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RESUMO

As culturas de mangas e maçãs brasileiras vem se expandindo nos

últimos anos. Entretanto, algumas fruteiras de clima tropical são suscetíveis a

vários patógenos. O controle de muitas dessas doenças é feito através de

fungicidas. O prochIoraz é um desses, que possui ação protetora e erradicante,

controlando o Colletrotrichum (antracnose) em mangas e Venturia (sarna) em

maçãs. São muitas as vantagens do uso de pesticidas na produção agrícola,

entretanto eles podem causar uma série de problemas ao ecossistema. O objetivo

deste trabalho foi avaliar os níveis residuais de prochIoraz aplicado na pré e pós

colheita em mangas e na pré-colheita em maçãs. No tratamento das mangas, os

frutos foram adicionalmente irradiados com radiação gama na dose de 1,0 kGy,

com objetivo de verificar se a mesma tem função de induzir a degradação do

fungicida. As mangas tratadas na pós-colheita foram armazenadas por 21 dias a

12 De.
Em mangas, o prochIoraz não apresentou decréscimo nos níveis

residuais durante o período de carência (21 dias), estabelecido pela legislação

brasileira de agrotóxicos. O armazenamento refrigerado (12 DC) e a irradiação
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gama também não contribuiram para a degradação do fungicida. O procWoraz

ficou retido, principalmente, na casca (x = 1,64 )..lg/g), funcionando como

barreira de impedimento à contaminação da polpa (x = 0,06 )..lg/g). O produto de

degradação, formado nas cascas das mangas tratadas na pré-colheita e pós

colheita foi o BTS 44596; para as mangas tratadas na pré e pós-colheita, o

metabólito formado foi o BIS 445186. Ambos metabólitos foram encontrados em

níveis muito baixos, confirmando que ocorre degradação mínima do fungicida

em mangas.

Em maçãs obteve-se um decréscimo de 50% nos níveis residuais de

procWoraz na casca e no fruto inteiro reduzindo estes níveis a valores desejáveis

para o consumo de acordo com a legislação brasileira de agrotóxicos. Em maçãs,

os principais metabólitos formados foram o BIS 44595 e o BTS 44596. Estes

metabólitos estavam presentes em concentrações maiores que o procWoraz,

confirmando a degradação deste fungicida em maçãs.
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EVALUATION OF THE 14C-PROCHLORAZ RESIDUE LEVELS IN

IRRADIATED MANGOES (Mangifera indica)

AND APPLES (Malus domestica)

Author: Maria Aparecida Costa
Advisor: PIOf. Dr. Julio Marcos Melges Walder

SUMMARY

The Brazilian cIOps mangoes and apples has expanding in the last

years. However, tropical fruits cIOps are susceptible to infection that harms the

cIOp yield. The control of these diseases is made through fungicides such as

pIOchloraz which possesses pIOtecting eradicating action by controlling

antracnose in mangoes and scabies in apples. Agrochemicals are of great

importance in the agriculture considering the of relationship cost!benefit.

However they may cause a series of pIOblems in the ecosystem, being the leveIs

of agrochemicals residues in fruits one of these factors. The aim of this work was

to evaluate the pIOchloraz leveIs in mangoes treated in both stages of pre and

postharvest, and in apples treated in the preharvest. In the treatment of the

mangoes, the interaction, fungicide with the gamma radiation with dose of 1,0

kGy, was used to induce prochloraz degradation. Treated postharvest mangoes

were stored, at 12 DC during 21 days.

The results showed that the pIOchloraz did not present reduction in

the residual leveIs of the mangoes afier 21 da)'s storage, that is the safe period

established by the Brazilian legislation on agrochemicals, in treated mangoes. The

refrigerated storage (12 DC) and the gamma radiation also did not contribute to the
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degradation of the fungicide in mangoes. In average the concentration of the

fungicide prochloraz in the peels (x = 1,64 J.!glg) was higher than in the mangoes

pulp (x = 0,06 J.!gIg), which allows the consumption of this fruit, since the peel

is always discarded.

The degradation product, formed in peels of mangoes in fruits

treated in the pre and postharvest was the metabolite BIS 44596; for mangoes

treated in the pre-postharvest the metabolite formed was the BIS 445186. Both

metabolites were found in very low leveIs, confirming that occurs degradation of

the fungicide in mangoes.

In apples treated with the prochloraz, reduction of 500/0 in the leveIs

of residues of the peeI and of the whole fruit was obtained, resulting in suitable

leveIs for consumption according to the Brazilian legislation of agrochemicals.

The degradation products, formed in apples, were the metabolites BIS 44595 and

BIS 44596. These metabolites were found in higher concentrations than the

prochloraz, proving the degradation of the fungicide in apples.
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1. INTRODUÇÃO

Os agrotóxicos são hoje considerados como parte da agricultura

moderna, com grande beneficio para o aumento de produção de alimentos já que

controlam as pragas das plantas e animais, e o bem estar do público. No entanto,

eles devem ser cuidadosamente monitorados, pois se utilizados indevidamente

podem ser perigosos tanto para a vida humana e animal, como também para o

ambiente.

A presença de resíduos de fungicidas em frutas pode ocorrer devido

à aplicação destes compostos no controle de doenças, como a antracnose

desenvolvida pelo fungo Colletotrichum gloesporioides, sendo esta uma das mais

sérias doenças da manga (Mangifera indica), que atualmente é considerada como

uma da três cultUras tropicais mais importantes, a nível mundial, após a banana e

o abacaxi. Temos também a sarna (Venturia inaequalis) dentre os principais

problemas que afetam a produção de maçãs (Malus domestica), sendo que esta

cultura no Brasil teve um dos mais rápidos desenvolvimentos que se tem notícia,

chegando a auto-suficiência com competência e qualidade.

Essas doenças, tanto da manga como da maçã, tem o controle feito

através do uso de fungicidas como o benomil, tíabendazol, metil-tiofanato e

prochloraz.
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Diante do mercado tão ativo e da problemática da educação para

uso adequado de agrotóxico impõem-se a necessidade do controle de qualidade e

monitoramento de alimentos, para que a população e o ambiente, ao invés de

beneficiados, não venham a tomar-se VÍtimas desses produtos.

o Brasil, com uma pauta de exportações agropecuárias

relativamente diversificada, enfrenta grandes problemas diante das políticas

protecionistas adotadas por muitos dos nossos parceiros comerciais, tendo

dificuldade para colocar muitos produtos no mercado. A União Européia dando

como pretexto a presença de resíduos de agrotóxicos, restringe nossas

exportações de frutas e legumes.

o controle do uso de agrotóxicos no Brasil está sendo aperfeiçoado

e um importante subsídio para esse controle são os estudos de resíduos e

metabólitos em frutos, visando a proteção do consumidor, assim como cumprir as

exigências no mercado externo onde a legislação sobre os níveis de resíduos de

aditivos em alimentos é bastante rígida.

Como o fungicida prochloraz está. sendo bastante utilizado no

controle de doenças fúngicas, como é o caso da manga e da maçã, faz-se

necessário o estudo do comportamento deste produto, pois os agroquímicos que

têm uma grande importância na agricultura também têm acarretado uma série de

problemas no ecossistema. Muito tem sido feito para a diminuição desses efeitos

indesejáveis, sendo o uso da irradiação gama uma das possibilidades na

descontaminação de resíduos de pesticidas no ambiente.

o objetivo deste trabalho foi avaliar os níveis de resíduos do

fungicida prochloraz em mangas (Mangifera indica) e em maçãs (Malus
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domestica). Nas mangas, avaliou-se os níveis do fungicida e fonnação de

metabólitos na polpa e na casca das frutas, tratadas nas fases de pré-colheita, pós

colheita e annazenamento, utilizando a interação com a radiação gama, para

verificar possível indução na degradação do fungicida e fonnação de metabólitos.

Nas maçãs, avaliou-se os níveis do fungicida e fonnação de metabólitos na polpa,

casca e fruto inteiro, tratados na pré-colheita e após o período de carência.
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2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1. Mangas

As mangas têm seu uso bem diversificado, dentre eles, o consumo

como "in natura", em estado verde, de vez ou completamente maduro. Utiliza-se

só ou combinada com outras frutas, no preparo de purês, néctares, refrescos e

sorvetes. Mangas maduras são também utilizadas na elaboração de sorvetes,

geléias, polpas, fatias para enlatamento e flocos de cereais, um excelente produto

de desjejum. Estudos de aproveitamento dos resíduos da casca já foi cogitado,

pois em algumas variedades de manga, o conteúdo de proteína na casca é de

1 - 2 % e na polpa 0,6 - 1 %, e em relação a vitaminas, o ácido ascórbico tende-se

a concentrar-se na casca, já o conteúdo de lípedes variam de 0,75 - 1,70 %, e a

pectina de boa qualidade pode ser preparada da casca de manga madura.

Entretanto, a casca não tem sido utilizada na industrialização junto à polpa, pois

de acordo com alguns trabalhos a casca causa efeitos indesejáveis no produto

final (Medina e Bleinroth, 1981).

2.1.1. Produção de Mangas

A produção brasileira de manga é da ordem de 750 mil toneladas por ano

(Tabela 1), sendo que o plantio ocupa uma área de aproximadamente 55 mil

hectares. A cultura dessa fruta vem se expandindo nos últimos anos, sobretudo na
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Região Nordeste, no entanto, o maJor produtor é o Estado de São Paulo

(Agrianual, 1998).

Em 1990, a FAO previu que até no ano 2000, doze mil toneladas de

mangas serão exportadas, e o Brasil classificado como o quinto maior produtor

dessa fruta.

Atualmente, a produção brasileira de manga corresponde a 25%

das importações européias. "As estimativas para o ano 2000, são de crescimento

de mais de 200% nas exportações mundiais para a Europa, sendo a participação

do Brasil de 19%, contra 23% de Israel e 15% da África do Sul" (Agrianual,

1998).

Tabela 1. Dados da produção de manga no Brasil.

Norte
Nordeste
Sudeste
Sul
C-Oeste
Brasil
Fonte: Agrianual, (1998):

2.2. Maçãs

1992
33.470

381.925
283.113

5.860
4.618

708.986

Produção de mangas (t)
1993 1994

46.507 41.778
340.025 402.026
312.982 314.724

4.861 5.535
20.141 13.674
724.516 777.736

A maçã, ao lado da banana, da laranja e da uva, está entre as frutas

cujo consumo vem crescendo, podendo ser consumida tanto "in natura", como na
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fonna de suco. Segundo Savitici et al., (1995), o suco de maçã é o segundo mais

consumido mundialmente.

A lucratividade da cultura da maçã é boa, mesmo considerando o

alto grau de sofisticação tecnológica exigido, desde a produção primária,

passando por tratamentos pós-colheita, armazenagem e "marketing", até o

sistema de distribuição no exterior.

2.2.1. Produção de Maçãs

o total de área plantada no Brasil é de 28,5 mil hectares, dos quais

26,8 mil hectares encontram-se em idade produtiva. A produção brasileira está

concentrada nos Estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul e atingindo a

expressiva marca de 773 mil toneladas em 1997 (Tabela 2), sendo 21 mil

toneladas destinadas à exportação. A produção mundial é de 42,4 milhões de

toneladas, figurando a China como a maior produtora, com 16,7 milhões de

toneladas (Agrianual 1998).

Tabela 2. Dados da produção de maçãs no Brasil.

1995
Sudeste 14.521
Sul 649.663
Brasil 664.184
Fonte: Agrianual, (1998):

Produção de maçãs (t)
1996 1997

14.034 14.034
639.273 759.676
653.307 773.710
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2.3. Doenças e Controle

Frutas tropicais muitas vezes abrigam infecções superficiais ou

quiescentes de Colletotrichum, Diplodia, Alternaria, Phytophtora e de outros

fungos na época da colheita. Esporos destes patógenos podem ser conduzidos

para a superficie dos frutos imaturos pela chuva e pelo vento. Para o controle

dessas doenças, são desenvolvidos fungicidas que interferem no desenvolvimento

de esporos e apressórios dos patógenos.

o prochloraz se encontra entre os fungicidas sistêmicos, assun

como o benomil e tiabendazole, usados para erradicar os apressórios e hifas

latentes na superficie dos tecidos dos frutos. O apressório do Colletotrichum da

manga parece ser o estágio latente essencial da antracnose (Daquioag e Quimio,

1979). Nos países tropicais, a temperatura e a umidade relativa elevadas

favorecem o desenvolvimento de doenças, tanto na fase de pré como de pós

colheita das mangas.

Infecções em árvores de maçãs por Nectria galigena podem ocorrer

através de feridas na folha durante o outono e durante o período da primavera

verão por brotamento, rachaduras devido ao crescimento superficial, lesões

devido à poda e outras causas de danos (Swinburne, 1971).

Sarna (Venturia inaequalis) é um dos malores problemas na

produção de maçãs. Após o início da infecção, mas antes do desenvolvimento

dos sintomas, a atividade dos fungicidas, particularmente os inibidores da

biossíntese do ergosterol, previne a formação de lesõês visíveis, quando aplicados

três dias após a inoculação (Biggs e Warner, 1987). Devido a este fato, faz-se o

uso de vários fungicidas em pomares de maçãs, entre os quais o fenarimol,



8

bitemanol, prochloraz e venturol que efetivamente anulam os sintomas da sarna

(Thakur et alo 1994).

Nakazawa e Fukushima (1990) testaram o fungicida prochloraz

dentre 16 fungicidas contra Venturia inaequalis em maçãs, o qual apresentou bom

resultado.

A eficiência dos fungicidas prochloraz, benomil e guazatini foi

estudada no controle da podridão de várias frutas maduras, entre as quais maçã,

verificando-se que a podridão foi consideravelmente reduzida nas frutas imersas

em solução de prochloraz (0,125-0,25 g i.aIL) à temperatura ambiente por um

curto período de tempo (5 sego a 5 min.). Controle similar foi obtido para os

outros dois fungicidas (Brown et alo 1984).

Xu e Bult (1996) verificaram que o prochloraz possui uma forte

atividade anti-germinativa em Nectria galligena causadora do cancro e podridão

em maçãs.

A atividade fungistática de vários fungicidas, entre eles o

prochloraz, em laranjas e tangerinas foi avaliada pôr Tadeo e Lafuente (1988).

Os autores observaram que os frutos tratados com benzimidazoles foram

resistentes à doença, quando inoculados com isolados de Pinicillium digitatum.

Os compostos imazalil, prochloraz e fenopropimorf reduziram a proporção dos

frutos afetados em extensão similar. A elevada ação fungistática dos compostos,

especialmente do imazalil e prochloraz, resultou em baixa proporção de frutos

com podridão e todos os fungicidas impediram o atraso gradual da formação da

parte esporógena do fungo. Os autores concluíram, entre os fungicidas imazalil e

TBZ, que o primeiro apresentou maior eficiência no controle da podridão pós

colheita em frutos cítricos frente ao fungo e que os novos fungicidas prochloraz e
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fenopropimOIf podem ser de grande utilidade para evitar os possíveis problemas

derivados da utilização exclusiva e contínua de um mesmo produto fitossanitário.

Nove fungicidas, entre eles o prochloraz, foram avaliados no

controle de doenças como o cancro, podridão da raiz, podridão "styler-end" e

antracnose em goiabas, e verificou-se que todos os fungicidas foram eficientes no

controle das doenças, mas com eficiência variada, e que nenhum fungicida foi

completamente efetivo no controle do cancro (Rawal e Ullasa,1988).

Em uma pesquisa realizada em mangas com antracnose, observou

se que quando estas foram tratadas com soluções de prochloraz (125 a 1000

j..lg/g), 55 a 72% das frutas tratadas apresentaram-se livre da doença (Kinights,

1986).

Mangas imersas em solução de prochloraz durante 30 segundos a

13°C, apresentaram excelente controle contra a antracnose e podridão da ponta do

ramo (Johnson et alo 1990).

Lonsdale (1993) verificou o controle efetivo da antracnose em

mangas quando estas foram tratadas tanto com solução de prochloraz e banho a

55°C por 2 minutos e armazenadas por 28 dias a Iloe, com radiação gama (0,75

Gy) e banho quente.

2.4. Fungicidas lnibidores da Síntese de Esteróis

Nos últimos anos, inúmeros compoStos foram pesquisados e

desenvolvidos para controlar fungos fitopatogênicos. Grande parte deles foi

sintetizado a partir de moléculas com elevada ação tóxica sobre a formação de
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Basideomicetos e de Deuteromicetos, sendo classificados como inibidores da

síntese de esteróis (SBI = sterol biosynthesis inhibitors). Com esse modo de ação,

fungicidas quimicamente diferentes, identificados como piperazinas, piridinas,

pirimidinas, imidazoles e triazoles, são hoje ferramentas importantes no controle

de ferrugens, de oídios, e de manchas foliares em olericolas, em frutíferas e,

sobretudo, em cereais.

Os esteróis, principalmente o ergosterol, estão acumulados na

membrana celular da maioria dos fungos, conferindo-lhes estrutura e seletividade.

Constituem o maior e o mais importante grupo de compostos já desenvolvidos

para o controle de doenças fúngicas de plantas e animais. Algumas espécies de

Oomicetos, como Pythium e Phytophthora, utilizam-se de esteróis fornecidos pela

planta hospedeira, enquanto a maioria dos Ascomicetos, Basidiomicetos e dos

Deuteromicetos têm de sintetizar o seu próprio ergosterol (Kato, 1986).

Dentre os fungicidas inibidores da síntese de esteróis tem-se o

prochloraz, um derivado do imidazol que possui ação protetora e irradicante e é

efetivo em doenças que afetam culturas de campo, frutas e gramíneas.

De acordo com Dodd et alo (1991), o prochloraz pode ser usado na

pré-colheita como agente curativo e com sucesso na pós colheita no controle da

antracnose.

A mobilidade do prochloraz em plantas é translaminar, e segundo

Saint-Blanquat e My (1983), este produto é absorvido na superfície da planta,

porém não tem poder de penetração. Estudos realizados pôr Cooke et alo (1979),

usando morangos como sistema de planta teste, confirmaram esta pesquisa.
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o nome químico do prochloraz é N-propil [2 (2,4,6 triclorofenox)

etil] carbamoilimidazol, sua fórmula bruta é (ClsH16ChN302), e a sua fórmula

estrutural e seu metabolismo, podem serem observados na Figura 1. A massa

molecular é igual a 376,7, solubilidade em água igual a 34 rng/L (25°C), pressão

de vapor 1,5 x 10 - 4 Pa e constante de Henry 1,7x 10 - 3 Pa/mM (Deas et al.,

1992).

De acordo com a Comissão do Codex Alimentarius, a sinonímia do

prochloraz é BTS 40542; Sportak, produto usado no controle da antracnose em

mangas e Jade produto usado no controle da sarna em maçãs, e seus metabólitos

são BTS 44596, BTS 44595 e BTS 445186. A classificação toxicológica é classe

I e o limite máximo de resíduos estabelecido para manga é de 0,2 J..lg/g para

tratamento pós-colheita, com intervalo de segurança de 21 dias e para maçãs o

limite máximo de resíduos é de 0,5 J..lg/g, com intervalo de segurança de 28 dias

(Brasil, 1995).
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2.5. Resíduos de Agrotóxicos

Pelo Decreto nO 98.816 de janeiro de 1990, o termo pesticidas

citado em Portarias e Decretos, foi substituído por agrotóxico (Oliveira, 1993).

Este mesmo decreto que regulamenta a Lei 7.802/89, defme

resíduos como sendo "substâncias ou misturas de substâncias remanescentes ou

existentes em alimentos ou no meio ambiente, decorrentes do uso ou não de

agrotóxicos e afins, inclusive de qualquer derivado específico, tais como produtos

de conversão e de degradação, metabólitos, produtos de reação e impureza,

considerados tóxicos e ambientalmente importantes" (Compêndio, 1993).

Os pesticidas aplicados diretamente na copa das árvores na forma

de "spray" ou pó molhável, penetram nas células onde ocorrem reações

fitotóxicas de biotransformações. As plantas metabolizam compostos

xenobióticos através de uma série de intermediários, omitindo resíduos

insolúveis. Os produtos químicos e a quantidade de metabólitos intermediários e

resíduos insolúveis na planta são influenciados pelo local de absorção do

pesticida, translocação e tempo de retenção na planta (Shimabukuro e Walsh,

1979).

O prochloraz foi utilizado no controle de doenças de frutas cítricas

na pós-colheita. A persistência e a distribuição do resíduo na casca e na polpa de

frutas cítricas tem sido supervisionadas pela FAO em muitos países.

Aproximadamente 30% do resíduo de prochloraz encontrado na laranja, também

foi encontrado no suco (FAO,1983).

Os fungicidas benomil, thiabendazole e prochloraz foram estudados

em mangas pôr Muller e Burt (1989), que verificaram níveis de resíduos na casca
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da fruta. O nível de resíduo de prochloraz foi reduzido em 50%, 14 dias após o

tratamento sendo de 0,lJ..lg!g, 6,8 J..lg!g e 0,7 J..lg!g na polpa, casca e fruto inteiro,

respectivamente. Em outro experimento realizado por Scalon et al., (1996) com

benomil em mangas, foi observado que o fungicida não atingiu a polpa, pois

segundo os autores, a casca da manga é altamente cerosa, espessa e

consequentemente pouco permeável, acreditando-se que devido a estes fatores o

fungicida ficou retido na camada superficial.

A eficiência do prochloraz foi constatada em berinjela na pós

colheita, para evitar deterioração, não se observando queda dos pedúnculos. O

nível de resíduo de prochloraz detectado foi de 0,34 J..lg!g, dentro do limite

máximo permitido para esta cultura em Israel e na Europa, que é de 5,0 J..lg!g

(Ternkin et aI., 1983).

Em estudos realizados pôr Tadeo e Lafuente (1988) foi observado

um decréscimo nos níveis de prochloraz após 14 dias de armazenamento, em

frutas CÍtricas (laranjas e tangerinas), imersas em soluções de prochloraz e

imazalil 500 e 1000 J..lg!g, analisados por cromatografia a gás com captura de

elétrons. Os níveis de resíduos de prochloraz, por eles detectados, foram de 4,0

e 4,4 J..lg!g no fruto inteiro para laranja e tangerina, respectivamente, e 0,52 e

0,63 J..lg!g no albedo para laranja e tangerina, respectivamente. Os autores

verificaram que estes fungicidas foram persistentes, tiveram uma ação

subcuticular forte e dificilmente penetraram na fruta (polpa), ficando retidos no

albedo.

No caso de hortaliças e frutíferas a 'presença de dorados é um

problema sério, pois esses resíduos não autorizados, aparecem em amostras
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analisadas. Tem-se como exemplo, amostras coletadas na central de distribuição

de São Paulo (CEAGESP) em 1980. Das 120 amostras, oito apresentavam

resíduos acima dos níveis autorizados, enquanto que em 99 amostras não foram

detectados resíduos (Úngaro et aI. 1980).

Vários trabalhos avaliaram os níveis de resíduos em batatas tratadas

com inseticidas aldicarb. Em nenhum caso ocorreram resíduos acima do limite de

1,0 j.lglg estabelecido pela legislação brasileira (Batista et al., 1988). O mesmo

tipo de avaliação foi extensivamente realizado em laranjas, um produto

importante na pauta de exportações do Brasil (Rigitano et al., 1982; Vasconcelos

et al., 1983). A aplicação de aldicarb resultou na presença de resíduos ao nível de

0,12 j.lglg, abaixo da tolerância de 0,2 j.lglg (Batista, 1987). Estes resultados

foram confirmados em análises realizadas em Connecticut (E.E.U.U), sendo que

em nenhum dos 15 sucos de laranjas listados como procedente do Brasil

ocorreram resíduos não permitidos pela legislação local, em níveis acima dos

limites aceitáveis (Hankin e Pylypyw, 1991).

Em um estudo detalhado analisando frutas e legumes prontos para a

comercialização, no Rio de Janeiro (Brasil), observou-se que, de 466 amostras,

630/0 apresentavam resíduos, sendo que 24% apresentavam 50% acima da

tolerância (Reis e Caldas, 1991).

Fatos observados no Brasil,· com relação aos fungicidas parecem

também ter ocorrido na Argentina, onde a contaminação aumentou no período de

1984 a 1989, sendo que 2,8% das amostras apresentavam resíduos acima dos

limites, e 4,5% de resíduos não autorizados (Limongelli et aI., 1990).
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Muitos agrotóxicos são utilizados durante o estágio de

amadurecimento das frutas para protege-las contra a deterioração provocada pelo

ataque de insetos e fungos. De acordo com Farrow et alo (1969), os resíduos

destes agrotóxicos depositados sobre a superficie do fruto, podem ser removidos

em diferentes quantidades, dependendo da natureza do fruto, do agrotóxico e

também do tratamento efetuado. Oliveira (1993) verificou que a lavagem de

morangos reduziu os níveis de resíduos de captan, dicofol, mancozeb e

clorotalonil. No entanto, o autor verificou que a eficiência da lavagem com água

para remoção de resíduos de agrotóxicos depende, principalmente, do agrotóxico

e da sua concentração residual.

Pode-se dizer, que os agrotóxicos são eficazes em pequenas e

grandes plantações, a relação custolbeneficio é positiva e evitam perdas agrícolas

da ordem de 30%; mas existe também os riscos que os agrotóxicos causam, entre

eles: efeitos negativos sobre a microflora e microfauna, destruição da fauna,

indução à aquisição de resistência por parte das pragas, fitotoxicidade e acabam

gerando resíduos nos alimentos, podendo causar rejeição dos produtos nas

exportações.

2.6. Efeito da Estocagem à Baixa Temperatura Sobre os Resíduos de

Agrotóxicos

Alimentos contaminados por resíduos de pesticidas, estocados a

baixa temperatura durante determinado período, podem apresentar redução destes

resíduos, dependendo das condições de estocagem (tempo e temperatura), do tipo

de alimento e da natureza química do contaminante (Kawar et al., 1973). Embora

em número reduzido, alguns estudos confinnam a estabilidade de herbicidas
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quando estocados à baixa temperatura. A estocagem em geladeira pode ser um

fator importante na redução dos níveis de captan e mancozeb em morangos, mas

não provoca alteração nos níveis de resíduos de endossulfan, clorotalonil e

dicofol, (Oliveira, 1993).

2.7. Efeito da Radiação Gama Sobre Agrotóxicos em Alimentos

A radiação gama tem-se mostrado como uma alternativa viável na

conservação de alimentos, com legislação aprovada em vários países, inclusive no

Brasil. Uma comissão composta pela WHO (World Health Organization), pela

IAEA (Intemational Atomic Energy Agency) e pela FAO (Food and Agriculture

Organization), analisando grande número de pesquisas geradas no campo da

irradiação de alimentos, concluiu que "a irradiação de qualquer tipo de alimento

até uma dose de 10 kGy, não dá origem a nenhum produto tóxico e não acarreta

problemas nutricionais e microbiológicos especiais" (WHO, 1988).

Um fator importante que controla a degradação de uma substância

orgânica através da radiação é seu estado fisico. No estado sólido, cristalino, a

produção da degradação é muito baixa. Assim, quando é executada a irradiação

em alimentos congelados, é provável que a degradação do agrotóxico seja menor

do que em uma matriz não congelada.

O mesmo é verdade para adsorção de resíduos de agrotóxicos

irradiados em uma superfície seca, como foi demonstrado por Cogburn e Mahany

(1969). No estudo, nenhuma medida de destruição ocorreu quando foi executada

a irradiação em trigo borrifado com malation, até mesmo a 40 kGy, enquanto que

uma degradação de 71% foi obtida em solução de hexano a 50 kGy, como

descreveram Lippold et alo (1969). Até mesmo quando a irradiação do agrotóxico
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adsorvido é realizada em um solvente, para PCBs a partir de carbono ativado, a

degradação é inibida (Schweitzer et al., 1987). Deste modo, a inibição ocorre

porque estes resíduos ficam menos disponíveis para reagir com as várias espécies

geradas no solvente pela radiação. O estudo de Getzin e Rosefield (1978) em

agrotóxicos irradiados em areia ou solo também demonstra uma diminuição na

degradação dos agrotóxicos adsorvidos quando comparados aos produtos de

degradação obtidos em soluções aquosas por outros autores. No trabalho de

Getzin e Rosefield (1978), porém, fatores diferentes, como a presença de

adsorventes médios, ou outras moléculas orgânicas no solo, pode ser um fator

responsável pela menor degradação observada. Então, se resíduos de agrotóxicos

estão somente presentes sobre a superficie externa seca de um alimento, como a

semente de trigo, é provável que a degradação por radiação gama seja

consideravelmente menor que uma observada em modelos de solução.

Muitos estudos demonstram que a taxa de dose é um fator

importante envolvido na degradação de agrotóxicos por radiação. Quando a taxa

de dose é alta, a concentração dos radicais reativos aumenta e favorece a

recombinação radical-radical. Já resíduos orgânicos são menos afetados. Isto

poderia explicar algumas discrepâncias nos rendimentos de degradação

reportados por autores diferentes para o mesmo agrotóxicos, no mesmo solvente,

à mesma dose de irradiação. Outro fato importante é que muitos autores não

mencionaram a taxa de dose de radiação em seus estudos.

Outro parâmetro importante para considerar é a concentração do

agrotóxico na solução. Em altas concentrações de substrato, o rendimento da

degradação em termos de (moI L-I) /kGy é mais alto que a mais baixa

concentração de substrato devido a uma limpeza mais eficiente da espécie reativa

pelo substrato. Em termos de porcentagem do material inicialmente destruído,



19

porém, os rendimentos de degradação parecem geralmente diminuir com

concentrações crescentes. Devido aos resíduos de agrotóxicos em alimentos,

quando presentes, se encontrarem ao nível de partes por milhões, o rendimento da

degradação de soluções diluídas de agrotóxicos são mais relevantes para

alimentos irradiados que aqueles obtidos em soluções concentradas. Isto também

pode ser notado em concentrações muito altas, onde a ação direta da radiação

ionizando a solução pode vir a causar efeito, enquanto em soluções diluídas, as

modificações químicas da solução são causadas pelas várias espécies reativas

geradas no solvente. Tal um efeito pode modificar potencialmente a natureza dos

produtos de degradação. Em soluções concentradas, são produzidos também

polímeros, enquanto em soluções diluídas este fato não é observado.

o efeito da radiação gama sobre os pesticidas diazinon, lindane,

allethrin e paraquat, em solução ou em alimentos, foram revisados por Lépine

(1991), onde verificou-se que a degradação desses pesticidas é proporcional à

dose de radiação gama aplicada e que, dentro da dosagem máxima recomendada

pela FAO (10 kGy), ocorre significante degradação em modelos de solução pura e

em alguns alimentos, sendo a degradação em alimentos menor que nas soluções,

talvez devido à complexidade dos alimentos.

Entretanto, as radiações podem provocar alterações nos alimentos

irradiados. Em se tratando de frutas e hortaliças, tais alterações incluem possíveis

modificações nos componentes químicos ·e nutricionais, e nas características

físicas e sensoriais.

Domarco et alo (1989) avaliaram aS'..características químicas e

sensonms de mangas cv. Haden submetidas a tratamentos combinados com

irradiação e aquecimento, para o controle de antracnose. Os autores concluíram
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que os melhores resultados foram apresentados pelas mangas aquecidas em água

e irradiadas com 0,8; 0,9 e 1,0 kGy.

Carp et aI. (1972) estudaram o efeito da radiação gama em aldrin

dissolvido em óleo de milho e toucinho (60 kGy), e verificaram que 20% do

aldrin foi degradado, sendo que três produtos de degradação foram observados

por cromatografia a gás, mas não foram identificados. Estes autores observaram

também a degradação de aldrin dissolvido em solução de hexano, após irradiação

com as doses de 0,3; 0,5 e 6,0 kGy, e verificaram que a porcentagem do inseticida

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

radiação absorvida, ao mesmo tempo que aumentou a porcentagem dos produtos

formados na radiólise.

o efeito da radiação gama (45 kGy) em ovos de pata contendo 233

J.Lg/g de Mirex, foi reportado pôr Lane et al. (1976). Os autores observaram que a

degradação do produto foi de 6,0 xlO-6 (moI kg-1
) / kGy, que corresponde a 64%

de decréscimo na concentração. Os produtos de degradação foram identificados

como os compostos mono e didecWorinated Mirex. Dos cinco produtos

observados, somente um foi específico da radiação gama, os outros quatro foram

produzidos por irradiação dos ovos com luz ultra violeta (UV).

A dose de radiação gama de 10 kGy reduziu em 38% os níveis de

bifenilas polic1oradas em truta de lago, que continham 1,8 ~g do produto (Cichy

et alo 1979). Peixes contaminados a nível de 8 J..lg/g, foram irradiados com a dose

de 50 kGy e foi obtida uma degradação do produto de lxl0-7 (moI kg-1
)/ kGy,

correspondendo a um decréscimo de 38% na concentração do Mirex (Cin e

Kroger,1982).
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Hallab (1968) estudou o destino do endrin, dieldrin e DDT, em

ostras homogeneizadas e irradiadas com 2 elO kGy, a análise de variância

demostrou que o decréscimo nos níveis dos pesticidas foi altamente significativo

(p< 0,01) em ambas as doses. Solar et aI. (1971), observaram os efeitos da

radiação sobre aldrin, heptacloro expoxide e endrin em batatas. A degradação dos

produtos com 8,7 kGy foi de 1,3xl0-7
; 1,9xl0-7 e 1,2xl0-6 (moI kg-1)/kGy, para

concentrações de 1,4; 1,5 e 100 J...lglg, respectivamente.

Bachman e Gieszczynska (1982) reportaram o destino dos

pesticidas em lanches de carne irradiados com 25-48 kGy, não en~ontrando

diferenças nos níveis de pesticidas das amostras irradiadas e controle. Os níveis

de resíduos de DDT em cebolas irradiadas com 40 a 80 kGy não foram afetados.

A irradiação com 50 kGy em refeições de carne sem osso, resultou em 99% na

degradação do produto inicial de resíduo de lindane.

Wiendl (1982) observou, em testes biológicos realizados com

Laemoph/oeus ferrugineus e usando pirimifós-metil aplicado em papel de flitro,

que ocorreu degradação do inseticida quando irradiado com a dose de 10 kGy. A

degradação foi acentuada na dose de 20 kGy. Wiendl e Sgrillo (1982)

observaram, em testes biológicos realizados com Sitophilus oryzae L. e Tribolium

castaneum (Herbst.), utilizando malation aplicado em papel de filtro, que a

degradação do inseticida só ocorreu quando irradiado com doses de 1°e 20 kGy.

Através destes trabalhos, os autores obserVaram maior longevidade dos insetos

que permaneceram em contato com inseticidas irradiados em comparação aos que

estiveram em contato com inseticidas não irradiados, e observaram também

probabilidade de vida maior quanto a dose de radiação aplicada aos inseticidas.
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estiveram em contato com inseticidas não irradiados, e observaram também

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

Luchini (1995) reportou que a irradiação gama induziu a

degradação do paration em soluções aquosas após o tratamento com dose de 1,0

kGy, e em metanol, o paration foi totalmente degradado somente com dose de 30

kGy. O· autor verificou 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.

Devido ao fato de existirem poucos trabalhos que tratam de resíduos

de agrotóxicos em alimento irradiado, os pesquisadores tem usado os resultados

de experiências de radiação executados em solução como um modelo. Com

algumas exceções, na irradiação de agrotóxicos em soluções aquosas, a

degradação é mais alta que em solução orgânica. Isto é causado pelas

concentrações mais altas de elétrons solvatados em solventes não-polar e polares

irradiados.

Logo, considerando o número pequeno de estudos que lidam com os

efeitos de irradiação em agrotóxico em alimentos, é dificil concluir sobre a

extensão de degradação de agrotóxico, a natureza dos subprodutos e os efeitos

toxicológicos globais de radiação nestas combinações. A dificuldade de avaliar

os efeitos toxicológicos deriva do fato dos níveis de agrotóxicos em alimentos

serem geralmente baixos.

Porém, dentro do alcance de dose de máximo recomendado pelo

FAO, foi obtida degradação significante em modelos de solução e em alguns

alimentos. Ainda há discrepâncias inexplicadas nos resultados informados por
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alguns autores sobre os rendimentos de degradação de alguns agrotóxicos iguais

no mesmo solvente, e um pequeno número de identificação dos subprodutos de

agrotóxicos irradiados iguais em soluções. Isto deixa claro que para estudos

comparativos nos rendimentos de degradação de agrotóxicos irradiados em

solução e em alimento. Estes dados seriam muito úteis para avaliar as

implicações toxicológicas de irradiação de alimentos com respeito aos

agrotóxicos (Lépine, 1991).

2.8. Regulamentação Sobre os Resíduos de Agrotóxicos

A Organização para Alimentos e Agricultura (FAO) e a

Organização Mundial da Saúde (OMS), trabalhando em cooperação como

responsáveis pela avaliação de dados toxicológicos dos agrotóxicos,

estabeleceram os limites de ingestão diária aceitável (IDA) e dos limites de

tolerância para alimentos comercializados internacionalmente (Vettorazzi e

Radaelli-Benvenutti, 1982).

A OMS possui um grupo de peritos, constituído de toxicólogos, que

são responsáveis pela avaliação dos dados toxicológicos de cada pesticida e pelos

cálculos da IDA para o homem.

A IDA, expressa em mglg de peso corpóreo, "é a quantidade de uma

substância química que pode ser ingerida diariamente pelo homem por toda vida,

sem risco apreciável à sua saúde, à luz dos conhecimentos toxicológicos

disponíveis na época da avaliação" (WHO, 1987). Para o prochloraz é de 0,01

mglg (FAO, 1983). "
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o NOAEL é a "quantidade máxima de substância química que

pode ser consumida diariamente pelos animais experimentais, sem o

desenvolvimento de qualquer efeito adverso, principalmente em estudos de longo

prazo".

Devido às condições climáticas envolvendo temperatura, regime de

chuvas e diferenças nas quatro estações do ano, os resíduos de pesticidas podem

variar de uma região para outra, apesar de serem aplicados segundo a boa prática

agrícola.

É de grande importância que se faça uso adequado o controle de

resíduos nos produtos, não só para exportação mas também para o mercado

interno, e o estabelecimento de tolerâncias para orientar o comércio internacional,

através da uniformização de conceitos, eliminando dificuldades devido às

legislações peculiares de cada país e tomando viável a importação e exportação

de gêneros alimentícios.

2.9. Análise de Resíduo

Atualmente, a cromatografia em fase gasosa é considerada

universal, com ela se analisa parte dos resíduos de inseticidas e herbicidas.

Muitos fungicidas podem também ser analisados por essa técnica, embora outros,

por conterem metal na molécula, são analisados por absorção atômica, HPLC,

fluído supercritico, eletroforese capilar e CG/MS.

A primeira etapa da análise de resíduos de agrotóxicos consiste na

escolha do solvente para extração. Esta é uma parte critica do método, pois

dependendo da natureza do resíduo do agrotóxico e da amostra será definido o

solvente (Lara, 1972).
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Muitos solventes são utilizados para a extração de resíduos de

agrotóxicos e apesar da grande variedade de trabalhos empregando diversos

solventes, não existe na literatura abordagem sobre sua eficiência através de

comparações. Em geral, se um determinado solvente extrai o resíduo de

agrotóxicos da amostra sem arrastar os interferentes, adota-se este solvente na

metodologia.

Na purificação de extratos orgânicos, contendo resíduos de

agrotóxicos, são utilizados vários tipos de reagentes, incluindo florisil, óxido de

alumínio e sílica (Schlnegger, 1968; Kadoum, 1968; Dorough e Gibson, 1972).

Estes reagentes são empacotados em coluna cromatográfica e atuam na eluição

dos solventes, adsorvendo impurezas oriundas dos extratos.

2.10. Uso de 14C no Estudo do Comportamento de Agrotóxicos

o uso de radionuclídeos e isótopos estáveis como traçadores em

pesquisas médicas, biólogicas e químicas não é recente. Desde 1923, pesquisas

mostraram a possibilidade de utilização dos elementos radioativos naturais em

estudos biológicos. Já em 1943, com a descoberta da radioatividade artificial por

Joliot e Curíe e o desenvolvimento dos reatores nucleares em 1945, os produtos

radiomarcados tomaram-se disponíveis para pesquisa, como traçadores, em

quantidades suficientes e a menor custo.

A técnica de marcação de pesticidâ- com 14C, segundo Khan e

Dupont (1987), permite realizar muitos estudos sobre a dinâmica dos pesticidas

no ambiente (solo, planta, H20). O uso de radioisótopo, segundo Kovacs (1986),
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fornece estimativa dos resíduos totais na cultura e identifica os principais

componentes do resíduo terminal, indicando os componentes a serem pesquisados

em estudos de quantificação, indicação e distribuição de resíduos nas plantas ou

animais e no perfil do solo, além de mostrar a eficiência dos procedimentos de

extração para vários componentes dos resíduos.

A escolha da forma como as amostras são analisadas, depende de

vários fatores interrelacionados, entre eles o tipo de energia da radiação emitida

pelo radionuclídeo da amostra (Wang et al., 1975).

Amostras contendo carbono-14 possuem enussores P de baixa

energia, utilizando, no entanto, o método da combustão seca, onde o 14C02

produzido pode ser capturado em uma solução alcalina de absorção.apropriada e

em seguida analisada por cintilação líquida. De acordo com a literatura, a

monoetanolamina acomoda quantidades limitadas de CO2, capturando, portanto, o

14C0 2 proveniente da queima das amostras sem problemas de fases ou

"quenching" (Wang et al., 1975).

Por estas razões, optou-se por trabalhar com a técnica utilizando-se

radioisótopo com 14c.
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3 - MATERIAIS E MÉTODOS

3.1. Fungicida

o produto qumnco padrão puro e grau técnico, e o composto

radioativo 14C-Prochloraz, marcado uniformemente nos carbonos do anel, com

atividade de 3,5 MBq e atividade específica de 250 MBq mg-1, foram fornecidos

pela Indústria de Produtos Químicos AGREVO com 99% de pureza.

o fungicida, de nome comercial Sportak, produto químico utilizado

em mangas no controle da antracnose, foi cedido pela Indústria de Produtos

Químicos AGREVO, e é recomendado a uma concentração de 49,5g i.a./IOOg

placebo/IOOL H20.

Como o produto Sportak não pode ser aplicado em maçã, uma nova

formulação foi preparada especificamente para o controle de sarna da macieira,

cuja marca comercial é denominada de Jade (produto comercial da Indústria de

Produtos Químicos - Defensa). Possui recomendação para o uso em maçãs na

concentração de 450 g/L.
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3.2. Mangas

Foram utilizadas mangas de dez mangueiras (Mangifera indica) da

variedade Haden, cultivadas em pomar pertencente ao Departamento de

Horticultura da ESALQ/USP, Piracicaba/SP.

3.3. Maçãs

Foram utilizadas maçãs de dez macieiras (Malus domestica), da

variedade Valinhence, cultivadas em pomar, situado na Chácara Paulo Afonso

próximo a Rodovia Anhangüera, na região de Valinhos.

3.4. Procedimento Analítico

Neste estudo, o procedimento analítico usado foi o do pesticida com

carbono-14 (Führ, 1984; Klein e Scheunert, 1985; Khan e Dupont, 1987).

3.5. Identificação do ProchIoraz e seus Metabólitos e Pureza Radioquímica

do 14C-ProchIoraz

A identificação foi realizada através da técnica de cromatografia de

camada delgada. Utilizaram-se placas de sílica gel 60 F245 (Merck), sobre as quais

foram aplicados 50 J.1L do prochloraz padrão e dos três metabólitos (BTS 44595,

BTS 44596 e BTS 445186). A eluição das placas se deu com um sistema de

solventes hexano:acetona (Lafuente e Tadeo, 1985) com leve modificação da

concentração, que passou a ser 75:25 v/v. Após a secagem, as placas foram

reveladas com o auxílio da luz ultra violeta (245-360 nm) e seus Rfs foram

determinados (Tabela 3).
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A pureza radioquímica do 14C-prochloraz foi realizada através de

alíquotas de 20 J.!L, que foram aplicadas em placas de cromatografia de camada

delgada de sílica gel 60 F245 (Merck). A eluição das placas se deu com um

sistema de solventes hexano:acetona (75:25v/v). Após a secagem ao ar livre, o

cromatograma foi obtido através do detector linear de radiação "Scanner"

Automatic TLC Linear Analizer - modelo Tracemaster-40 por 2 horas de leitura e

calculado o Ri (Figura 2).

Tabela 3. Valores dos Ris obtidos para o fungicida prochloraz e seus metabólitos
em placas de CCD com sistema de solvente hexano:acetona (75:25
v/v).

Produtos Rf
Prochloraz 0,18
Metabólito BTS 44595 0,12
Metabólito BTS 44596 0,34
Metabólito BTS 445186 0,48
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Figura 2 - Cromatograma do 14C-prochloraz padrão.
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3.6. Experimento

3.6.1. Mangas

o experimento foi subdividido em duas fases, envolvendo dois

tratamentos: aplicação do 14C-prochIoraz e radiação gama.

As árvores receberam os tratos culturais da boa prática agrícola,

desde a poda até o tratamento dos frutos.

As mangas foram selecionadas com aproximadamente o mesmo

tamanho e grau de maturação, porém com o estágio de amadurecimento

fisiológico da fruta ainda não atingido. Considerou-se as mesmas posições em

cada árvore, de modo que todas as frutas recebessem a mesma quantidade de luz

solar, para que não houvesse diferenças no decorrer do amadurecimento.

o total de frutas selecionadas e enumeradas foi igual a 100 mangas.

Realizou-se então um sorteio para saber quais dessas mangas receberiam a

primeira aplicação do 14C-prochIoraz no tratamento pré-colheita.

o pomar foi devidamente isolado, com cordas e selos de material

radioativo (Figura 3), e com a presença de guardas de segurança, durante o

decorrer de todo o experimento de campo. Durante a aplicação do produto, o solo

foi protegido por plástico, e o aplicador utilizou avental, luvas e máscara de

proteção, pois as mangas receberam fungicida radioàtivo e4C-prochIoraz).
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Figura 3 - Pomar de mangas com área isolada pronta para receber o 14C_
prochloraz.

Figura 4 - Pomar de mangas tratadas com o fungicida 14C-prochloraz.
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3.6.2. Tratamento Pré-colheita

Foram utilizados 40 frutos que estavam distribuídos em 10 árvores,

numa média de 4 frutos por árvore. A aplicação foi feita com um micro-aplicador

"spray". A suspensão foi aplicada em toda superficie da fruta. Cada manga

recebeu 300J.lL desta solução C4C-prochloraz - Sportak) na concentração de

158J.lg, correspondente à dose utilizada no campo, com atividade de 14,496 MBq.

Todas as frutas tratadas foram devidamente etiquetadas com selo

indicador de radioatividade. Um lote igual ao tratado foi reservado como

testemunha. A aplicação foi realizada ao entardecer, para que não houvesse

interferência da luz solar na degradação imediata do produto.

Após a aplicação do produto, as mangas foram protegidas de uma

eventual chuva, com papel alumínio, o qual foi retirado no dia seguinte. Foi

também colocada uma rede de proteção em cada manga, para evitar perdas, caso

houvesse queda do fruto (Figura 4).

Após 21 dias, foi realizada a colheita e a separação dos frutos

tratados e não tratados, e todos foram levados ao laboratório.

3.6.3. Tratamento Pós-colheita

Após a colheita, um lote de mangas não tratadas, recebeu uma

dosagem de fungicida, o qual ficou denominado como tratamento pós-colheita.
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Parte do lote tratado anteriormente na pré-colheita recebeu nova

aplicação do fungicida 14C-proch1oraz, ficando então com duas aplicações, este

tratamento foi denominado como tratamento pré e pós-colheita.

A aplicação foi realizada no laboratório em forma de banho de

imersão em um becker com 2.000 roL de solução, na concentração de 52,54J..lg e

atividade de 2,341 MBq por 2 minutos.

3.6.4. Irradiação

Parte dos lotes tratados na pré-colheita, pós-colheita e pré e pós

colheita foi submetido a irradiação com dose de 1,0 kGy, a uma taxa de dose de

0,166 kGy/h (Domarco et al., 1989). Utilizou-se uma fonte de Cobalto-60, tipo

Gammabeam 650, com atividade atual de 833 x 1010 Bq, existente no Centro de

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

ambientes.

Após os tratamentos os frutos foram armazenado, durante 21 dias,

em câmara fria e temperatura controlada (12 ± 1° C, sob umidade de 75 - 80 %)

(Medlicott et al., 1990).

Todas as mangas, tratadas nas fases de pré-colheita, pós-colheita e

pré e pós colheita foram, portanto, analisadas no primeiro dia da aplicação do 14C_

proch1oraz , denominado então de carência zero e após 21 dias, ou seja após o

intervalo de segurança estabelecido para o uso do pr,Qduto em mangas.



34

3.7. Maçãs

As árvores receberam os tratos culturais da boa prática agrícola

desde adubação, poda e tratamento dos frutos.

As maçãs foram selecionadas com aproximadamente o mesmo

tamanho e grau de maturação, mas com o estágio de amadurecimento fisiológico

da fruta ainda não atingido (Figura 5 ).

Considerou-se as mesmas posições em cada árvore, de modo que

todas as frutas recebessem a mesma quantidade de luz solar, para que não

houvesse diferenças no decorrer do amadurecimento.

o total de frutas selecionadas e enumeradas foi igual a 50 maçãs.

Realizou-se então um sorteio para saber quais das frutas receberiam a aplicação

de 14C-prochloraz.

o tratamento das maçãs foi realizado na pré-colheita. A aplicação

foi feita com um micro-aplicador "spray". A suspensão foi aplicada em toda

superfície da fruta. Cada maçã recebeu 150j.LL desta solução e4C-prochloraz 

Jade) na concentração de 40,5j.Lg, correspondente a dose utilizada no campo, com

atividade de 17,094 MBq.

Todas as frutas tratadas foram devidamente etiquetadas com selo

indicador de radioatividade. Um lote igual ao tratado foi reservado como

testemunha. A aplicação foi realizada ao entardecer, para que não houvesse

interferência da luz solar na degradação imediata do produto.
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Após a aplicação do produto, as maçãs foram protegidas de uma

eventual chuva, com papel alumínio, o qual foi retirado no dia seguinte. Foi

também colocada uma rede em cada maçã para evitar perdas caso houvesse

queda.

A colheita dos frutos foi realizada após 28 dias, pois este é o prazo

estabelecido como intervalo de segurança do produto prochloraz em maçãs.

Todas as maçãs, tratadas nas fases de pré-colheita foram, portanto,

analisadas no primeiro dia da aplicação do 14C-prochloraz , denominado então de

carência zero e após 28 dias, ou seja após o intervalo de segurança estabelecido

para o uso do produto em maçãs.

Figura 5 - Pomar maçãs utilizado no estudo dos níveis de resíduo do fungicida

14C-prochloraz.
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3.8. Acondicionamento das Frutas

As mangas foram divididas manualmente com o auxilio de uma faca

de cozinha, em casca e polpa, tomando-se o cuidado para que não houvesse

contaminação da polpa ao descascar, e em seguida, a polpa e a casca foram

trituradas em um homogeinizador "Pique Walita". As amostras foram

armazenadas em frascos de vidro devidamente etiquetados e colocados em freezer

a -20°C. Para as maçãs, o mesmo procedimento foi realizado.

3.9. Eficiência de Recuperação do Fungicida

o produto foi extraído em cartuchos de extração (30x100mm) de

celulose, adicionou-se 10g de amostra em branco (mangas e maçãs) e em seguida

foi aplicada uma quantidade de 14C-prochloraz, levando ao soxhlet para extração

durante duas horas. A mesma quantidade de 14C-prochloraz foi adicionada em

frascos de cintilação com solução cintiladora, e avaliados em Espectrômetro de

Cintilação Líquida (ECL).

Em placa de cromatografia de camada delgada (CCD), adicionou-se

uma alíquota de 100 ~ do extrato, realizou-se a eluição em cuba de vidro com

solvente (hexano:acetona; 75:25 v/v), secou-a ao ar e realizou-se a leitura em

"scanner". A eficiência de extração variou entre 95 a 104%.

"",_.
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3.10. Análises

3.10.1. Avaliação dos Níveis de Resíduos em Mangas e Maçãs

Para avaliação dos níveis de resíduos de 14C-prochloraz das mangas,

utilizou-se as amostras de casca e polpa tratadas na pré-colheita, pós-colheita e

pré e pós-colheita. Para as amostras de maçãs, utilizou-se a polpa, casca e fruto

inteiro tratadas na pré-colheita. Foram realizadas queimas em triplicatas da casca

e da polpa (400/30Omg, respectivamente) em oxidador biológico - OX 500 em

15 roL de solução cintiladora (tempo total do ciclo de três minutos), e a leitura

realizada em ECL.

As amostras foram adicionadas em 15 roL de solução cintiladora

(Mesquita e Ruegg, 1984), modificada para 2,5 g PPO (2,5-difeniloxazol); 0,05 g

POPOP (1,4-bis[5-Phenyl-2-oxazolyl]-benzene); 300 roL de metanol; 200 roL de

monoetanolamina e 500mL de tolueno.

A correção de contagem (cpm) foi feita através da equação

apresentada na Figura 6, obtendo-se os dados de radioatividade em dpm.
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Figura 6 - Curva de calibração para correção de "quenching".

3.10.2. Identificação do Fungicida 14C-Prochloraz e seus Metabólitos em

Mangas e Maçãs

Após avaliação da radioatividade, realizou-se a extração do

prochloraz e seus metabólitos. Pesaram-se 10 g de amostra em cartuchos

extração de celulose (30xlOOmm) e em seguida realizou-se a extração em soxhlet

por duas horas, com a amostra protegida da luz para evitar a degradação do

produto, utilizando-se como solvente a acetona (15OmL) em balão de fundo

redondo com capacidade de 300mL.

Após esfriar, drenou-se o cartucho e levou-se o balão ao evaporador

rotativo a 35°C até quase a secura da amostra (2mL), filtrou-se em papel de filtro

Watman nº 42 com lOg de sulfato de sódio anidro granulado (muflado a 400°C
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durante 5 horas, e mantido em dessecador), e 80 roL de acetona. Retomou-se a

amostra ao evaporador rotativo a mesma temperatura, secando-se até 2 mL.

Para limpeza da amostra, utilizou-se uma coluna de vidro com 4,0 g

de florisil (silicato de magnésio ativado, muflado a 650°C e mantido em estufa a

130°C), passou-se os 2 mL de extrato com 90 mL de acetona, recebendo o extrato

em um balão de fundo redondo de 200 roL, e retomando-o ao evaporador

rotativo até quase a secura. O extrato foi transferido para um tubo concentrador

secando-o em nitrogênio até 2 mL.

De cada extrato de amostras foram retiradas alíquotas (100J.1L), que

foram aplicadas em placas de cromatografía de camada delgada com aplicador

automático, "Sample Apl1ication Bandwise in Quantitaive TLC Analysis" 

modelo Cammag Linomat IV, e eluídas com sistema de solvente (hexano/acetona

75:25 v/v) para determinação do prochloraz e seus metabólitos. As identificações

destes produtos foram realizadas em "scanner".

3.11. Análise Estatística

Os dados de resíduos do fungicida 14C-prochloraz em mangas e

maçãs foram submetidos à análise de variância, com aplicação do teste F,

seguindo o delineamento inteiramente ao acaso.

No experimento com mangas os tratamentos foram dispostos no

esquema fatorial 3x2x2, referentes a três níveis de época de aplicação do

fungicida (pré-colheita, pós-colheita e pré e pós-cóiheita), dois níveis de período

de armazenamento (imediatamente após a aplicação e 21 dias de armazenamento)

e 2 níveis de dose de radiação (O e I kGy) com cinco repetições por tratamento. Já
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no experimento com maçãs o único fator foi período de carência (O e 28 dias)

com cinco repetições.

A análise estatística teve continuidade, quando o teste F foi

significativo CP < O, 05), aplicando-se o teste de Tukey.

Todas as análises foram realizadas em microcomputador,

utilizando-se o programa estatístico SAS (1990).
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1. Resíduo do Fungicida 14C-Prochloraz em Mangas

Os valores obtidos através do teste F, aplicado à análise de

variância, para a quantidade (J.lglg) de resíduo do fungicida 14C-prochloraz em

manga, encontram-se na Tabela 4. Como houve efeito de todos os fatores e

interações sobre a quantidade de resíduo do fungicida detectado nas polpas de

manga, a análise estatística teve continuidade com o teste de Tukey para as

interações: época de aplicação do fungicida, dose de radiação e período de

carência. A quantidade de resíduo do fungicida 14C-prochloraz nas cascas de

manga também foi influenciada pela época de aplicação do fungicida, dose de

radiação e pela interação entre a época de aplicação do fungicida e período de

carência, portanto, prosseguiu-se com o teste de Tukey para dose de radiação e

para a interação época de aplicação do fungicida e período de carência.
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Tabela 4. Valores do teste F, aplicado à análise de variância, para a quantidade
de resíduo do fungicida 14C-prochloraz em polpa e casca de manga.

C.V. G.L. VALOR F

Época de aplicação do Fungicida (F)
Dose de radiação (D)
Período de carência (P)
FxD
FxP
DxP
FxDxP
Resíduo
Total
ns = não significativo
* = significativo ao nível de 5%

2
1
1
2
2
1
2
48
59

Polpa
56,86*
34,06*
4,52*
36,32*
11,82*
31,13*
17,46*

Casca
115,44*
5,90*

0,90 ns
2,26 ns
491*,

3,59 ns
1,44 ns

4.1. 1. Resíduo de Fungicida 14C-Prochloraz (J.1g/g) em Polpa de Mangas

Analisando-se os efeitos da dose de radiação e período de

carência do fungicida prochloraz na polpa de manga, aplicado na pré-colheita

(Figura 7), verifica-se que não houve diferença no nível de resíduo encontrado

entre as amostras irradiadas e não irradiadas, tanto na carência zero quanto após

21 dias, entretanto, um aumento no nível de resíduo de fungicida foi observado

após o período de 21 dias, sendo 0,049 para 0,091 J.!glg em amostras não

irradiadas e 0,046 para 0,087 J.!glg em amostras irradiadas. Tal fato pode ter
•

ocorrido devido à absorção do fungicida pela fruta, durante esse período. Sabe-se

que mudanças ocorrem durante o amadurecimento do fruto, sendo a textura uma
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delas. Em frutas carnosas, como a manga, ocorre a hidrólise de substâncias

pécticas que cimentam e circundam as paredes e os espaços intercelulares,

podendo ser este o fato ocorrido durante o período de 21 dias que o produto

esteve em contato com a fruta migrando em direção à polpa.

õi
~ 0,100
:::L-o

:::J
o
'00 0,050
wa::

0,000

0,049 ±.O,002 aA

0,091 ±.O,OO4 aB

O,O46.:!: 0,002 aA

o
DOSE (kGy)

0,087 .:!: 0,002 aB

1

IiiITO DT21

Médias seguidas de letras minúsculas distintas diferem entre si a nível de 5% em função da dose de

radiação no mesmo período de carência e médias seguidas de letras maiúsculas distintas, diferem entre si a

nível de 5%, em função do período de carência para a mesma dose de radiação.

Figura 7 - Média, desvio padrão e teste de Tukey para resíduo de prochloraz
(J..lglg), em polpa de manga aplicado na pré-colheita em função da
dose de irradiação, analisados na carência zero e após 21 dias.

No tratamento pós-colheita (Figura 8), os níveis de resíduo

avaliados na carência zero variaram de 0,085 J..lglg em amostras não irradiadas a

0,104 J..Lg/g em amostras irradiadas, demonstrando que não houve diferença entre
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os níveis de resíduos encontrados. No entanto, em amostras analisadas após o

intervalo de segurança de 21 dias, os níveis residuais variaram de 0,022 Jlglg em

amostras não irradiadas para 0,170 Jlglg em amostras irradiadas, verificando-se

que houve diferença entre as duas doses. Pode-se constatar que para as amostras

não irradiadas houve maior concentração do fungicida no período de carência

zero, de 0,085 Jlglg e nas amostras irradiadas maior concentração do fungicida

após 21 dias, de 0,170 Jlglg. De acordo com Domarco et al.(1989), a manga

irradiada na dose de 1,0 kGy, aumenta significativamente seu período de

conservação, decorrente do retardamento do seu metabolismo. No entanto, as

radiações podem retardar mas também podem acelerar o amadurecimento das

frutas, e muito embora a dose utilizada tenha a finalidade de retardar o processo

de amadurecimento, provavelmente o processo de irradiação deve ter causado

uma sensibilização na casca, aumentando sua permeabilidade à penetração do

fungicida. No decorrer do amadurecimento, ocorre a transformação de

protopectina em pectina e esta pôr ação enzimática sofre desmetoxilação e

simplificação das cadeias o que leva a uma solubilização até a degradação total,

quando a fruta está madura. A protopectina predomina nas frutas verdes, que

junto com o amido (em muitos casos) dá quase uma dureza às frutas. Com a

hidrólise de ambas há o amolecimento, fato este que pode ter facilitado a

penetração do fungicida, aumentando sua concentração na polpa.
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Médias seguidas de letras minúsculas distintas diferem entre si a nível de 5% em função da dose de

radiação no mesmo período de carência e médias seguidas de letras maiúsculas distintas, diferem entre si a

nível de 5%, em função do período de carência para a mesma dose de radiação.

Figura 8 - Média, desvio padrão e teste de Tukey para resíduo de prochIoraz
(J..lglg), em polpa de manga aplicado na pós-colheita em função da
dose de irradiação e período de carência, analisados na carência zero
e após 21 dias.

No tratamento pré e pós-colheita (Figura 9), os níveis de resíduos

avaliados na carência zero variaram de 0,047 J..lglg em amostras não irradiadas a

0,034 J..lglg em amostras irradiadas, verificando-se que não houve diferença

significativa entre os níveis de resíduos encontrados entre as doses de radiação.

No entanto, em amostras analisadas após o intervalo de segurança de 21 dias, os

níveis residuais aumentaram significativamente de 0,020 J..lglg em amostras não

irradiadas para 0,036 J..lglg em amostras irradia~s, sendo que provavelmente, o

mesmo fato ocorrido no tratamento pós-colheita ocorreu neste tratamento.

Verifica-se que nas amostras não irradiadas houve um decréscimo dos níveis do
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fungicida de 0,047 para 0,020 Jlglg durante o período de 21 dias, fato este

também observado no tratamento pós-colheita; e nas amostras irradiadas

verifica-se que não houve diferença significativa durante a carência zero e após

21 dias. Neste tratamento pode-se observar que, embora as mangas tenham

recebido duas aplicações do fungicida (pré e pós-colheita), verifica-se que não

houve efeito acumulativo dos níveis do fungicida 14C-prochloraz encontrado na

polpa.

0,100

O,036:!: 0,002 bA

1

O,O34:!: 0,002 aA
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0,047 ±.O,OO4 aA
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.-..
~ 0,075

--Ol
:::I.
"-"g 0,050
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Médias seguidas de letras minúsculas distintas diferem entre si a nível de 5% em função da dose de

radiação no mesmo período de carência e médias seguidas de letras maiúsculas distintas, diferem entre si a

nível de 5%, em função do período de carência para a mesma dose de radiação.

Figura 9 - Média, desvio padrão e teste de Tukey para resíduo de prochloraz
(Jlglg), em polpa de manga aplicado na pré e pós-colheita em função
da dose de irradiação e período de carência, analisados na carência
zero e após 21 dias.
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4.1.2. Resíduo do Fungicida 14C-Prochloraz (J.1g/g) em Cascas de Mangas

Pode-se verificar que a maIOr quantidade do fungicida 14C_

prochloraz foi encontrada em cascas de mangas. De acordo Saint-Blanquat e My

(1983), a mobilidade do prochloraz em plantas é translaminar, sendo esse produto

realmente absorvido na superfície da planta, apresentando portanto baixo poder

de penetração na polpa dos frutos. Um estudo realizado pôr Cooke et alo (1979)

com morangos confirma este fato.

o efeito da irradiação na degradação do fungicida na casca de

manga na pré-colheita (Figura 10), pode ser observado independente do período

de carência. As análises realizadas em cascas de mangas detectam que a

quantidade de resíduo do fungicida encontrada nas amostras irradiadas é maior

que nas amostras não irradiadas. Sabe-se que um fator importante que controla a

degradação de uma substância orgânica através da radiação é seu estado fisico,

sendo que no estado sólido, a degradação é muito baixa. Cogburn e Mahany

(1969), irradiaram trigo borrifado com malation com doses de até 40 kGy, e não

obtiveram degradação, devido a superfície seca do trigo. Já no estudo de Getzin e

Rosefield (1978) quando irradiaram agrotóxicos em areia ou solo, obtiveram uma

degradação muito pequena, quando comparados aos produtos de degradação

obtidos em soluções aquosas por outros autores. Neste estudo o prochloraz não

foi degradado com a irradiação gama, portanto, se o prochloraz permaneceu na

casca da manga, devido suas propriedades químicas e a irradiação gama não

contribuiu para a degradação do prochloraz, pode-se concluir que uma menor

quantidade de produto pode ser utilizado no controle do fungo causador da

antracnose em mangas, o que vem a gerar menor custo, e maior conservação do
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fruto. Portanto, estudos devem ser realizados com relação a necessidade de

tratamentos posteriores, pois durante o período de carência de 21 dias, o produto

esteve presente no fruto.

2,500 ,-------------------,

1,728 ± 0,020 b
1,559 ± 0,021 a

0,000 +----

2,000

0,500

!!1!
tJ)..= 1,500
o
:::l
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'(i) 1,000
w
o::

o
DOSE (kGj)

Médias seguidas de letras distintas diferem entre si a nível de 5%.

Figura 10 - Média, desvio padrão e teste de Tukey para resíduo de prochloraz
(~g), em casca de manga aplicado na pré-colheita em função da
dose de irradiação.

No tratamento pré-colheita (Figura 11), verifica-se que a maIor

concentração de resíduos foi detectada no período de carência zero, apresentando

1,605 J.lglg de 14C-prochloraz, sendo que após 21 dias houve um decréscimo para

1,233 J..lglg. Neste caso houve diferença entre os períodos, com uma diminuição

do nível de resíduo do fungicida, durante o intervalo de segurança estabelecido.
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Médias seguidas de letras distintas diferem entre si a nível de 5%.

Figura 11 - Média, desvio padrão e teste de Tukey para resíduo de prochloraz
(Jlglg), em casca de manga aplicado na pré-colheita, durante o
período de carência zero (TO) e após 21 dias (T21).

No tratamento pós-colheita (Figura 12), pode-se observar que não

houve diferença estatística no nível de resíduo detectado no período de carência

zero (1,109 Jlglg) e após 21 dias (1,171 Jlglg), onde pode-se contatar que o

fungicida prochloraz ficou retido na casca, não ocorrendo degradação do produto,

fato este, que vem a sugerir que mais cuidados deve ser tomados no consumo

desta fruta com casca, pois segundo Medina e Bleinroth (1981), estudos de

aproveitamento dos resíduos da casca já foi cogitado.
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Médias seguidas de letras distintas diferem entre si a nível de 5%.

Figura 12 - Média, desvio padrão e teste de Tukey para resíduo de prochloraz
(J.lglg), em casca de manga aplicado na pós-colheita, durante o
período de carência zero (TO) e após 21 dias (T21).

o mesmo fato ocorrido no tratamento pós-colheita, pode ser

observado no tratamento pré e pós-colheita (Figura 13) quando analisados os

tratamentos no período de carência zero (2,315 J.lglg) e após 21 dias de carência

(2,428 J.lglg).

Analisando os resultados obtidos nas cascas de manga, verificou-se

que quando o fungicida foi aplicado na pré e pós-colheita, o nível residual do

fungicida encontrado foi duas vezes maior que nos outros tratamentos, entretanto,

N.o f~ G,cq.
uS P - Campus de PlraclcaH
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o produto pennaneceu na casca, não sendo transportado para a polpa. Scalon et

aI., (1996), não encontraram resíduo do fungicida benomil em polpa de manga.

Segundo os autores, a casca da manga é altamente cerosa, espessa e

consequentemente pouco penneável, fato este que impede a passagem do

fungicida da casca para a polpa, e provavelmente, o mesmo fato ocorreu com o

fungicida prochloraz.
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Médias seguidas de letras distintas diferem entre si a nível de 5~o.

Figura 13 - Média, desvio padrão e teste de Tukey para resíduo de prochloraz
(J.!gIg), em casca de manga aplicado na pré e pós-colheita, durante o
período de carência zero (TO) e após 21 dias (T21).



52

4.2. Identificação do Fungicida Prochloraz e Metabólitos em Mangas

A análise por cromatografia de camada delgada (CCD), realizada

em polpas de mangas, não revelou nenhum espectro do fungicida prochloraz e de

seus metabólitos, fato este decorrente da baixa atividade detectada nestas

amostras. No entanto, para as amostras de casca foi possível a identificação do

prochloraz e seus metabólitos através dos cromatogramas e seus valores de Rfs

(Tabela 5 ).

Tabela 5. Valores de Rfs do prochloraz e seus metabólitos em cascas de mangas
irradiadas e não irradiadas.
Tratamentos Prochloraz

Rf= 0,18
Metabólitos Rfs/códigos

Rf= 0,12 Rf= 0,34 Rf= 0,48

BTS 44595 BTS 44596 BTS 445186

Pré-Colho Irrad. (zero dia)
Pré-Colho N. Irrad. (zero dia)
Pré-Colho Irrad.(21 dias)
Pré-Colho N. Irrad. (21 dias)
Pós-Colho Irrad. (21 dias)
Pós-Colho N. Irrad. (21 dias)
Pre-pós-Colh. Irrad. (21 dias)
Pré-pós-Colh. N. Irrad. (21 dias)
+ = presença
- = ausência

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+

Pelos resultados obtidos neste estudo, pode-se observar que o

produto prochloraz (Rf = 0,18) está presente tanto nas amostras irradiadas quanto

nas não irradiadas. Embora tenha ocorrido a formação de diferentes metabólitos

entre os tratamentos pré-colheita, pós-colheita e. pré e pós-colheita, verifica-se

que a radiação gama não contribuiu para a degradação do fungicida prochloraz,

pois os cromatogramas obtidos de amostras irradiadas não diferem das amostras
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não irradiadas. Exemplo do cromatograma obtido encontra-se na figura 14 para o

tratamento pré-colheita após o período de 21 dias.
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Figura 14 - Cromatograma do fungicida 14C-prochIoraz e metabólitos em mangas no
tratamento pré-colheita irradiada após 21 dias.
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Estes dados vem confirmar a revisão feita por Lepine (1991), onde o

autor relata que através de baixas doses e dependendo do meio em que se

encontram os pesticidas, estes podem não ser degradados por radiação. Portanto,

neste estudo a dose de 1,O kGy, considerada como melhor dose para a

conservação de mangas da variedade Haden, (Domarco et al.,1989), não

contribuiu para a degradação do procWoraz. Entretanto, os trabalhos realizados

nesta área ainda são poucos, e não se deve, portanto, atribuir este fato a todos os

pesticidas e nem para todas espécies (ou variedades) de frutos.

A legislação Brasileira de agrotóxico (Brasil, 1995) estabelece para

mangas 0,2 J.!g/g de procWoraz o limite máximo de resíduo (LMR), e 21 dias de

carência.

Com os resultados obtidos em mangas pode-se verificar em todos

os tratamentos e interações recebidas, que os níveis de resíduos detectados nas

polpas (Figuras 7, 8 e 9) foram inferiores a 0,2 J.!g/g de procWoraz. No entanto, o

mesmo não ocorreu quando se analisou as cascas de mangas, pois os níveis de

resíduos encontrados (Figuras 10, 11, 12 e 13) foram superiores a 0,2 J.!g/g de

procWoraz em todos os tratamentos e todas as interações.

Neste estudo, pode-se verificar que a temperatura de 12°C, ideal

para armazenagem de mangas de acordo com Medlicott et alo (1990), não alterou

a degradação do fungicida procWoraz a níveis desejados, fato este também

observado em trabalhos realizados por Kawar et alo (1973), pois segundo os

autores a redução dos níveis de resíduos depende de vários fatores como

condições de estocagem (tempo e temperatura), do tipo de alimento e da natureza

do contaminante.
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Pode-se constatar também, que não houve um decréscimo da

quantidade de resíduo do fungicida após o intervalo de segurança para as mangas

neste estudo, ao contrário do observado por Muller e Burt (1989), que detectaram

em mangas, após 14 dias, 50% de degradação do produto. Entretanto, os autores

também detectaram que o resíduo do prochloraz permaneceu na casca (6,8 J.lg/g)

e apenas uma pequena quantidade atingiu a polpa ( 0,1 J.lg/g).

Embora o prochloraz não tenha sido degradado na casca, de acordo

com os níveis da legislação Brasileira de agrotóxico (Brasil, 1995), esse resíduo

não interfere na qualidade do fruto, pois somente a polpa é aproveitada para

consumo.

4.3. Resíduo do Fungicida 14C-Prochloraz (Jlglg) em Maçãs

Os valores obtidos pelo teste F, aplicado à análise de variância para

a quantidade (J.lg/g) de resíduo do fungicida 14C-prochloraz em maçãs,

encontram-se no Tabela 6, onde verifica-se que houve efeito do período de

carência sobre a quantidade do resíduo do fungicida 14C-prochloraz detectada na

casca e no fruto inteiro da maçã. Portanto, a análise estatística teve continuidade

com o teste de Tukey.

Tabela 6. Valores do teste F, aplicado à análise de variância para a quantidade de
resíduo do fungicida 14C-prochloraz, em casca, polpa e fruto inteiro de
maçã.

C.V.

Período de carência (P)
Resíduo
Total
ns =não significativo
*= significativo ao nível de 5%

G.L

1
8
9

Casca
59,48*

VALOR F
Polpa
1,49 ns

Fruto Int.
11,99*
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4.3.1. Resíduo do Fungicida 14C-Prochloraz (J,lg/g) em Polpa de Maçãs

A quantidade de resíduo do fungicida 14C-prochIoraz na polpa de

maçã não foi significativa, quando analisada logo após a aplicação e o período de

carência, sendo que o nível de resíduo de 14C-prochIoraz médio foi de 0,02 J..lWg

no período de carência zero, e 0,02 J..lWg após 28 dias, onde pode-se verificar que

não houve penetração do produto na polpa, durante o período de 28 dias.

4.3.2. Resíduo do Fungicida 14C-Prochloraz (J,lg/g) em Cascas de Maçãs

Pode se observar na Figura 15 que a maior quantidade do fungicida

14C-prochloraz foi detectada em maçãs analisadas no período de carência zero.

Após o intervalo de segurança de 28 dias houve um decréscimo do nível de

resíduo de aproximadamente 50%. Entretanto, o nível de resíduo está duas vezes

maior que o LMR, logo, a casca do fruto de maçãs, tratadas com o fungicida

prochIoraz, não deve ser utilizada para consumo.
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Figura 15 - Média., desvio padrão e teste de Tukey para resíduo de prochloraz
(lJ.g/g), em casca de maçãs no período de carência zero (TO) e após 28
dias (T28).

4.3.3. Resíduo do Fungicida 14C-Prochloraz (Jlglg) em Fruto Inteiro de

Maçãs

A maior quantidade de fungicida 14C-prochloraz foi detectada em

maçãs analisadas no período de carência zero, ocorrendo um decréscimo em tomo

de 50% do nível de resíduo quando analisado após 28 dias (Figura 16). Neste

caso, pode-se constatar que o fungicida prochloraz, quando aplicado em maçãs,

sofre degradação, estando de acordo com as normas de fabricação do produto

para o uso nesta fruta., portanto, respeitando as normas estabelecidas para o

registro do prochloraz em maçãs.
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Figura 16 - Média, desvio padrão e teste de Tukey para resíduo de prochloraz
(J..lg/g), em fruto inteiro de maçãs no período de carência zero (TO) e
após 28 dias (T28).

4.4. Identificação do Fungicida ProchIoraz e Metabólitos em Maçãs

Na análise por cromatografia de camada delgada (CCD) realizada

nos extratos de polpas de maçãs, o mesmo fato que ocorreu as polpas de mangas

aconteceu, ou seja, não foi possível a detecção do cromatograma devido a baixa

atividade encontrada nas amostras. No entanto, para as-amostras de cascas e fruto

inteiro de maçãs foi possível a identificação do prochloraz e seus metabólitos

através dos cromatogramas. Na Tabela 7 encontram-se os metabólitos e os
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valores de Rfs, e na Figura 17 o cromatograma obtido do proch1oraz e seus

metabólitos da fruta inteira de maçã.

Tabela 7. Valores de Rfs do proch1oraz e seus metabólitos em amostras de casca e
fruto inteiro de maçãs.

Amostras

Casca de maçãs
Fruto inteiro de maçãs
+ presença
- ausência

Proch1oraz
Rf= 0.18

+
+

Rf= 0,12

BTS 44595

+

Metabólitos Rfs
Rf= 0)4

BTS 44596

+
+

Rf= 0,48

BTS 445186

A legislação Brasileira de agrotóxico (Brasil, 1995) estabelece para

maçãs o limite máximo de resíduo (LMR) igual a 0,5 J..lglg do fungicida

proch1oraz com o período de carência de 28 dias.

Em maçãs, o produto degradou durante o período de carência

estabelecido, e observou que na casca (Figura 15) o nível de resíduo era duas

vezes maior que o LMR, e no fruto inteiro e polpa (Figura 16) o nível de resíduo

permaneceu abaixo do LMR. No entanto, os valores de prochloraz obtidos por

CCD foi de apenas 11,49%, com formação de 22,22% do metabólito BTS 44595

e 43,17% do metabólito BTS 44596, sendo que 23,12% de produto não

identificado permaneceu no ponto de aplicação adsorvido junto aos materiais do

extrato.
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Figura 17 - Cromatograma do fungicida 14C-prochloraz e metabólitos em maçãs,
após o período de carência de 28 dias.

Neste estudo com maçãs, pode-se verificar que os resíduos do

fungicida prochloraz permaneceram em sua grande maioria na casca das frutas.

Esse mesmo fato ocorreu no estudo anterior a este realizado com mangas. Em

estudos realizados por Tadeo e Lafuente (1988), com prochloraz, em laranjas e

tangerinas, verificou-se após 14 dias os níveis 4,0 e 4,4 Jlglg no fruto inteiro e

0,52 e 0,63 Jlglg no albedo para laranja e tangerina, respectivamente. Segundo os

autores, os resíduos permanecem na casca das frutas,. sendo esta uma propriedade

do prochloraz em ser pouco penetrante, e variar conforme a espessura da casca.
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Tendo o prochloraz a propriedade de ser retido na casca, pode-se

sugerir como opção, a lavagem com água dos frutos tratados com este fungicida,

como sugerido no trabalho realizado por Oliveira (1993), que detectou redução

nos níveis de resíduos de dicofol em morangos após lavagem com água.

No entanto, pesquisas ainda devem ser realizadas, principalmente

com maçãs, pois a maioria dos consumidores desta fruta tem o hábito de comê-la

com a casca na sua forma "in natura", ou na elaboração de sucos, onde a mesma

não é retirada. Já com a manga, o mesmo não ocorre, pois desta fruta se come

somente a polpa, e na elaboração de outras formas de aproveitamento a casca é

sempre descartada. Entretanto, de acordo com Medina e Bleinroth (1981), estudos

de aproveitamento dos resíduos da casca já foi cogitado, pois em algumas

variedades de manga, a casca contém 1-2 % de proteína e a polpa 0,6-1 %, e em

relação a vitaminas, o ácido ascórbico tende-se a concentrar-se na casca, já o

conteúdo de lípedes variam de 0,75-1,70 %, e a pectina de boa qualidade pode ser

preparada da casca de manga madura, portanto, caso seja encontrado uma

aplicação para a casca de manga da variedade Haden, tratadas com o fungicida

prochloraz, o nível de resíduo da casca deve ser considerado.

É muito importante salientar que com estudos realizados sobre

resíduos em alimentos, tem se observado que existe uma preocupação com os

resultados obtidos em trabalhos mais antigos. A legislação sobre resíduos de

agrotóxicos muito tem colaborado para mudanças das normas de registros de

produtos. Muitos dos períodos de carência, e limites máximos de resíduos tem se

modificado com os estudos realizados sobre toxicologia e danos causados ao

ambiente.
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5. CONCLUSÕES

Este trabalho permite concluir que:

o fungicida 14C-prochloraz não apresenta decréscimo nos níveis

residuais, durante o período de carência estabelecido pela legislação brasileira de

agrotóxicos em cascas de mangas no tratamento pré-colheita.

Nos tratamentos pós-colheita e pré e pós-colheita o fungicida 14C_

proch1oraz não apresenta decréscimo nos níveis residuais em cascas de manga,

durante o período de carência estabelecido pela legislação brasileira de

agrotóxicos.

A casca de manga atua como sistema de proteção, reduzindo ao

mínimo a penetração do fungicida 14C-prochloraz para a polpa.

A polpa das mangas analisadas é própria para consumo a luz da

legislação brasileira de agrotóxicos.

A irradiação gama com dose de 1,O kGy não contribui na

degradação do 14C-prochloraz em mangas.
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Em maçãs tratadas com o fungicida prochloraz, obtém-se um

decréscimo de 50% nos níveis de resíduos da casca e do fruto inteiro, após o

período de carência estabelecido pela legislação brasileira de agrotóxicos.

A polpa e o fruto inteiro de maçãs tratadas com o fungicida 14C_

prochloraz são próprias para consumo a luz da legislação brasileira de

agrotóxicos
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