este elétron é então capturado por outra molécula de H2O:

e- + H2O -> H2O' ( 4 )

Os ions (H2O+ e H2O") formados na presença de H2O decompõem-se em ions e radicais livres:

H2O
+ + H2O -> H* + OH» ( 5 )

H2CT + H20 -» OH- + H* ( 6 )

Os íons HT e OH" não contêm quantidade excessiva de energia e recombinam-se para formar H2O.
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Além disso, cada um dos radicais livres, H» e OH», reagem entre si para formar

H 2 ,H 2OeH 2O 2 :

H* + OH» -> H2O ( 7 )

H« + H« —» H2 ( 8 )

OH» + OH» -> H2O2 ( 9 )

Estas reações ocorrem num período de aproximadamente IO"9 segundos após a

passagem da radiação de alta energia [ 87 ]. Para soluções aquosas irradiadas, os produtos

predominantes estão representados na figura abaixo:

rH2O

H2O + y

r-Excitação - > H2O*

_ H» +. OH«

-Ionização -> H2O+ + e + H2O -* H2O + H2O -> 2 OH + 2 H»

+ H2O

H3O
+

- > H2O2KJ2

FIGURA. 5. Representação esquemática da radiolise da água [ 87 ]
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2.7.2. Radiólise em metanol ÍCH^OH )

Álcoois alifáticos são moderadamente polares, portanto, sua radioquímica é

similar à relatada para a radiólise da água [ 86 ].

Os íons mais importantes, bem como suas abundâncias relativas, são: CH^OPT

(100), CH3OfT (68) e CHO+ (52). Segundo SPINKS e WOODS [ 89 ], estes íons são formados

pelas seguintes reações:

CH3OH + e- -» CH3OiT + 2e ( 10)

-> CH2OH* + H» + 2e ( 1 1 )

CHO+ H2 + H* + 2e- (12)

Sob condições normais de radiólise, estes íons podem tomar parte numa reação

íon-molécula formando.

CHsOH" + CH3OH ->

OfcOH* + CH3OH ->

CHO+ + CH3OH ->

CH3OH2
+ + •CH2OH (ou CH3O«

CH3OH2
+ + HCHO

CH2OíT + CO

CH2OIT + HCHO

CH

CH3
+ CH3OH

+ CO + H2O

CH4

( 1 3 )

( 1 4 )

( 1 5 )

( 1 6 )

( 1 7 )

( 1 8 )

Os íons positivos formados nas reações íons-moléculas e os íons formados na

interação dos elétrons com metanol podem ainda ser neutralizados pela interação com os elétrons

ejetados:

CH3OH2
+ + e -> CH3OH + H» ( 19)

CH3O» H2

H2O

(20)

(21)

a reação dos radicais livres com metanol irá produzir:
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B* + CH3OH -» •CH2OH + H2 (22 )

•CH3 + CH3OH -> «OfeOH + CH4 ( 23)

2 «CHzOH -> (CH2OH)2 ( 2 4 )

Assim, as principais espécies formadas na radiólise do metanol são: H; •CH3, «CH2OH, H2,

CH4, CO, HCHO e C2H6O2 [ 89 ].

2.8. Métodos de extração de pesticidas organofosforados

Algumas técnicas de extração têm sido utilizadas para extração de pesticidas, entre

as quais: extração liquido-líquido onde o pesticida sofre partição entre dois solventes imiscíveis;

extração líquido-sólido usando vários adsorventes como carvão ativado, silica gel, polímeros

sintéticos tais como: XAD-2, XAD-4, XAD-8 e C-18, que são empregados com a finalidade de

isolar e pré-concentrar os pesticidas [ 90 ]. Outra técnica utilizada é a extração em Soxhlet para

matrizes sólidas, como solo por exemplo [ 13 ].

2.8.1. Extração liquido-líquido (LLE )

No caso de extração de matrizes aquosas com solventes, três critérios básicos

determinam a técnica de extração liquido-líquido: escolha do solvente, parâmetro de qualidade da

água e tipo de procedimento de extração.

SUFFET et ai [ 91 ] apresentam um roteiro para extração quantitativa de

pesticidas organofosforados em água. Os autores observam que os controles apropriados de pH e

força iônica da solução são necessários para a obtenção de recuperações reprodutíves dos

pesticidas.

Pesticidas em geral e organofosforados em particular, podem ser extraídos de

matrizes aquosas com acetato de etila, benzeno, clorofórmio, diclorometano, metanol ou hexano

[92] ,



Um dos maiores inconvenientes na utilização dos métodos convencionais de

extração líquido-líquido é o grande volume de solvente utilizado no processo. Segundo MALLET

et ai [ 93 ], um volume de 300 mL ou mais de solvente orgânico pode ser necessário para extrair

um litro de água. Com objetivo de reduzir o volume de solvente utilizado na LLE, BOURGEOIS

et ai [ 94 ] desenvolveram um método para microextração de pesticidas organofosforados de

matrizes aquosas ambientais, para posterior análise em cromatografia gasosa. Neste estudo os

autores obtiveram recuperação de 82% de paration com hexano, 88% com ciclohexano, 99% com

xileno e 87% com isooctano, utilizando 1 mL de solvente para extrair 500 mL de solução aquosa

(10mg/L) de pesticida.

Também POTTER et ai [ 95 ] utilizaram microextração líquido-líquido para

análise de herbicidas em água. Os autores concluem que microextração de 60 mL de amostra com

imL de hexano seguida de análise em GC/NPD e GC/MS é um método rápido, simples e barato

para quantificar resíduos de pesticidas em água.

2.8.2. Extração líquido-sólido ou extração em fase sólida (SPE)

A extração com solventes apresenta algumas desvantagens tais como: grande

consumo, purificação, tempo de extração e contato inevitável do analista com o solvente, fatos

que praticamente não ocorrem quando é utilizada a extração em fase sólida.

O processo de extração em fase sólida, também chamado de extração líquido-

sólido, ocorre fazendo-se com que a matriz líquida e o adsorvente tenham um contato efetivo. A

eficiência na recuperação utilizando-se SPE depende da escolha do adsorvente. Este possui

algumas características como: grupos funcionais, tamanho das partículas, tamanho dos poros e

inércia química. Em matrizes aquosas, a SPE é semelhante ao que ocorre na extração com

solvente. A passagem dos analitos de uma fase à outra é governada por um coeficiente de

partição. Entretanto, para um adsorvente adequado o coeficiente de partição pode ser muito

maior do que na extração líquido-líquido [ 96 ].
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Ainda segundo LISKA et ai [ 96 ], que apresentam uma revisão sobre o uso de

adsorventes sólidos na concentração de compostos orgânicos de matrizes aquosas, os adsorventes

sintéticos são utilizados desde a década de 60 como alternativa para o uso de carvão ativado na

extração de resíduos de pesticidas de matrizes aquosas.

Devido à grande variedade e tipos de adsorventes existentes, a maioria dos

compostos orgânicos considerados poluentes pode ser extraída de matrizes aquosas utilizando-se

SPE, conforme levantamento feito por VICINO [ 97 ].

BERKANE et ai [ 98 ] utilizaram SPE para recuperação do inseticida fosforado

fenitrotion de amostras ambientais aquosas e observaram que o aspecto mais importante foi a

estabilidade do inseticida na fase sólida, isto é, até 240 h após a extração. Isto indica que a

técnica pode ser utilizada para processar a amostra no campo, e a coluna com a fase sólida

contendo o inseticida pode ser eluída no laboratório, até alguns dias após a extração.

A utilização de resinas XAD-2 na determinação de 16 pesticidas organoclorados

foi utilizada por LEBEL et ai [ 99 ] para determinar a concentração de pesticidas em água ao

nível de ng/L. Mais que 90% de recuperação foram obtidas para a maioria dos pesticidas

estudados.

Extração do inseticida paration etílico através da utilização de C-18 como fase

sólida resultou na recuperação de 95% do inseticida contido em 100 mL de solução aquosa a 0,1

ng/mL [ 100 ].

MALLET e MALLET [ 92 ] comparam os resultados obtidos com extração

líquido-líquido e extração em fase sólida para 14 pesticidas organofosforados, entre os quais o

paration etílico. Os resultados indicam 92% de recuperação do paration por extração com hexano,

68% diclorometano, 93% acetato de etíla, 101% por resina XAD-7 e 105% por resina XAD-4, o

que prova a superioridade do processo de SPE sobre a LLE.

"VTNUESA et ai [ 90 ] desenvolveram um método simples, rápido e eficiente para

extração e concentração de pesticidas organofosforados, baseado na utilização de resina C-18

como adsorvente na extração em fase sólida. Obtiveram 93% de recuperação por SPE contra



86% por LLE em hexano e 82% em éter de petróleo. São discutidas ainda a influência do

solvente de eluição, pH, força iônica e volume de água no rendimento da extração.

Determinação de pesticidas triazínicos e organofosforados em água, utilizando-se

extração em fase sólida, foi conduzida por MOLTO et ai [ 101 ]. A utilização de resina C-18

resultou em extração eficiente quando 1 litro de água dopada com pesticida passou através de

uma pequena coluna contendo 500 mg de sílica-C-18. Os pesticidas adsorvidos foram eluídos da

coluna com acetato de etila e analisados por cromatografia gasosa. A recuperação obtida foi,

geralmente, maior que 85%.

Um método para extração de pesticidas organofosforados de água utilizando SPE

para extrair e concentrar os pesticidas organoclorados também foi desenvolvido por VICINO

[97 ] com bons resultados. O autor estudou o comportamento dos organofosforados em alguns

polímeros adsorventes como XAD-2, XAD-8 e fases quimicamente ligadas como

octadecilsiloxano (C-18). As determinações quantitativas foram feitas por GC-NPD.

2.8.3. Extração de pesticidas de matrizes sólidas em extrator Soxhlet

A presença de pesticidas em matrizes complexas como solo, cereais, etc. envolve,

geralmente, processos de adsorção física ou química que dificultam os procedimentos para a

extração quantitativa de resíduos de pesticidas dessas matrizes [ 102 ].

GERSTL e HELLING [ 103 ] compararam vários procedimentos para extração

de resíduos de pesticidas em solos. Os autores observaram que extração em Soxhlet por 24 horas

foi um procedimento mais eficiente para extração do hexaclorobenzeno do solo do que a extração

por agitação com metanol ou mistura de solventes como metanol: hexano : acetona.

Também AGARWAL et ai [ 104 ] e ANDRÉA et ai [ 105 , 106 ] utilizaram

extração com metanol em Soxhlet para recuperar resíduos de pesticidas em solo, tendo obtido

recuperações que variaram de 81,7% a 98,8%.
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2.9. Determinação de pesticidas organofosforados por métodos cromatográficos

A cromatografia é atualmente um dos métodos mais utilizados na análise de

resíduos de pesticidas provenientes de várias matrizes. A utilização de colunas capilares e

detectores seletivos de nitrogênio e fósforo (NPD) tem levado, cada vez mais, a uma maior

sensibilidade na quantificação de pesticidas organofosforados.

Vasta bibliografia sobre a utilização de detectores NPD em cromatografia gasosa

(GC) na análise de fosforados foi publicada. Entre as quais, LOC0NT0 e GAESED [ 107 ],

HERNANDEZ [ 108 ], BROOKS [ 109 ] e EDGELL [ 110 ]. Recentemente, VICINO [ 97 ]

desenvolveu um estudo quimiométrico do detector NPD utilizado na análise quantitativa dos

pesticidas organofosforados, definindo condições cromatográficas como: temperatura inicial,

temperatura final e rampa de temperatura, como variáveis importantes na análise desses

pesticidas.

Também a possibilidade de acoplamento da cromatografia gasosa à espectrometria

de massa (GC/MS) tem sido bastante utilizada na análise de resíduos de pesticidas [ 111-116 ]..,

Da mesma forma que a cromatografia gasosa, a cromatografia líquida de alta

desempenho (HPLC-UV) tem sido bastante utilizada na análise de pesticidas, pois esta técnica

permite analisar quase todas as classes de pesticidas.

A utilização de HPLC-UV na determinação de pesticidas organofosforados foi

pioneiramente estudada por HENRY [ 117 ] e PASCHAL et ai [ 118 ]. A quantificação e a

identificação de metabólitos de pesticidas fosforados também têm sido possíveis através da

HPLC. KVALGVAG [ 119 ] comparou os resultados analíticos obtidos por GC e HPLC para

paration e paraoxon, além de ter utilizado a cromatografia líquida para analisar o inseticida

azinfós metil e seu produto de degradação azinfós metiloxon. OTT [ 120 ] também analisou

paration e paraoxon por cromatografia líquida com detector ultravioleta e colorimétrico.

Dl CORCIA e MARCHETTI [ 121 ] desenvolveram método para monitorar

pesticidas em ambiente aquático, através da utilização de SPE seguida por cromatografia líquida.

Os autores analisaram 89 pesticidas entre os quais paration e paraoxon. Também AGARWAL et
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ai [ 104 ] analisaram paration e seus metabólitos por meio de cromatografia líquida de alto

desempenho utilizando uma coluna de fase reversa C-18 e detector ultravioleta.

O acoplamento de cromatografia líquida de alto desempenho com espectrometria

de massa (HPLC/MS) tem sido bastante utilizado na quantificação e identificação de pesticidas.

BARCELÓ et ai [ 122 ] utilizaram um processo de acoplamento em linha HPLC/MS para analisar

pesticidas organofosforados. Da mesma forma, PARKER [ 123 ] quantificou e identificou 18

pesticidas organofosforados após separação em uma coluna C-18 com acetonitrila/água (60 : 40)

como fase móvel. Além destes, DURAND et ai [ 124 ] também utilizaram cromatografia

liquida/espectrometria de massa na análise de herbicidas triazinicos e pesticidas organofosforados

para caracterização e confirmação dessas moléculas.

2.10. Métodos de confirmação de pesticidas

As técnicas mais utilizadas na determinação e caracterização de pesticidas são

cromatografia gasosa e cromatografia líquida. Todavia, técnicas analíticas como espectrometria

*de massa (MS) e ressonância magnética nuclear (NMR) tornaram-se poderosas aliadas na

identificação de pesticidas e seus metabólitos.

2.10.1. Espectrometria de massa fMS)

Esta técnica permite a obtenção de informações sobre a estrutura e sobre a massa

molecular dos pesticidas e de seus produtos de degradação. Desde que a fragmentação das

moléculas seja feita de maneira reprodutível, o espectro obtido pode ser considerado como

característico de cada composto.

A espectrometria de massa tem sido utilizada com bastante sucesso na

identificação de pesticidas fosforados e de metabólitos destes, conforme relatado por vários

autores [ 112 - 115 , 122 - 123 , 125 ].
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2.10.2. Ressonância magnética nuclear (RMND

A ressonância magnética nuclear também tem sido utilizada na identificação de

pesticidas. Vários trabalhos utilizando NMR na análise desses compostos têm sido publicados.

KEITH et ai [ 126 ] utilizaram a técnica na análise de pesticidas fosforados, e KEITH e

ALFORD [ 127 ] publicaram revisão sobre a aplicação de NMR na identificação desses

compostos.
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3. MATERIAIS E MÉTODOS

3.1. Materiais

3.1.1. Inseticida

O paration etílico é inseticida e acaricida fitossanitário organofosforado,

classificado como altamente tóxico [ 128 ]. O paration, padrão puro grau técnico, foi adquirido

de "Greyhound Chromatography and Allied Chemicals", Merseyside, Inglaterra com 99% de

pureza. Sua solubilidade em água é de 11 mg L"1 (20 °C) e maior que 200 g L"1 em

diclorometano [ 129 ].

O paration etílico (C10H14NO5PS) ou, conforme a União Internacional de Química

Pura e Aplicada (IUPAC), O,O-dietü O-4-nitrofenil fosforotioato, tem a seguinte fórmula

estrutural:

O2N -\ O / - OP(OCH2CH3)2 Massa molecular = 291,3

FIGURA. 6. Fórmula estrutural do inseticida paration

O paration etílico radiomarcado com carbono-14 nas posições 2 e 6 do anel

aromático foi obtido da "Amersham International", Amersham, Inglaterra, com atividade de 185

kBq mL*1 (ou 5,0 u€i mL"1), atividade específica de 451,4 MBq mmol'1 (ou 12,2 mCi irimol'1)

e pureza radioquímica de 96,8%.
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3.2. Métodos

3.2.1. Determinação da pureza radioquímica por cromatografia em camada delgada

Alíquotas de 25 (iL da solução de [I4C]-paration foram aplicadas em cromatoplaca

de alumínio revestida com 2 mm de silica gel-60 F254. O cromatograma foi desenvolvido

unidimensionalmente no sistema de solventes tolueno . ácido acético : acetona na proporção

7 : 2 : 1 (v/v).

A cromatoplaca foi analisada em detetor linear de radiação "TLC Scanner II LB

2723" (Berthold) a uma velocidade de 600 mm h'1, sensibilidade na faixa de contagem de 10 K e

tempo de integração de 1 segundo, para detecção dos compostos radiomarcados.

As zonas radioativas da cromatoplaca foram raspadas, líquido cintilador [ 130 ] foi

adicionado à silica gel recuperada e, a quantificação da radioatividade presente foi feita em

espectrômetro de cintilação em líquido Packard-1600 TR por 10 minutos, com correção de

"quenching" pelo método de razão de canais com fonte externa.

A radioatividade presente em toda cromatoplaca foi considerada como referência

de 100% em relação à radioatividade presente em cada uma das zonas raspadas.

A cromatografia em camada delgada confirmou a pureza radioquímica citada pela

Amersham para o paration etílico radiomarcado.

3.2.2. Preparo das soluções aquosas utilizadas na radiólise

As amostras a serem irradiadas foram preparadas dissolvendo-se 10 mg de

paration etílico grau técnico e 1,73 |iCi de [14C]-paration por litro de água destilada e deionizada.

Esta concentração foi escolhida por ser a maior possível, respeitando-se a solubilidade do paration

em água [ 129 ].

3.2.3. Irradiação das amostras
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As soluções aquosas de mistura de paration grau técnico e radiomarcado foram

colocadas em frascos de 1 L e irradiadas em doses que variaram de 0 a 1,0 kGy, nas seguintes

taxas de dose: 1,87; 2,80, 3,12 e 3,41 kGy h'1.

Para a irradiação, as soluções foram submetidas a uma fonte de radiação gama (y)

de cobalto-60, tipo gammabeam-650, com atividade atual de 6,99 x IO10 Bq, do Centro de

Energia Nuclear na Agricultura - CENA/USP, em atmosfera e temperatura ambiente.

3.2.4. Definição dos métodos de extração

Para definição da melhor metodologia de extração do paration e dos produtos da

degradação radiolitica, 500 mL de solução aquosa da mistura de paration grau técnico e [I4C]-

paration com concentração de 10 mg e atividade de 1,13 uCi L*1 foram irradiados com as doses

0; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,50 e 0,75 kGy à taxa de dose de 3,41 kGy h"1. As amostras ficaram

em geladeira a 10 °C por uma semana após a irradiação. A seguir, o radiocarbono foi quantificado

por contagem de cintilação em líquido de alíquotas de 2,0 mL, e o restante foi então submetido a

três processos de extração.

3.2.4.1. Extração líquido-líquido (LLE)

Alíquotas de 100 mL da solução irradiada foram extraídas com (2 x) 10 mL de

diclorometano. Todo o diclorometano recuperado foi combinado e o radiocarbono da fase

orgânica foi quantificado por contagem de cintilação em líquido de alíquotas de 1,0 mL. A

solução aquosa remanescente após extração com diclorometano foi reextraída com 10 mL de

butanol saturado com água e alíquotas de 2,0 mL da fase butanol, assim como da fase aquosa

final foram analisadas por cintilação líquida, para detecção dos [14C]-compostos polares e

hidrossolúveis, respectivamente.
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3.2.4.2. Extração em fase sólida (SPE)

Um cartucho "sep-pak" empacotado com 360 mg de octadecil (C-18) foi adaptado

a funil de separação de 125 mL e a sistema de vácuo, para forçar o fluxo de líquido através da

fase sólida. Esta foi condicionada pela passagem de metanol e, posteriormente, água.

Alíquotas de 100 mL da solução aquosa de [14C]-paration irradiado foram

percoladas com fluxo constante de 5,0 mL min através da coluna. Alíquotas de 2,0 mL da fase

aquosa eluída da coluna C-18 foram analisadas por cintilação líquida para quantificação dos 14C-

compostos não retidos na coluna.

Após secagem da coluna pela passagem de ar, os uC-compostos retidos na fase

sólida foram eluídos primeiro com 10 mL de diclorometano e, a seguir, com 10 mL de metanol.

Alíquotas de 1,0 mL da fase diclorometano e 0,2 mL da fase metanol também foram analisadas

por cintilação líquida, para quantificação dos [14C]-compostos presentes.

3.2.4.3. Liofilização

Outras alíquotas de 50 mL da solução aquosa de 14C-paration irradiado foram

liofilizadas em balões de 100 mL com fundo redondo, em liofiüzador Fauvel modelo VLT 100. Os

compostos foram ressuspendidos com 5,0 mL de metanol através de agitação mecânica durante 2

horas e alíquotas de 0,2 mL foram retiradas e analisadas por cintilação líquida.

Os frascos utilizados na liofilização foram lavados com 5,0 mL de água destilada e

deionizada para recuperação de [14C]-compostos hidrossolúveis não extraídos pelo metanol, e

alíquotas de 1,0 mL desta fase aquosa foram também analisadas por cintilação líquida.

Para a quantificação e balanço dos 14C-compostos presentes nas fases

diclorometano, metanol, água e butanol das extrações líquido-líquido, fase sólida e liofilização,

triplicata das amostras foram contadas em cintilador líquido por 10 minutos, juntamente com

alíquotas de cada solvente utilizado (solvente puro), que serviram como branco e foram

subtraídos dos resultados experimentais.
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FIGURA. 7. Representação esquemática dos procedimentos de extração dos

[14C]-compostos após radiólise em água
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3.2.5. Radiólise do inseticida paration em diversas matrizes

A irradiação do paration nas matrizes água, metanol, solo e arroz com casca,

foram realizadas conforme ROHRER [ 131 ], que indica doses total de radiação absorvida entre

5xlO4 a 5x106 rads, isto é, 0,5 kGy a 50 kGy.

3.2.5.1. Radiólise do paration em solução aquosa

Paration grau técnico em mistura com [14C]-paration em soluções aquosas na

concentração de 10 mg L'1 e atividade de 1,73 uCi L"1 foram irradiadas, em diferentes épocas, a

doses que variaram de 0 a 1,0 kGy nas taxas de dose de 1,87; 2,80 e 3,12 kGy h"1. Após a

irradiação, as soluções aquosas foram mantidas em geladeira a 10 °C por uma semana.

Após este período, deixou-se que estabilizassem à temperatura ambiente e

retiraram-se 3 alíquotas de 2,0 mL para análise por cintilação líquida, para quantificação dos 14C-

compostos presentes na solução. Alíquotas de 50 mL das soluções irradiadas foram liofilizadas,

os resíduos foram ressuspendidos em 10 mL de metanol sob agitação mecânica por 2 horas, e 3

alíquotas de 0,2 mL foram analisadas por cintilação líquida.

Ao volume de solução irradiada remanescente após a liofilização (1.950 mL) foi

adicionado 0,055 M de Na2SO4, para ajustar a força iônica da solução, e fez-se então, 3 extrações

sucessivas com 100 mL de diclorometano. Os extratos foram combinados, o volume total

recuperado foi anotado e 3 alíquotas de 1,0 mL do extrato diclorometano, assim como de 2,0 mL

da solução aquosa extraída, foram analisadas por cintilação líquida, para quantificação dos [14C]-

compostos presentes.

O volume restante de diclorometano foi subdividido em 3 subamostras iguais que

foram colocadas em balão de fundo redondo e concentradas à secura, em banho mana a 40 °C

sob pressão negativa, em rotoevaporador ("Büchi"). Os resíduos foram ressuspendidos em 5,0

mL de metanol, por agitação mecânica durante 2 horas, para posterior análise e identificação dos

produtos da radiólise.



Liofilízação
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14C-resíduos
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±
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CH2C12

(3 X 100 mL)

1
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LSC - Contador de cintilação em líquido
HPLC - Cromatografia líquida de alto desempenho
GC-MS - Cromatografia gasosa com detector seletivo de massa
GC-FID - Cromatografia gasosa com detector de ionização de chama
GC-NPD - Cromatografia gasosa com detector de Nitrogênio -Fósforo

FIGURA. 8 Representação esquemática do processo de irradiação e análise do inseticida

paration e seus produtos de degradação radiolítica
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3.2.5.2. Radiólise do paration em metanol

Soluções de [14C]-paration na concentração de 95 mg L"1 e atividade de 2,30 |iCi

L"1 de metanol foram irradiadas nas doses: 0; 0,25, 0,50; 1,0; 2,5; 5,0; 7,5; 10; 15, 20; 30; 40 e 50

kGy à taxa de dose de 3,12 kGy h"1.

3.2.5.3. Radiólise do paration em solo seco

Amostras de um Latossolo Vermelho Escuro (LVE), coletadas na faixa de 0-30

cm de profundidade, tratadas com mistura de paration e 14C-paration à concentração de 20 mg

kg"1 e atividade de 2,0 uCi kg"1 foram irradiadas nas doses 0; 10; 20; 30; 40 e 50 kGy a uma taxa

de dose de 3,02 kGy h"1. A seguir, amostras de 25 g de solo irradiado foram extraídas com 60

mL de metanol por Soxhlet durante 8 horas. Após extração, 10 mL do extrato metanol foram

concentrados a 2 mL para quantificação do inseticida por GC-NPD.

3.2.5.4. Radiólise do paration em solo úmido

Amostras de solo umidecido a 2/3 da capacidade máxima de retenção de água

[ 13 ], também tratado com solução de [14C]-paration a 20 mg kg"1 e 2,0 j^Ci kg"1 foram

irradiadas nas doses 0; 1,0; 2,5; 5,0; 10, 20 e 30 kGy à taxa de dose de 3,02 kGy h"1. Após a

radiólise, amostras de 34 g de solo úmido (equivalentes a 25 g de solo seco) foram extraídas

conforme descrito no item anterior.

3.2.5.5. Radiólise do paration adsorvido em arroz em casca

Amostras de arroz em casca também tratado com 20 mg kg'1 e 2,0 u,Ci kg"1 da

solução de 14C-paration foram irradiadas nas doses 0; 0,5, 1,0; 2,5; 5,0, 7,5 e 10 kGy à taxa de

dose de 3,02 kGy h"1. Subamostras de 35 g deste arroz irradiado também foram exraídas

conforme descrito no item 3.2.5.3.

- . O A f. ! N F O R M A Ç Ã O \
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3.2.5.6. Radiólise do paraoxon

Soluções aquosas do principal metabólito do inseticida paration, contendo 100 \ig

mL'1 foram irradiadas nas doses 0; 0,10; 0,20; 0,50 e 1,0 kGy a uma taxa de dose de 3,37 kGy h"1.

Após a radiólise, 50 mL de cada solução aquosa irradiada foram liofilizados e os resíduos

ressuspendidos em 10 mL de metanol sob agitação mecânica por 2 h. A concentração do

metabólito paraoxon foi determinada por GC-NPD.

3.2.6. Determinações analíticas

As determinações analíticas foram conduzidas por cromatografia gasosa (GC) e

por cromatografia líquida de alto desempenho (HPLC). A confirmação da identidade dos

produtos da radiólise foi feita por cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massa (GC-

MS).

3.2.6.1. Quantificação do paration e de seus produtos de degradação por cromatografia

gas-líquido (GC)

Para quantificação do paration e seus metabólitos, triplicatas de 1,0 uL da fase

metanol proveniente da liofilização e ressuspensão da solução aquosa do inseticida irradiada e da

fase diclorometano proveniente da extração líquido-líquido da solução aquosa (3.2.5.1), bem

como da fase orgânica na irradiação do paration em metanol (3.2.5.2.) foram analisadas por

cromatografia gasosa (GC) .

O mesmo procedimento foi utilizado com o solvente proveniente das amostras de

solo seco (3.2.5.3.), solo úmido (3.2.5.4.) e arroz em casca (3.2.5.5.) extraídos com metanol em

Soxhlet.

As análises foram realizadas em cromatógrafo a gás Hewlett Packard 5890 série II,

com coluna capilar de silica fundida SPB-5 (5% difenil - 94% dimetü - 1% vinil polisiloxano) da
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Supelco de 30 m de comprimento, 0,25 mm de diâmetro e com filme de 0,25 jim de espessura da

fase estacionaria. Utilizou-se detector de nitrogênio-fósforo (NPD) para a quantificação dos

compostos presentes na fase metanol, e detector de ionização de chama (FID) para análise da fase

diclorometano.

Condições cromatográficas para o GC- NPD:

Programação de temperatura do forno

280 °C

0,5 C/min

220 °C

__ 20 °C/min

0,5 min

Temperatura inicial do injetor - 190 °C

Temperatura do detector - 290 °C

Fluxo de hidrogênio para o detector - 30 mL/min.

Fluxo de nitrogênio para o detector - 30 mL/min.

Fluxo de ar para o detector - 120 mL/min.

Fluxo de hidrogênio para a coluna - 2,2 mL/min.

Volume de injeção - 1 (il

Modo de injeção - "on column"



Condições cromatográficas para o GC-FID:

190 °C

0,5 min.

Programação de temperatura para o forno

220

20 °C/min.

280 °C

0,5 °C/min.

Temperatura inicial do injetor

Temperatura do detector

Fluxo de hidrogênio para o detector

Fluxo de nitrogênio para o detector

Fluxo de ar para o detector

Fluxo de hidrogênio para a coluna

Volume de injeção

Modo de injeção

-190 °C

- 280 °C

- 30 mL/min.

- 30 mL/min.

- 300 mL/min.

-1,0 mL/min.

-2u.l

-"Split" 1:20

O GC-NPD foi utilizado para quantificação do paration e metabólitos nitrogenados

e fosforados provenientes da radiólise. Para isto, fez-se curvas de calibração utilizando-se padrões

externos de paration nas concentrações de: 5,0; 10, 20; 30; 40; 50; e 80 ng mL"1; paraoxon nas

concentrações de: 1,0; 5,0; 10, 20; 30, 40 e 50 \ig mL'1; aminoparation nas concentrações: 1,0;

5,0; 10; 20, 30; 40 e 50 |ig mL"1 e p-aminofenol nas concentrações: 10; 20; 30; 40; 50 e

80 ug mL"1. As curvas foram feitas após três injeções de 1 uL de cada padrão em cada

concentração. A integração dos dados foi feita numa estação de trabalho da "HP-Chemistation"
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acoplada ao cromatógrafo, fixando-se uma janela de ± 5% nos tempos de retenção dos

compostos.

O GC-FTD, por ser um detector universal, foi utilizado para análise qualitativa dos

produtos da radiólise extraídos com diclorometano, para comparação com os dados das análises

dos produtos da radiólise extraídos com metanol e quantificados por GC-NPD, e verificar se

havia presença de outros compostos não detectados por GC-NPD.

3.2.6.2. Quantificação do p-nitrofenol por cromatografia líquida de alto desempenho (HPLC)

As análises quantitativas do p-nitrofenol foram realizadas em cromatógrafo líquido

de alto desempenho modelo LC-10A da Shimadzu, acoplado a um detector SPD-M6A UV-

Visível, na faixa de 254nm a 365nm, com coluna Shim-pack C-8, fase reversa. Utilizou-se fase

móvel metanol/água 70 : 30, com fluxo 1,0 mL min'1 e volume de injeção de 20|iL.

3.2.6.3. Identificação do paration e seus produtos de degradação por cromatografia gás-líquida

acoplada à espectrometria de massa (GC-MS*)

Nas análises efetuadas por GC-MS utilizou-se um cromatógrafo HP 5890 série II

acoplado a um detector seletivo de massa HP 5970, com coluna capilar de síüca fundida LM-5 de

50 metros de comprimento, 0,25mm de diâmetro, com as paredes revestidas com filme de 0,6 mm

de fase estacionaria.

Os espectros foram obtidos pela técnica de impacto eletrônico (EI) com energia de

70 eV, sendo a faixa de massa compreendida entre 45 e 475 u.m.a.

3.2.6.4. Quantificação dos [14C]-compostos

Alíquotas de 1,0 mL das soluções aquosas e alcoólicas irradiadas e dos solventes

provenientes das extrações destas soluções foram quantificadas por 10 minutos em espectrômetro



de cintilação em líquido Packard-1600 TR com correção de "quenching" pelo método de razão de

canais com fonte externa.

As amostras foram contadas em 10 mL de solução cintiladora contendo 4 g de

PPO (2,5-difeniloxazol), 200 mg de POPOP (l,4-di-2,5-feniloxazol) benzeno, 660 mL de tolueno

e 333 mL de Renex-95 (Atlas Ind. Química), conforme Patterson & Greene modificado por

MESQUITA e RÜEGG [ 130 ].
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1. Efeito da dose total de radiação y na recuperação de [ Cl-paration por extração de solução

aquosa irradiada

A recuperação do paration etilico por extração líquido-líquido (LLE), extração em

fase sólida (SPE) e Íiofilização de soluções aquosas do inseticida com atividade específica de 1,77

[iCi em 10 mg L"1, que sofreram os efeitos radioliticos após serem submetidas à taxa de dose de

3,41 kGy h'1, estão apresentadas nas Figuras de 9 a 11.

-CH2C12
-Butanot
•H2O
•Total

0 0,10 0,15 0,20 0,25 0,50 0,75

Doses ( kGy)

FIGURA. 9 . Porcentagem de [ 14C]-compostos recuperados por extração líquido-líquido após

irradiação à taxa de dose de 3,41 kGy h"1
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FIGURA . 10 . Porcentagem de [ 14C]-compostos recuperados por extração em fase sólida (C-18)

após irradiação à taxa de dose de 3,41 kGy h"1
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FIGURA. 11. Porcentagem de [ 14C]compostos recuperados por liofilização após irradiação à

taxa de dose de 3,41 kGy h"1
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Tanto na extração líquido-líquido utilizando-se diclorometano e butanol como

solventes (Fig. 9), quanto na extração em fase sólida com C-18 como adsorvente (Fig. 10) onde o

radiocarbono foi recuperado eluindo-se a fase estacionaria com diclorometano e metanol,

conforme itens 3.2.4.1 e 3.2.4.2, a recuperação total do radiocarbono, isto é, a soma das

atividades nas fases metanol e butanol, diclorometano e fase aquosa remanescente, foi próxima de

100%. Isto significa, portanto,que não houve perda da atividade inicial do [14C]-paration durante

o processo radiolítico. Assim, todos os prováveis fragmentos radiomarcados oriundos da

degradação radiolítica foram recuperados nas extrações ou permaneceram na solução aquosa

irradiada. Da mesma forma, notou-se que não houve formação de compostos voláteis, conforme

também observado por JAVARONI et ai [ 80 ].

A recuperação do radiocarbono total em diclorometano proveniente tanto da

extração líquido-líquido como da extração em fase sólida, diminuiu com o aumento da dose total

de radiação fornecida à solução aquosa de [14C]-paration. Paralelamente, a atividade

remanescente na fase aquosa extraída aumentou e, a 0,75 kGy, praticamente todo o radiocarbono

permaneceu na fase aquosa (Fig. 9 e 10).

Portanto, os aumentos nas doses de radiação provocaram aumentos na formação

de produtos hidrossolúveis ,e consequentemente, mais passíveis à degradação biológica [ 10 ], na

solução aquosa irradiada. Este fato pode ser melhor observado quando se comparam os

resultados das extrações líquido-líquido e em fase sólida, com os resultados do processo de

liofilização da solução aquosa irradiada (Fig. 11). A recuperação do radiocarbono total

ressuspendido na fase metanol após liofilização foi sempre superior a 70%, indicando também que

grande parte dos compostos hidrossolúveis formados na radiólise foram recuperados na

liofilização.

Observou-se ainda, que as eficiências de extração do butanol na extração líquido-

líquido (Fig. 9) e do metanol na fase sólida (Fig. 10), subsequentes às extrações com

diclorometano, foram sempre muito baixas. A partir destes resultados, optou-se por extrações
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com um único solvente, pois a maior porcentagem de radiocarbono no extrato orgânico esteve

sempre presente na fase diclorometano.

O monitoramento dos processos de extração, determinado pela recuperação do

14C total na fase diclorometano através da quantificação em espectrômetro de cintilação líquida,

possibilitou a observação de similaridade na recuperação da atividade total por extração líquido-

líquido e fase sólida. Isto determinou a adoção do método de extração líquido-líquido para

recuperação do paration e de seus produtos de degradação, formados durante o processo

radiolítico, pois este método de extração permitiu o processamento de um volume grande de

solução aquosa do pesticida irradiado, com um volume reduzido de solvente, em tempo

relativamente curto e a baixo custo. Além disso, o método permitiu também concentrar os

produtos da radiólise, para identificação.

Assim, a fase diclorometano da extração líquido-líquido foi utilizada para a

caracterização e identificação dos produtos da degradação radiolítica por cromatografia gasosa

acoplada à espectrometria de massa (GC-MS).

O procedimento de liofilização da solução aquosa irradiada, e posterior

ressuspensão em metanol, foi também adotado para recuperação e posterior quantificação dos

produtos da radiólise por cromatografia gasosa com detector de nitrogênio e fósforo e

cromatografia líquida de alto desempenho. Esta escolha se deu porque, embora o maior volume

possível para a liofilização tenha sido de apenas 50 mL, a liofilização possibilitou maior

porcentagem de recuperação do radiocarbono total em menor volume inicial de solução.

4.2. Efeito da taxa de dose na degradação radiolítica do [14Cl-paration em solução aquosa

As Figuras de 12 a 15 apresentam os resultados da recuperação do radiocarbono

em diclorometano após extração líquido-líquido de soluções aqúosas de 14C-paration irradiadas

sob diferentes taxas de dose, isto é, 1,87, 2,80; 3,12 e 3,42 kGy h"1 respectivamente, em função

da dose total de radiação aplicada à solução.
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Pode-se observar que, sob uma mesma dose de radiação, a extração do

radiocarbono total pelo diclorometano diminuiu com os aumentos da taxa de dose e,

consequentemente, aumentou também a formação de compostos hidrossolúveis. Desta forma,

quanto maior a dose de radiação, maior foi o efeito radiolítico sobre o [14C]-paration em solução

aquosa.
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FIGURA. 12 . Porcentagem de [14CJ-compostos recuperados por extração líquido-liquido após

irradiação à taxa de dose de 1,87 kGy h*1
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FIGURA. 13. Porcentagem de [14C]-compostos recuperados por extração líquido-liquido após

irradiação à taxa de dose de 2,80 kGy h"1
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FIGURA .15. Porcentagem de [14C]-compostos recuperados por extração líquido-líquido após

irradiação à taxa de dose de 3,41 kGy h"1

Assim, a distribuição de uma determinada dose em diferentes intervalos de tempo

resultou em diferentes efeitos radiolíticos. À taxa de dose de 3,41 kGy h"1 observou-se acentuada

queda na capacidade de extração do radiocarbono total da solução aquosa pelo diclorometano. À
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dose de 0,75 kGy nesta mesma taxa de dose, praticamente todos [I4C]-compostos produzidos

pela radiólise permaneceram na fase aquosa irradiada.

A Figura 16 compara a influência da taxa de dose na eficiência de extração dos

14C-compostos por diclorometano. Pode-se observar que a obtenção de um mesmo efeito

radiolítico sobre a eficiência de extração do radiocarbono total pelo solvente orgânico pode ser

conseguida combinando-se taxa de dose com a dose total de radiação fornecida à solução aquosa

de paration radiomarcado.

In % de Radiocarbono

148,41

54,60

20,09

7,39

2,72

1,00
0,0 0,2 0,4 0,6

Doses (kGy)

0,8 1,0

FIGURA .16. Porcentagem de [14C]-compostos recuperados por extração líquido-líquido após

irradiação à diferentes taxas de dose

4.3. Padronização externa para análise quantitativa do paration e dos produtos formados na

degradação radiolítica do inseticida

As análises cromatográficas (GC e HPLC) para quantificação do paration e dos

produtos formados na radiólise foram conduzidas pelo método de padronização externa,

conforme descrito no item 3.2.6.1. e 3.2.6.2.



Obtidos por
GC-NPD

A relação entre a área do pico dos compostos padrões nas curvas de calibração

(3.2.6.1) e suas respectivas concentrações (ug mL"1) foi estabelecida por análise de regressão

linear, cujas equações resultantes são:

paration -> Y = -3,391 + 1,575 x IO"4 X , R2 = 0,99 ( 2 5 )

paraoxon -> Y = 2,957 + 1,467 x IO"4 X, R2 = 0,99 ( 26 )

aminoparation -> Y = -1,174 + 1,051 x IO"4 X, R2 = 0,99 ( 2 7 )

^ p-aminofenol -» Y = 6,138 + 2,039 x W4 X, R2 = 0,99 ( 2 8 )

Obtido por | p-nitrofenol-» Y = -0,403 + 1,751 X, R 2= 0,99 ( 2 9 )
HPLC-UV

onde:

Y = Concentração dos produtos da radiólise (ug mL"1)

X = Área do pico dos produtos nos cromatogramas

4.4. Análise quantitativa do paration e dos produtos de degradação formados na radiólise do

[ C]-paration etílico em solução aquosa (10 mg L').

As concentrações dos produtos da radiólise do paration foram obtidas por

cromatografia gasosa e cromatografia líquida de alto desempenho, através das curvas de

padronização externa, conforme item 4.3.

4.4.1. Quantificação do paration. paraoxon. p-aminofenol e aminoparation formados na radiólise

do [14C] -paration em solução aquosa. por GC-NPD

A Figura 17 apresenta um cromatograma dos padrões de paration, e seus

produtos de degradação: paraoxon, p-aminofenol e aminoparation, por GC-NPD.
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Sig. 1 in C:\HPCHEIvI\l\DATA.\LUCHINI\lSIV-FO7S3.
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Sig. 1 in C:\HPCHEM\l\DATA\LUCHINI\NV-F0783.D
Ret Time Area Type Width Ref# ng/ul

| 1 1 1 | | 1 .:
43.052 p-Aminofenol
58.918 p-Nitrofenol
29.896 Paraoxon
49.471 Aminoparation
55.843 Paration

Calibration table contains at least one peak with ant = 0

1.210
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3.296

231718
160511
184468
480555
375029

BV
W
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W

w

0
0
0
0
0
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1
1
1
1
1

O 6 3
T i m e (min . )

I O 1 2 1 4

FIGURA. 17. Cromatograma (GC-NPD) dos padrões de paration e seus produtos de

degradação

As Figuras 18 e 19 apresentam alguns dos cromatogramas dos extratos da

soluções aquosas de paration irradiadas à taxa de dose de 1,87 kGy h"1.

Sig. 1 in. C : \ H P C H E M \ 1 \ D A T A \ L U C H I N I \ N V - F O 7 4 7 .
1.6e5 1

1.4e5 "

1.2e5

l.Oe5

S.Oe4 :

6.Oe4:

4.Oe4 "

2.Oe4

o-'

O 2 4 6 S IO 12 14

T i m e ( m i n . )

FIGURA. 18. Cromatograma (GC-NPD) do extrato em metanol da solução aquosa de paration

não irradiada (taxa de dose de: 1,87 kGy h"1)
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Sig. 1 in C:\HPCHEM\1\DATA\LUCHINI\NV-FO761.

O

Sig. 1 in C:\HPCHEM\l\DATA\LUCHINI\NV-F0761.D
Ret Time Area Type Width Ref# ng/ul

-I-
1.220 * not found * 1
1.663 * not found * l
2.899 * not found * 1
2.967 43903 BV 0.075 1
3.304 318983 W 0.041 1

•I
p-Aminofenol
p-Nitrofenol
Paraoxon

3.584 Aminoparation
47.102 Paration

Calibration table contains at least one peak with amt

ML
6 8

Time (min.
1O 1 2 1 4

FIGURA. 19. Cromatograma (GC-NPD) do extrato em metanol da solução aquosa de paration

irradiada com 0,5 kGy (taxa de dose de: 1,87 kGy h"1)

As Figuras 20 a 22 apresentam alguns cromatogramas dos extratos das soluções

aquosas de paration irradiadas à taxa de dose 2,80 kGy h"1.

Sig. 1 i n C: \HPCHEM\lMDATA\LUCHINI \2SrV-FO7O7.
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1.663 * not found *
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1 p-Nitrofenol
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Time (min.)
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FIGURA. 20. Cromatograma (GC-NPD) do extrato em metanol da solução aquosa de paration

não irradiada (taxa de dose de: 2,80 kGy h"1)
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Sig. 1 in C:\HPCHEIvI\l\DATA\LUCHINraSTV-FO713.
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Sig. 1 in C:\HPCHEM\l\DATA\LUCHINI\NV-F0713.D
Ret Time Area Type Width Ref# ng/ul
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1.220 * not found * 1
1.663 * not found * 1
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FIGURA. 21. Cromatograma (GC-NPD) do extrato em metanol da solução aquosa de paration

irradiada com 0,25 kGy (taxa de dose de: 2,80 kGy h"1)
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FIGURA. 22. Cromatograma (GC-NPD) do extrato em metanol da solução aquosa de paration

irradiada com 1,0 kGy (taxa de dose de: 2,80 kGy h"1)



As Figuras de 23 a 28 apresentam alguns dos cromatogramas dos extratos das

soluções aquosas de paration irradiadas à taxa de dose de 3,12 kGy h"\
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FIGURA. 23. Cromatograma (GC-NPD) dos extratos em metanol da solução aquosa de paration

não irradiada (taxa de dose: 3,12 kGy h"1)
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FIGURA. 24. Cromatograma (GC-NPD) dos extratos em metanol da solução aquosa de paration

irradiada com 0,10 kGy (taxa de dose de: 3,12 kGy h"1)
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1 in C:\HPCHEIvI\lYDATA.\LUCHrNraSJV-FO734.
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Calibration table contains at least one peak with amt
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FIGURA. 25. Cromatograma (GC-NPD) dos extratos em metanol da solução aquosa de paration

irradiada com 0,20 kGy (taxa de dose de: 3,12 kGy h'1)
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FIGURA. 26. Cromatograma (GC-NPD) dos extratos em metanol da solução aquosa de paration

irradiada com 0,25 kGy (taxa de dose de: 3,12 kGy h"1)
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FIGURA. 27. Cromatograma (GC-NPD) dos extratos em metanol da solução aquosa de paration

irradiada com 0,50 kGy (taxa de dose de: 3,12 kGy h"1)
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FIGURA. 28. Cromatograma (GC-NPD) dos extratos em metanol da solução aquosa de paration

irradiada com 1,0 kGy (taxa de dose de: 3,12 kGy h'1)
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4.4.2. Quantificação do p-nitrofenol por cromatografia liquida de alto desempenho (HPLC).

O p-nitrofenol, produto da degradação radiolítica do paration, foi analisado por

HPLC devido a maior sensibilidade de detecção deste composto na região do ultravioleta na faixa

de 254 nm a 365nm.

As Figuras 29 e 30 apresentam alguns dos cromatogramas dos extratos das

soluções aquosas de paration irradiadas à taxa de dose de 1,87 kGy h"1.

Ret . Time
3.*
i t . 2
6. I

1 i i . 9

p-am i nofeno1
p-n i t rof enoI
paraoxon
parat!on

FIGURA. 29. Cromatograma (HPLC) do extrato em metanol da solução aquosa de paration não

irradiada (taxa de dose de: 1,87 kGy h"1)

_jJ.
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3-^ p-am i nofeno1
k .2 p-nitrofenol
6.1 paraoxon
1^.9 parat i on

FIGURA. 30. Cromatograma (HPLC) do extrato em metanol da solução aquosa de paration

irradiada com 0,50 kGy (taxa de dose de: 1,87 kGy h"1)
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As Figuras de 31 a 33 apresentam alguns cromatogramas dos extratos das

soluções aquosas de paration irradiadas à taxa de dose de 2,80 kGy h"1.

R e t . T i m e
3.*.
A.2

,6-1
lit.9

p-ami nof eno1
p-ni trofenol
pa raoxon
para ti on

FIGURA. 31. Cromatograma (HPLC) do extrato em metanol da solução aquosa de paration não

irradiada (taxa de dose de: 2,80 kGy h"1)
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FIGURA. 32. Cromatograma (HPLC) do extrato em metanol da solução aquosa de paration

irradiada com 0,25 kGy (taxa de dose de: 2,80 kGy h"1)
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FIGURA. 33. Cromatograma (HPLC) do extrato em metanol da solução aquosa de paration

irradiada com 1,0 kGy (taxa de dose de: 2,80 kGy h"1)

As Figuras 34 a 39 apresentam alguns cromatogramas dos extratos das soluções

aquosas de paration irradiadas à taxa de dose de 3,12 kGy h"1.
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FIGURA.34. Cromatograma (HPLC) do extrato em metanol da solução aquosa de paration

não irradiada (taxa de dose de: 3,12 kGy h"1)
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FIGURA. 35. Cromatograma (HPLC) do extrato em metanol da solução aquosa de paration

irradiada com 0,10 kGy (taxa de dose de: 3,12 kGy h"1)
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FIGURA. 36. Cromatograma (HPLC) do extrato em metanol da solução aquosa de paration

irradiada com 0,20 kGy (taxa de dose de: 3,12 kGy h"1)
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FIGURA. 37. Cromatograma (HPLC) do extrato em metanol da solução aquosa de paration

irradiada com 0,25 kGy (taxa de dose de: 3,12 kGy h'1)
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FIGURA. 38. Cromatograma (HPLC) do extrato em metanol da solução aquosa de paration

irradiada com 0,50 kGy (taxa de dose de: 3,12 kGy h"1)
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FIGURA. 39. Cromatograma (HPLC) do extrato em metanol da solução aquosa de paration

irradiada com 1,0 kGy (taxa de dose de: 3,12 kGy h-1)

Os resultados das análises quantitativas das soluções aquosas de paration

submetidas a diferentes doses de radiação y e diferentes taxas de dose, conforme os

cromatogramas apresentados nos itens 4.4.1 e 4.4.2, foram obtidos através das equações de

regressão linear (item 4.3) das curvas de padronização externa do paration, paraoxon,

aminoparation, p-aminofenol e p-nitrofenol (Eq. 25, Eq. 26, Eq. 27, Eq. 28 e Eq. 29,

respectivamente). Estes resultados foram corrigidos pela porcentagem de recuperação do

radiocarbono total encontrado na liofilização, conforme Tabela I .

Assim, pode-se observar que a recuperação do radiocarbono total após a

liofilização da solução aquosa do paration ficou entre 73% e 100%, indicando pequena perda dos

[14C]-compostos durante o processo de liofilização da solução.

S E R V I Ç O D S 8 I 3 L 1 D T Í C A H I N F O R M A Ç Ã O

I Q 3 C / U S P
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TABELA I. Porcentagem de radiocarbono total recuperado em metanol após liofilização de

solução aquosa de paration irradiada a diferentes taxas de dose.

Doses (kGy)

0

0,10

0,15

0,20

0,25

0,50

1,0

Taxa de dose

1,87 kGy h"1

79,4

84,6

80,6

78,4

88,7

80,3

74,7

••" Radiocarbono total ( %) '

Taxa de dose

2,80 kGy h"1

94,0

*

*

*

93,8

90,8

82,6

Taxa de dose

3,12 kGy h'1

94,5

96,5

82,1

82,7

83,3

90,0

73,0

não irradiada

A Tabela II, a seguir, apresenta as concentrações (u.g mL"1) do paration e de seus

produtos de degradação formados por radiólise da solução aquosa, em função da dose de

radiação (kGy) e da taxa de dose (kGy h'1) fornecidas à solução.

De acordo com a Tabela II e Figura 40, observa-se que as irradiações realizadas à

taxa de dose de 1,87 kGy h'1 praticamente não ocorreu degradação do inseticida paration.

Somente à dose de 0,15 kGy houve aumento da concentração do metabólito aminoparation

(15,9%).

Sob a taxa de dose de 2,80 kGy h"1, observou-se degradação significativa do

paration com conseqüente formação de paraoxon e p-nitrofenol. A concentração máxima destes

produtos de degradação ocorreu, respectivamente, às doses 1,0 kGy ( 7,4% ) para o paraoxon e

0,50 kGy (18,7%) para o p-nitrofenol. Por outro lado, a concentração de aminoparation diminuiu

com o aumento da dose, sob esta mesma taxa de dose (Tabela II e Fig. 41).



TABELA.II. Concentração do paration e dos seus produtos de degradação após radiólise em solução aquosa (|ig mL'1)

DOSES (kGy)

COMPOSTOS 0 0,10 0,15 0,20 0,25 0,50 1,0

Ia II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III

Paration 56,5 42,5 49,0 48,8 * 31,8 49,8 * 29,8 51,1 * 16,1 47,6 21,6 17,9 46,8 15,2 4,5 33,7 5,5 1,8

Aminoparat ion 2,0 3,0 2,0 2,1 * 2,2 9,5 * 3,4 4,7 * 0,1 3,0 1,6 1,8 3,6 0,8 - 2,8 0,3 -

Paraoxon . . . - * 6,9 - * 5,4 - * 12,6 - 2,0 6,5 *- 2,7 8,4 - 3,4 3,3

p -Aminofenol - - • - - * - * 0,9 - - 0,4 - 0,6 . . .

p-Nitrofenol 1,1 0,6 0,3 b * 2,7 0,6 * 3,1 b * 0,5 b 5,7 1,7 3,1 8,6 1,3 4,0 6,3 1,6

a I = Taxa de dose de: 1,87 kGy h"1, II = Taxa de dose de: 2,80 kGy h"1, III =Taxa de dose de: 3,12 kGy h"1

* = não irradiado, - = não detectada, b = não analisado
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Conforme era esperado, a degradação do inseticida foi mais acentuada quando se

aumentou a taxa de dose para 3,12 kGy h"1 (Tabela II e Fig. 42). Porém, pode-se observar ainda

que, mesmo a 0,15 kGy de dose total fornecida à solução, já ocorreu formação de aminoparation,

paraoxon e p-nitrofenol, sendo que a maior concentração detectada de aminoparation ( 6,6% )

ocorreu sob esta dose. A maior concentração de paraoxon ( 24,6%) ocorreu sob a dose de 0,20

kGy, e a maior concentração de p-nitrofenol ( 6,1% ) foi detectada na solução irradiada a 0,15

kGy. Praticamente não ocorreu formação de p-aminofenol em nenhuma das doses de radiação sob

a taxa de dose de 3,12 kGy h"1.

É importante observar também que a distribuição da dose total em menor intervalo

de tempo, isto é, a maior taxa de dose teve como conseqüência velocidade maior de degradação

do paration, resultando em degradação completa à dose de 1,0 kGy sob a taxa de dose de 3,12

kGy K\

1 0 0 *

9 0 -

8 0 -

7 0 -

6 0 -

% 5 0 -

4 0 -

3 0 -

2 0 -

1 0 -

0

0

— <•— paratfan
- d — aminoparation
-*•—paraoxon

— -X — p-aminofenol
> p-nitrofenol

- í—total

0,15 0,50

Doses (kGy)

FIGURA.40. Porcentagem de paration e seus produtos de degradação presentes em solução

aquosa após irradiação com diferentes doses, à taxa de dose 1,87 kGy h"1
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— -f— paration
-&—anwwparation
-lit-—paraoxon

— -X — p-aminofenol
- • — • p-riitrofenot
-«—total

0,25 0,50

Doses (kGy)

1,0

FIGURA.41. Porcentagem de paration eseus produtos de degradação presentes em solução

aquosa após irradiação com diferentes doses, à taxa de dose 2,80 kGy h'1

0

— - •— paration
O aminoparation

-*—paraoxon
— -X —.. p-aminofenol

-•—p-mtrafenol
-X—total

0,10 0,15 0,20 0,25 0,50

Doses (kGy)

1,0

FIGURA.42 Porcentagem de paraticn e seus produtos de degradação presentes em solução

aquosa após irradiação com diferentes doses, à taxa de dose 3,12 kGy h"1
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Assim, observou-se que existe uma dose e uma taxa de dose nas quais há uma

maior concentração de alguns compostos formados na solução irradiada (Figs. 40, 41 e 42).

Verifica-se, portanto, que a conjugação dos fatores dose total de radiação com taxa de dose

aplicada fornece não só a possibilidade de se obter uma degradação programada em termos

quantitativos, como também a possibilidade de obtenção dos vários produtos resultantes da

radiólise.

A formação de paraoxon, aminoparation, p-aminofenol e p-nitrofenol resultantes

da degradação radiolítica do paration, indica que embora os sistemas de degradação biológica e

irradiação y sejam totalmente diferentes, a maioria dos produtos resultantes destes processos de

transformação são os mesmos [ 83 ]. Em ambos os casos, os processos de degradação do

paration envolvem oxidação, hidrólise e redução.

Segundo SCHEUNERT e KORTE [ 17 ] e SETHUNATHAN et ai [ 27 ], as

reações enzimáticas do paration envolvem: oxidação do grupo fosforotioato resultando no

metabólito paraoxon; redução do grupo nitro resultando em aminoparation, e hidrólise do grupo

fosfato resultando em p-nitrofenol e p-aminofenol.

Como os mesmos metabólitos foram detectados na degradação do paration

induzida por radiação y, é provável que os mesmos processos de degradação estejam envolvidos

na radiólise, já que a quebra da estrutura molecular do pesticida, tanto no metabolismo biológico

quanto na radiólise, se dá nos sítios mais favoráveis da molécula [ 83 ].

Assim, os caminhos da degradação do paration, tanto por metabolismo biológico

quanto por degradação do pesticida em solução aquosa induzida por radiação y, podem ser

representados segundo a Figura 43.
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p-nitrofenol

hidrolise

PARATION

HO-P (C2H5O)2

ácido dietílfosfórico

NO,

paraoxon

redução

(C2H5O)2P-O NH2

hidrolise

aminoparation

7H-O <C — 7 NH

p-aminofenol

ácido dietiltiofosfórico HO-P(OC2H5)2

FIGURA. 43 . Vias de degradação do inseticida paration [ 17, 27 , 132 ]
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4.5. Análise qualitativa dos produtos da radiólise do paration em solução aquosa. por GC-FID

A figura abaixo apresenta o cromatograma dos padrões de paration e seus

metabólitos em GC-FID.

l .Oe4

9OOO

8OOO

7OOO

6OOO

5OOO

4OOO

3OOO

2OOO

1OOO

1 in C:\HPCHEM\2\DATA\LUCHHD\NV-FO 12!
,2 311^15

n? Ret Time

1 2.3^7 p-Aminofenol
2 3-126 p-Nitrofenol
3 5-685 Paraoxon
*f 5.870 Aminoparation
5. 6.5̂ 8 paration

o 6
Xiarrxe

IO 1 2 1 4

FIGURA. 44. Cromatograma (GC-FID) dos padrões de p-aminofenol, p-nitrofenol,

aminoparation, paraoxon e paration

As Figuras de 45 a 50 apresentam os cromatogramas dos extratos em

diclorometano das soluções aquosas de paration irradiadas à taxa de dose 3,12 kGy h"1.

4.Oe4"

3Oe4

2.Oe4-

l.Oe4"

O

Sig. 1
s
t
i

1*1

A . ,

C:\HPCHEM

CO

. r I,

\2\E>ATA.\LUCH:FIE>V!Sr V-F01
3
3
J

R e t . T i me
5 - 7 9 5 a m i n o p a r a t i o n
6 - 5 5 8 p a r a t i o n

6 .s 10 12 14
1 une (min.)

FIGURA.45. Cromatograma (GC-FED) do extrato em diclorometano da solução aquosa de

paration não irradiada (taxa de dose de: 3,12 kGy h"1)
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Sig. 1 in. C:\HPCHEM\2\DATA\LUCHnD\NV-FO142
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5 . 7 9 6 a m i n o p a r a t i o n
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O <5
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I O 1 4

FIGURA. 46. Cromatograma (GC-FED) do extrato em diclorometano da solução aquosa de

paration irradiada com 0,10 kGy (taxa de dose de: 3,12 kGy h"1)
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FIGURA. 47. Cromatograma (GC-FID) do extrato em diclorometano da solução aquosa de

paration irradiada com 0,20 kGy (taxa de dose de: 3,12 kGy h"1)
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Sig. 1 in C:\HPCHEM\2\DATA\LUCHHD\NV-FO145
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FIGURA. 48.Cromatograma (GC-FED) do extrato em dicloromentano da solução aquosa de

paration irradiada com 0,25 kGy (taxa de dose de: 3,12 kGy h'1)
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FIGURA.49. Cromatograma (GC-FID) do extrato em diclorometano da solução aquosa de

paration irradiada com 0,50 kGy (taxa de dose de: 3,12 kGy h"1)
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FIGURA. 50. Cromatograma (GC-FID) do extrato em diclorometano da solução aquosa de

paration irradiada com 1,0 kGy (taxa de dose de: 3,12 kGy h'1)

A comparação dos cromatogramas (GC-FTD) das soluções aquosas irradiadas

(Figs. 45 a 50) com os padrões de paration e seus metabólitos (Fig. 44), confirmam os resultados

obtidos por GC-NPD das soluções irradiadas às mesmas doses e taxas de dose; isto é, os mesmos

produtos de degradação radiolitica do paration foram detectados tanto por GC-NPD quanto por

GC-FID.

4.6. Confirmação por GC-MS da identidade dos produtos formados na degradação radiolitica do

paration etílico em solução aquosa detectados por GC-NPD e HPLC-UV.

A identificação do paration, p-aminofenol, p-nitrofenol, aminoparation e paraoxon,

presentes na solução aquosa do inseticida submetida à irradiação y, foi feita por espectrometria de

massa, conforme item 3.2.6.3.
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As identidades sugeridas para os compostos basearam-se nas seguintes evidências:

comparação entre o espectro de massa dos compostos com padrões puros; estudo da

fragmentação do espectro de massa dos compostos; comparação entre o tempo de retenção do

composto de interesse com os padrões, e comparação entre o espectro de massa do composto

com a biblioteca de dados do GC-MS.

As Figuras de 51 a 56 apresentam o cromatogramas de íons totais (TIC) e os

espectros de massa dos padrões dos metabólitos, p-aminofenol, p-nitrofenol, paraoxon,

aminoparation e paration.

5.0E6:

4.BEG:

3.0EIG:

2.0E6:

1.0EB-
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TIC oi DRTR:LCL-27.D
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1

10 1
Time t m t n .

FIGURA. 51 .Cromatograma de íons totais (TIC) dos padrões de p-aminofenol (1), p-nitrofenol

(2), paraoxon (3), aminoparation (4) e paration (5)
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FIGURA. 52. Espectro de massa do padrão de p-aminofenol
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FIGURA. 53. Espectro de massa do padrão de p-nitrofenol
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Os dados obtidos por cromatografia gasosa acoplado e espectrometria de massa

(GC-MS) dos padrões de p-aminofenoí, p-nitrofenoí, paraoxon, aminoparation e paration estão

resumidos na tabela abaixo.

TABELA. Hi. Relação m/e e Tempo de Retenção dos principais íons, produzidos por impacto

eletrônico (I.E.), do paration e seus produtos de degradação radiolítica

Composto Tempo de Retenção Relação m/e

p-Aminofenol

p-Nitrofenol

Paraoxon

Aminoparation

Paration

6,132

12,970

19,263

19,503

20,359

109, 80, 53

139, 123, 109, 81, 65

275,247,139,109,98,81,65

261, 233,205, 125, 109, 80, 65, 53

291, 235, 155, 139, 125, 109, 97, 81, 65

Os prováveis mecanismos da fragmentação destes padrões foram propostos

baseados nos trabalhos de DEMARCHELIER et ai [ 133 ] e HOLMSTEAD e CASSIDA [ 125 ],

sobre espectrometria de massa de compostos organofosforados. Assim, pode-se concluir pelas

evidências do fragmentograma da Fig. 52 que o provável mecanismo do p-aminofenol é:

HO - -NH.

m/e = 109

M-H'

- NH.

m/e = 108
M-CO

+ . - NH,

M-HCN

rn/e = 80 m / e = 5 3
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O provável mecanismo para os fragmentos do p-nitrofenol (Fig. 53), é:

M-NO

- 0

m/e = 109

HO

M-CO

m/e = 81

HO -(/ \\ - NO.

m/e = 139

M-OH

m/e = 123

- NO

m/e = 122

VNO+

HO -

m/e = 93

M-CO

m/e = 65
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De acordq com o fragmentograma da Fig. 54, o melhor mecanismo para o

paraoxon é dado por:

II
P-OH

m/e =

Hg0P 02H

m/e = 109

0P(0H)2

m/e = 81

M-0

P(0H)2

m/e = 65

M-(C2H 0)2P0+

-NO,

m/e = 21*7

HO

HO'

0
II
-P-0-

m/e =219

-NO,

M-NO,

HO

H0

m/e = 173

-NO,

m/e = 139

M-NO,

H0-

m/e = 93

M-CO

H +

m/e = 65
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Através do fragmentograma do aminoparation (Fig. 55), pode-se concluir que o

provável mecanismo é dado por:

m/e = 170

s11 +
: 2 H 5 OP -OH

m/e = 125

HO-P+-OH

m/e = 65

;C^H r 0 ) o P-0 - ( / V " NH,

m/e = 2 6 1

HO-P -0H

m/e = 97

M-OH*

11+
P -QH

m/e = 80

M-HCN

m/e = 5 3

HO

-NH,

m/e = 233

M-C

P-0-
HO

-MH,

m/e = 205

M-*(HO),PS+

HO - -NH,

m/e = 109

M-H

M-CO / m/e = 108

^2

m/e = 80
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Finalmente, conforme as evidências do fragmentograma do paration (Fig. 56), o

melhor mecanismo para estes fragmentos é:

( C 2 H 5 0 ) 2 ~ P " ° "

(C2H50)2P-0H

m/e = 170 - N O ,

H-CXO

m/e = 125

m/e = 81

m/e = 65

HO-P^OH H 0

m/e = 97 HO
P-0

m/e = 235

NO,

M-S

HO-P^OH
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As Figuras a seguir apresentam alguns dos cromatogramas de íons totais (TIC) e

espectros de massa dos compostos formados na radiólise do paration em solução aquosa,

submetida a diferentes doses e taxas de dose de radiação.
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FIGURA. 57. Cromatograma de íons totais (TIC) dos compostos presentes na solução aquosa

de paration não irradiada (taxa de dose de: 1,87 kGy h"!)
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não irradiada (taxa de dose de: 1,87 kGy h"1)
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FIGURA. 58. Cromatograma de íons totais (TIC) dos compostos presentes na solução aquosa

de paration irradiada com 0,50 kGy (taxa de dose de: 1,87 kGy h"1)
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FIGURA. 67. Cromatograma de íons totais (TIC) dos compostos presentes na solução aquosa

de paration irradiada com 1,0 kGy (taxa de dose de: 3,12 kGy h"1)
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4.7. Rendimento radiolítico da degradação de solução aquosa do paration por raios y
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O rendimento radiolítico da radiação ( G ) é usualmente definido como o número

de moléculas degradadas por 100 eV de energia absorvida:

número de moléculas degradadas

G= (30 )

100 eV

Isto é, indica o potencial de decomposição de um composto quando submetido a determinada

dose de radiação.

Desta forma, o rendimento radiolítico do paration G (-paration) indica o número

de moléculas degradadas em íiinção da dose de radiação total fornecida à solução aquosa do

inseticida.

Os valores de G(-paration) a diferentes taxas de dose foram calculados a partir da

regressão linear das concentrações do inseticida em função das diferentes doses de radiação

fornecidas à solução aquosa, conforme a Tabela IV.

TABELA TV. Concentração do inseticida paration em solução aquosa após radiólise a diferentes

taxas de dose.

Doses (kGy)

0
0,10

0,15

0,20

0,25

0,50

1,0

Taxa de 1,87

1,939
1,675

1,709

1,754

1,634

1,607

1,157

Concentração (Mol L"1 x 10 ~* )

kGy h1 Taxa de 2,80 kGy K1

1,459
*

*

*

0,742

0,522

0,189

Taxa de 3,12 kGy h"1

1,682
1,092

1,023

0,553

0,615

0,155

0.036

* nãnão irradiado

As taxas de degradação do paration obtidas pelas inclinações das retas na

regressão linear dos dados de concentração, em função das doses de radiação, foram: 6,672 x 10'
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Mol L"1 kGy"1 sob a taxa de dose 1,87 kGy h"1; 1,167 x IO"4 Mol L'1 kGy'1 para a taxa de dose

2,80 kGy h"1, e 1,413 x IO"4 Moi L"1 kGy"1 à taxa de dose 3,12 kGy h"1.

Assim, considerando-se que 1 kGy corresponde a 6,24 x 1021 eV kg'1, os valores

do rendimento radiolitico, G(-paration), calculados conforme Eq. 30, foram: 0,64 para a taxa de

dose de 1,87 kGy h"1; 1,13 para a taxa de dose de 2,80 kGy h"1 e 1,36 para a taxa de dose de

3,12 kGy h"1. Portanto, a eficiência radiolítica foi maior nas irradiações realizadas com maior taxa

de dose, isto é, quando se distribuiu a dose total de radiação no menor intervalo de tempo.

Segundo GETOFF e LUTZ [ 47 ], valores na faixa de 1 a 3 de rendimento

radiolitico (G) para decomposição de compostos orgânicos em água indicam ausência de reações

em cadeia, que levaria à pouca formação de espécies reativas. Assim, seria necessário o

fornecimento de altas doses de radiação para produzir degradação significativa destes compostos,

o que seria inviável economicamente.

Porém, é importante ressaltar que 1,0 kGy de radiação possibilitou a degradação

de aproximadamente 98% do paration, quando este foi submetido a uma taxa de dose de 3,12

kGy h'1, o que significa uma eficiência de degradação muito grande.

De acordo com HOIGME [ 87 ] e GRONEMAN e SCHUBERT [ 134 ], quando

o valor do rendimento radiolitico (G) for igual a 1, significa que 1,04 mmol de uma espécie X é

formada ou degradada por 1 Mrad (10 kGy). Assim, pode-se estimar a formação de determinada

quantidade de produto de degradação para uma dada dose de radiação D (kGy) através da

equação:

Y = 0,104 x D x G ( 3 1 )

onde:

Y = Concentração do inseticida degradado (mmol L'1)

D= Dose de radiação fornecida à solução (kGy)

G= Rendimento radiolitico
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A Tabela V apresenta os valores estimados pela Eq. 31, e os valores obtidos

experimentalmente, da concentração de paration degradado por 1 kGy de radiação y a diferentes

taxas de dose.

TABELA. V. Concentração do inseticida paration degradado em função da dose de radiação e

taxa de dose

Concentração do paration (Mol L"1 x IO"4)

Taxa de dose (kGy h") Experimental Estimada

1,87

2,80

3,12

0,78

1,27

1,65

0,67

1,17

1,41

Portanto, se o rendimento radiolítico da degradação é conhecido, pode-se estimar

a concentração do pesticida degradado por radiólise, para qualquer dose de radiação.

LnC(Mol/L)x1E4

1,00

0,37

0,14

0,05

0,02

0,01

0,00

j-

• 1,87 kGy/h
A 2,80 kGy/h
• 3,12 kGy/h

r

1 , 1 . I . 1 . 1 , 1

200 400 600

Doses (GY)

800 1000

FIGURA. 68. Degradação radiolítica do paration em solução aquosa nas taxas de dose

1,87 kGy h'1; 2,80 kGy h"1 e 3,12 kGy h'1
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A degradação radiolitica do paration em solução aquosa à concentração de

lmg L'1 obedeceu à cinética de primeira ordem. Pode-se observar que a concentração do

paration em função da dose de radiação seguiu uma curva de degradação logarítimica.

Assim, a obtenção das retas na Figura 68 está de acordo com a expressão:

- dC = h C dD ( 32 )

que, quando integrada, resulta em:

LnC = L n C 0 - k i D ( 3 3 )

onde:

C = concentração de paration a uma dada dose de radiação (Mol L"1)

Co — concentração inicial de paration (Mol L"1)

D = dose total de radiação y (Gy)

ki = constante cinética

As inclinações das retas obtidas representam, portanto, as constantes cinéticas da

degradação radiolitica do paration, ou seja, a taxa de degradação em função da dose, de acordo

com as várias taxas de dose.

A constante ki é representada em termos de dose total (Gy), pois esta é função da

taxa de dose expressa em termos de kGy h"1, e portanto, indiretamente relacionada com o tempo.

Esta constante cinética da degradação radiolitica do inseticida pode ainda ser associada ao

conceito de dose necessária para reduzir a concentração do paration na solução aquosa irradiada à

metade (ED50), através da equação:

[paration]p 1

= - = e - k l E D 5 ° , ( 3 4 )

[paration]o 2

onde:

Ln 1/2 = -ki ED5o -> ED50 = Ln 2/ki ( 35 )
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Os parâmetros de regressão linear obtidos para as curvas de degradação radiolítica

do paration, as constantes cinéticas (ki) e as doses necessárias para 50% de degradação do

inseticida (ED50) estão na Tabela VI.

TABELA. VI. Parâmetros de regressão linear para as curvas de degradação do paration em

solução aquosa, em função da dose total de radiação fornecida à solução

Taxa de dose Ln Co ki Equação da regressão linear ED50

(kGy h"1) (MolL'1) (GyxlO"3) R2 da radiólise do paration (kGy)

1,87 -8,581 0,453 0,90 LnC = -8,581-0,453 E-3 xGy 1,53

2,80 -8,900 1,987 0,99 LnC = -8,900 -1,987 E-3 xGy 0,35

3,12 -8,787 3,910 0,98 LnC = -8,787 -3,910 E-3 x Gy 0,18

Os valores de ED50 servem, portanto, para comparar a resistência à degradação

radiolítica de vários compostos, isto é, quanto maior a ED50 mais resistente à degradação.

4.8. Quantificação dos produtos da radiólise do paration em metanol (100 mg L'1) por GC-NPD.

Os resultados das análises quantitativas das soluções de paration em metanol

submetidas a diferentes doses de radiação y foram obtidas através das equações de regressão

linear (Eqs. 25 a 28) das curvas de padronização externa do paration, paraoxon, aminoparation e

p-aminofenol (item 4.3).

As Figuras de 69 a 72 apresentam alguns dos cromatogramas da solução de

paration em metanol irradiada à taxa de dose de 3,12 kGy h"1, e o espectro de massa dos

compostos formados na degradação radiolítica do inseticida a 10 kGy na mesma taxa de dose.
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Tune

8 1 O 1 2 1 4

FIGURA. 70. Cromatograma (GC-NPD) da solução de paration em metanol irradiada com

7,5 kGy (taxa de dose de: 3,12 kGy h"1)
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Sig. 1 in C:\HPCHEM\1\DATA\LUCHINI\JNTV-FO9O6.
4.Oe4-

3Oe4"

2.Oe4

l.Oe4

O

«IN?

.137

.560

Sig. 1 in C:\HPCHEM\1\DATA\LUCHINI\HV-F0906.D
Ret Time Area Type width Ref# ng/ul

0.032 1 0.767 p-Aminofenol
1 p-Nitrofenol

0.032 1 5.875 Paraoxon
0.056 1 4.972 Aminoparation
0.038 1 2.342 Paration

Calibration table contains at least one peak with amt = 0

6154 PV
not found *

2.821 27093 W
2.855 57108 W
3.168 32004 W

6 S 1O 12 14
Tune (mm.)

FIGURA. 71. Cromatograma (GC-NPD) da solução de paration em metanol irradiada com

10 kGy (taxa de dose de: 3,12 kGy h"1)

.-.:•—J Ji-

FIGURA. 72. Cromatograma de íons totais (TIC) presentes na solução de paration em metanol

irradiada com 10 kGy (taxa de dose de: 3,12 kGy h"1)
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FIGURA. 72a. Espectros de massa dos compostos presentes na solução de paration em metanol

irradiada com 10 kGy (taxa de dose de: 3,12 kGy h"1)

A Tabela VII apresenta as concentrações (ug mL"1) do paration e de seus

metabólitos radiolíticos detectados em soluções de metanol irradiadas, em função da dose de

radiação fornecida à solução, à taxa de dose de 3,12 kGy h"1.
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TABELA. VII. Concentração (ug mL'1) de paration e dos seus produtos de degradação após

radióliseem metanol à taxa de dose 3,12 kGy h"1

Dose(kGy) Paration Aminoparation Paraoxon p-Aminofenol p-Nitrofenol

0

2,5

5,0

7,5

10

15

20

30

40

50

97,3

84,9

83,0

45,5

3,1

1,3

0,7

0,3

-

-

-

-

0,4

4,8

6,7

6,9

4,1

3,2

2,2

-

-

6,3

5,3

7,2

-

-

-

-

-

-

-

0,8

1,3

1,3

0,9

0,8

1,7

- não detectado nas condições da análise

Observa-se que praticamente todo paration (99%) foi degradado quando a solução

do inseticida em metanol foi irradiada com dose de 30 kGy. Os produtos de degradação

resultantes da radiólise do inseticida em metanol foram: aminoparation, paraoxon e p-aminofenol,

que estavam presentes também na solução aquosa irradiada. O metabólito p-nitrofenol, produto

da hidrólise do grupo fosforotioato do paration, não foi detectado após radiólise do paration em

metanol.

Pode-se observar ainda, que a dose necessária para a degradação radiolítica do

inseticida em metanol foi sempre muito maior do que a necessária para a degradação do composto

em meio aquoso, onde 1 kGy foi suficiente para degradar 98% do inseticida (Tabela II).

A diferença no comportamento radiolítico do paration nos dois solventes evidencia

que a degradação do inseticida foi, provavelmente, promovida por efeito indireto da radiação,
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isto é, as moléculas do inseticida não receberam energia diretamente da radiação incidente. No

efeito indireto, a energia incidente é recebida pelas moléculas do solvente, que podem ser

ionizadas e reagir com o inseticida presente na solução [ 86 ].

O rendimento radiolítico da degradação do paration em metanol, G (-paration), foi

0,12, isto é, 0,12 moléculas de paration foram degradadas por 100 eV de energia. Comparando-se

este valor com os valores de rendimento radiolítico do paration em meio aquoso (item 4.7),

observa-se que a eficiência de degradação foi muito /naior quando o inseticida foi irradiado em

solução aquosa. Também LIPPOLD et ai [ 59 ] detectaram somente 27% de degradação do

paration quando este foi irradiado em hexano Além disso, a dose necessária para esta degradação

foi de 50 kGy.

Comparou-se também, a concentração do inseticida degradado experimentalmente

e a concentração estimada (Eq. 31- item 4.7). Os valores obtidos foram, respectivamente,

3,34 x IO"4 Mol L*1 e 3,74 x IO"4 Mol L"!.

4.9. Degradação radiolítica do paration etílico em matrizes sólidas

Para comparar o efeito da radiação y sobre a degradação do paration em matrizes

sólidas e líquidas, o inseticida foi aplicado em amostras de solo seco, solo úmido e arroz em

casca, na concentração de 20 mg kg'1 de material, e submetido a várias doses de radiação à taxa

de dose 3,12 kGy h"1.

Os resultados da radiólise do paration em matrizes sólidas indicaram que não

houve degradação significativa do inseticida nestas matrizes, mesmo quando submetidas a elevada

dose de radiação (Tabela VHI). Isto demonstra baixa eficiência na utilização da radiação y como

alternativa de descontaminação do paration nessas matrizes ambientais.

A Tabela VEI apresenta as porcentagens de recuperação do inseticida nas diversas

matrizes e diferente doses de radiação.
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TABELA. Vm. Porcentagem de paration nas diversas matrizes em função da dose total de

radiação

Doses (kGy)

0

0,5

1,0

2,5

5,0

10

20

30

40

50

Solo seco

100

102

94.8

106.5

107.2

103,0

99,7

93,1

94,3

83,1

- • Paration (%)

Solo úmido

100

*

94,6

98,4

83,7

96,7

100

87,5

*

*

Arroz

100

96,7

97,2

86,7

85,8

*

*

*

*

*

* não irradiado

A dose máxima de radiação y fornecida ao paration aplicado em arroz em casca foi de

5,0 kGy e está acima da dose total de radiação utilizada nos processos de irradiação de grãos

armazenados, que normalmente não ultrapassa 1 kGy [ 70]. Assim, se por um lado o processo de

irradiação industrial de grãos de arroz armazenados, utilizado para desinfestação de pragas, não

leva à descontaminação do inseticida aplicado, por outro lado, impede a reinfestação dos grãos

por pragas, pois a ação inseticida do composto persistiria . Portanto, os dados aqui obtidos estão

em concordância com os de WIENDL e SGRJLLO [72 ] e COROCHER e WffiNDL [ 73 ], que

estudaram a degradação do inseticida malation por radiação y, e não obtiveram degradação

significativa do produto mesmo à doses de 10 e 20 kGy.
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Da mesma forma, o estudo radiolítico do paration aplicado a solo, tanto seco

quanto úmido, não resultou em degradação significativa do inseticida nas doses utilizadas.

Comparando-se com a radiólise em meio aquoso, ou mesmo, em metanol, percebe-se que embora

o método de irradiação tenha se mostrado como boa opção para descontaminação de pesticidas

em matrizes líquidas, há pouca possibilidade de descontaminação de paration em solo através de

irradiação com raios y.

4.10. Degradação radiolitica do paraoxon em solução aquosa.

Por ser o paraoxon o produto mais tóxico da degradação do inseticida paration, as

informações sobre seu comportamento radiolítico foram incluídas nesta discussão.

FIGURA. 73. Porcentagem de degradação do metabólito paraoxon em solução aquosa irradiada

com taxa de dose 3,34 kGy h'1

Conforme observou-se na Figura 42, o paraoxon foi um dos produtos de

degradação formados na radiólise do paration, representando 24,6% dos compostos presentes na
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solução aquosa irradiada com 0,20 kGy à taxa de dose 3,12 kGy h"1. Porém, ao mesmo tempo

que este metabólito é formado na solução ele também passa por processo de degradação bastante

acentuado, conforme observa-se na Figura 73 acima.
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5. CONCLUSÕES

De acordo com os resultados apresentados sobre a degradação radiolitica do

[14C]-paration em diversas matrizes, pode-se concluir que:

5.1. A radiação gama do cobalto-60, como indutora da degradação radiolitica do paration etílico,

é um instrumento importante para a descontaminação ambiental do inseticida em matriz

aquosa.

5.2. A distribuição da dose total de radiação em função do tempo de irradiação (taxa de dose)

teve influência significativa na eficiência da degradação radiolitica do inseticida. Assim,

quanto maiores a dose de radiação e a taxa de dose, maior a degradação do paration

em solução aquosa.

5.3. Os produtos de degradação formados na radiolise do paration são os mesmos encontrados

no processo biológico de degradação do inseticida. Desta forma, tanto a degradação

radiolitica como a biológica passam pelas mesmas vias e têm o mesmo resultado final.

5.4. A concentração de paraoxon, aminoparation, p-nitrofenol e p-aminofenol formados

pela radiolise dependeu da dose de radiação e da taxa de dose. Assim, pode-se

direcionar o processo para obtenção seletiva do produto de maior interesse. Desta forma, a

degradação radiolitica pode ser instrumento importante para obtenção de metabólitos de

pesticidas para estudos ecotoxicológicos.

5.5. O paration foi degradado mais rapidamente em meio aquoso do que em metanol,

evidenciando que a degradação do inseticida ocorre por efeito indireto da radiação sobre o

sistema. Isto é, a radiolise do paration ocorre por ação dos produtos radiolíticos dos

solventes.

5.6. O paraoxon, principal metabólito tóxico do paration, também sofre acentuada degradação
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quando submetido à radiação gama. Desta forma, a utilização da radiação gama tem a

vantagem de, não só degradar o paration durante o processo radiolítico, como também seu

principal metabólito tóxico.

5.7. A irradiação de matrizes sólidas contendo o paration praticamente não ocasionou

degradação do inseticida nas condições do experimento.
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