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RESUMO 

A contaminação de solos por agrotóxicos é um problema ambiental que precisa 

ser monitorado e evitado. Porém, a falta de métodos de análise rápidos, precisos e de 

baixo custo, para resíduos de agrotóxicos em matrizes complexas, como o solo, é um 

problema ainda sem solução e precisa ser resolvido para que se possa avaliar a 

qualidade de amostras ambientais.  

O uso intensivo de agrotóxicos tem aumentado desde a década de 60, causando a 

dependência do seu uso, provocando desequilíbrios biológicos e favorecendo a 

resistência e a reincidência de altas populações das pragas e patógenos (ressurgência), o 

que contribui com o aparecimento de novas pragas que anteriormente estavam sob o 

controle natural. 

O desenvolvimento de métodos analíticos que atendam as legislações ambientais 

de quantificar resíduos de pesticidas em matrizes complexas ambientais continua sendo 

um desafio para vários laboratórios. 

O objetivo deste trabalho foi avaliar um método ecotoxicológico como 

“screening” analítico do metamidofós em solos e realizar a confirmação analítica das 

concentrações do analito nas amostras pelo método químico LC-MS/MS.A integração 

de dois métodos analíticos, um ecotoxicológico e outro químico, demonstra potencial 

para a análise ambiental do metamidofós. 

Neste trabalho foram testados dois solos: um argiloso e outro arenoso, ambos 

seguiram o modelo cinético de pseudo-segunda ordem para a adsorção do metamidofós. 

O solo argiloso apresentou maior adsorção de metamidofós e seguiu o modelo de 

Freundlich, enquanto o arenoso, o modelo de Langmuir. 

O método químico LC-MS/MS validado foi satisfatório, apresentando todos os 

parâmetros de linearidade, intervalo, precisão, exatidão e sensibilidade adequados. Nos 



ensaios ecotoxicológicos crônicos com Ceriodapnhia dubia, as CENO foram 4,93 e 

3,24 ng L-1 de metamidofós para os elutriatos dos solos arenoso e argiloso, 

respectivamente. 

O método ecotoxicológico apresentou-se mais sensível que o LC-MS/MS na 

detecção do metamidofós, nos solos argiloso e arenoso. No entanto, diminuindo-se a 

concentração do padrão analítico do metamidofós e ajustando-se as condições de 

validação química, adquire-se um limite de quantificação (LOQ) em ng L-1, compatível 

com o estabelecido no ensaio ecotoxicológico. 

Os métodos utilizados apresentam-se como uma boa ferramenta analítica para o 

metamidofós em solos, sendo que a análise ecotoxicológica poderá ser utilizada como 

um “screening” e o LC-MS/MS como análise confirmatória da molécula do analito, 

confirmando os objetivos desse trabalho. 

 

 

 

Palavras chaves: metamidofós, adsorção, solo, Ceriodaphnia dubia, LC-MS/MS. 



ABSTRACT 

Soil contamination by pesticides is an environmental problem that needs to be 

monitored and avoided. However, the lack of fast, accurate and low cost analytical 

methods for discovering residual pesticide in complex matrices, such as soil, is a 

problem still unresolved. This problem needs to be solved before we are able to assess 

the quality of environmental samples. 

The intensive use of pesticides has increased since the 60s, because the 

dependence of their use, causing biological imbalances and promoting resistance and 

recurrence of high populations of pests and pathogens (upwelling). This has contributed 

to the appearance of new pests that were previously under natural control. 

To develop analytical methods that are able to quantify residues pesticide in 

complex environment. It is still a challenge for many laboratories. The integration of 

two analytical methods one ecotoxicological and another chemical demonstrates the 

potential for environmental analysis of methamidophos. 

The aim of this study was to evaluate an ecotoxicological method as "screening" 

analytical methamidophos in the soil and perform analytical confirmation in the samples 

of the concentration of the analyte by chemical method LC-MS/MS  

In this work we tested two soils: a clayey and sandy, both in contact with the 

kinetic methamidophos model followed pseudo-second order. The clay soil showed 

higher absorption of methamidophos and followed the Freundlich model, while the 

sandy, the Langmuir model. 

The chemical method was validated LC-MS/MS satisfactory, showing all 

parameters of linearity, range, precision, accuracy, and sensitivity adequate. In chronic 

ecotoxicological tests with C. dubia, the NOEC was 4.93 and 3.24 for ng L-1 of 

methamidophos to elutriate assays of sandy and clay soils, respectively. 



The method for ecotoxicological levels was more sensitive than LC-MS/MS 

detection of methamidophos, loamy and sandy soils. However, decreasing the 

concentration of the standard for analytical methamidophos and adjusting for the 

validation conditions chemical acquires a limit of quantification (LOQ) in ng L-1, 

consistent with the provisions of ecotoxicological test. 

The methods described should be used as an analytical tool for methamidophos 

in soil, and the ecotoxicological analysis can be used as a "screening" and LC-MS/MS 

as confirmatory analysis of the analyte molecule, confirming the objectives of this 

work. 

 

 

 

Keywords: methamidophos, adsorption, soil, Ceriodaphnia dubia, LC-MS/MS. 
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CAPITULO 1: Introdução Geral 

 

O uso excessivo de agrotóxicos na agricultura moderna tem gerado muitos 

problemas de contaminação ambiental, através de seus resíduos e metabólitos em 

alimentos, ar, água e solo. 

Nos pólos agrícolas, geralmente ocorre o consumo intenso de agrotóxicos que 

dependendo da quantidade e da classe toxicológica podem persistir por vários anos no 

solo, na água e em alimentos. 

As agências internacionais de proteção ambiental têm estabelecido os níveis 

máximos de contaminantes para muitos pesticidas presentes no ambiente, e a 

quantificação de princípios ativos dos pesticidas é um trabalho importante do ponto de 

vista ambiental, uma vez que seus resultados informam a sanidade de alimentos e da 

qualidade da água, do solo e do ar (USEPA, 2011b). 

O Brasil, atualmente, ocupa o primeiro lugar entre os países com maior consumo 

de agrotóxicos no mundo, com valor de produção entre 2,5 a 3 milhões de toneladas por 

ano e o metamidofós foi um produto que teve um crescimento constante nas 

importações no período de 2000 a 2008 em diversos países. (ANVISA, 2012). 

O metamidofós é um composto organofosforado utilizado para o controle de 

insetos, pertencente à classe toxicológica I, ou seja, extremamente tóxico, com grande 

capacidade de penetração no solo e elevado potencial de contaminação das águas 

subterrâneas. (FILIZOLA, 2005). 

Na reavaliação toxicológica do metamidofós foi determinada a retirada gradativa 

do produto no Brasil, tendo sido permitido o estoque de produto nas fábricas até dia 31 

de dezembro de 2011, e nas lojas até 30 de junho de 2012. (BRASIL, 2011). Embora 

esteja previsto o banimento deste produto (metamidofós), torna-se importante trabalhar 

na detecção deste princípio ativo, pois é sabida a ocorrência de produtos clandestinos 

em práticas agrícolas, o que justifica o trabalho com essa substância. 

No caso da análise química de solos contaminados, algumas dificuldades são 

apresentadas na literatura em função da complexidade da matriz e serão apresentadas a 

seguir. Rissato (2004) ao realizar os ensaios de recuperação, constatou que concentração 
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testada variava de acordo com a recuperação. Quanto menor a concentração de 

contaminação do solo, menor a porcentagem de recuperação no final da análise.  

O limite de detecção de vários princípios ativos de agrotóxicos em solos, 

mostrados na literatura, são determinados em miligramas por quilo, (CHAVES et. al., 

2008; e, RISSATO et. al., 2005) ou em microgramas por quilo, o que mostra a 

dificuldade de obtenção de métodos sensíveis de contaminação ambiental em matrizes 

complexas como o solo. (SANCHEZ-BRUNETE et. al., 2003 e 2004; GONÇALVES 

et. al., 2006; ZHU, 2005; LAMBROPOLOU e ALBANIS, 2004; FENOLL et. al., 2006; 

SCHRECK et. al., 2008; e, LESUEUR et. al., 2008). 

Para verificar a qualidade do ambiente necessita-se de métodos analíticos 

eficazes para que as análises destas matrizes complexas sejam desenvolvidas. Estes 

métodos exigem técnicas melhores de preparo de amostra, disponibilidade de uso de 

equipamentos com alta sensibilidade (limite de detecção e quantificação) e custo maior 

dos consumíveis e acessórios para a conclusão das análises. (DÓREA e LOPES, 2004; 

PRIMEL et. al., 2005; HILDEBRAND et. al., 2009; VEJA et. al., 2005; SILVA et. al., 

2008).  

Para superar as dificuldades analíticas, ensaios ecotoxicológicos com 

organismos aquáticos têm sido utilizados para a detecção de uma concentração prévia 

de poluentes em outras matrizes, como resíduos sólidos (FERRARI et. al., 1999), 

lixiviado de solo (CHELINHO et. al., 2012), compostos explosivos (GRIEST et. al., 

1993), urânio (KUHNE et. al., 2002) e óleo mineral (VAN GESTEL et. al., 2001). 

Embora os resultados dos ensaios ecotoxicológicos aquáticos não sejam 

aplicados diretamente para a avaliação do impacto ambiental no solo, é possível utilizá-

los para fazer um screening (seleção) da presença ou não do metamidofós na amostra, 

tendo em vista as dificuldades da química analítica. Assim, neste trabalho será realizada 

uma análise exploratória com a utilização de ensaios ecotoxicológicos com 

Ceriodaphnia dubia para verificar a presença do metamidofós em solo arenoso e 

argiloso. 

A modernização de técnicas analíticas como a cromatografia líquida e gasosa 

acopladas à espectrometria de massas, com automação, gera métodos analíticos rápidos, 

precisos e com pouco consumo de solventes com menor geração de resíduos finais. A 
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associação dessas técnicas biológicas, como utilização de bioindicadores ambientais, 

pode facilitar o diagnóstico de áreas contaminadas.  

Este trabalho busca associar duas técnicas para detectar e quantificar traços de 

agrotóxicos em solos, através de um “screening” (seleção) com o bioindicador 

ambiental C. dubia, e a confirmação analítica através de LC/MS/MS, com detecção 

menor que aquelas estabelecidas nas legislações vigentes.  

Diante deste contexto esse trabalho teve como objetivo integrar um método 

analítico por Cromatografia Líquida acoplada à Espectrometria de Massas Sequencial 

(LC-MS/MS) de quantificação de metamidofós em solo, com um método utilizando 

como biondicadores ambientais Ceriodaphnia dubia.  

Essa tese está dividida em cinco Capítulos. No capítulo 1 tem-se uma introdução 

geral ao trabalho realizado. No capítulo 2 encontram-se os aspectos teóricos e o estado 

da arte, envolvendo a classificação dos solos, estudos de adsorção e cinética no solo, a 

problemática dos agrotóxicos e dos seus resíduos no ambiente, as técnicas analíticas 

para monitoramento ambiental e os biondicadores ambientais. No capítulo 3 está 

descrita a metodologia experimental, desde o estudo de caracterização do solo, adsorção 

de metamidofós para dois tipos de solos (arenoso e argiloso), estudo de bioensaio com 

Ceriodapnhia dubia como “screening” analítico para metamidofós e desenvolvimento 

de método analítico confirmatório (LC-MS/MS). No capítulo 4 estão descritos os 

resultados obtidos e suas discussões e no capítulo 5, as conclusões. 
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CAPÍTULO 2: Aspectos Teóricos e Estado da Arte 

 

Neste capítulo estão apresentados os aspectos teóricos e o estado da arte que 

serviram de embasamento para realização deste trabalho. Para a melhor compreensão 

estes aspectos estão subdivididos em sete sub-itens: solo; processos de sorção e 

dessorção de agrotóxicos em solo; indicadores biológicos e bioquímicos da qualidade 

do solo; agrotóxicos e sua análise multirresidual; metamidofós; legislação e valores de 

referência; e, estado da arte. 

2.1 Solo 

O solo é um sistema poroso de estrutura definida e deformável por ação externa, 

que permite a entrada e saída de matéria e energia. Esta estrutura vem do arranjo 

geométrico das diferentes partículas de que se compõe e que define suas propriedades 

como transmissor e retentor de fluidos essenciais para o desenvolvimento das plantas. 

Ela é típica para cada tipo de solo, variando em profundidade e ao longo do terreno na 

transição de um solo para outro, o que se deve a fatores de sua formação, como a 

matéria prima original, o clima, a topografia e sua interação com organismos vivos, 

tudo isso como uma função de um longo tempo (MARTIN NETO, 2007). 

De acordo com a EMBRAPA (1999), o solo é uma coleção de corpos naturais, 

constituídos por partes sólidas, líquidas e gasosas, tridimensionais, dinâmicos, formados 

por materiais minerais e orgânicos, que ocupam a maior parte do manto superficial das 

extensões continentais no planeta, contém matéria viva e podem ser nutridos na 

natureza, onde ocorrem, mas ocasionalmente podem ter sido modificados por atividades 

humanas. 

Buckman (1976) afirma que os quatro componentes principais dos solos são: 

matéria mineral, matéria orgânica, água e ar,e a ABNT (2011) define solo como a 

camada mais superficial da crosta terrestre composta por partículas minerais, matéria 

orgânica, água, ar e organismos. 
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Segundo Costa (2004) a matéria mineral sólida do solo pode incluir, em 

proporções extremamente variáveis, fragmentos de rocha e minerais primários, e 

minerais de origem secundária: isto é, resultante da alteração dos primeiros, os 

designados por minerais de argila, óxidos e hidróxidos de alumínio e ferro e, em vários 

casos, carbonatos de cálcio, magnésio, etc. Esse material inorgânico apresenta várias 

formas e dimensões de suas partículas, enquanto a matéria orgânica do solo é 

constituída por restos de plantas e outros organismos, em estado mais ou menos 

avançado de alteração (devido principalmente à atividade de microrganismos), 

incluindo substâncias no estado coloidal. A matéria orgânica é habitada por grande 

número de microrganismos em atividade. 

Frighetto (2000) sugere que a qualidade do solo deve ser definida como sendo “a 

capacidade, de um dado solo, em funcionar no ecossistema para sustentar a 

produtividade biológica, manter a qualidade ambiental e promover a saúde do animal e 

da planta”. 

De acordo com Gomes (2004), os parâmetros importantes na avaliação de risco 

ambiental de agrotóxicos nos solos são: pH, matéria orgânica, teor de argila, densidade 

e capacidade de campo (quantidade de água contida no solo), verificando-se a 

mobilidade e a adsorção e a dessorção. 

No Brasil, os tipos de solos mais representativos para a agricultura são: 

latossolos, argissolos e neossolos quartzarênicos. Estão presentes nos três principais 

biomas: Cerrados, Mata Atlântica e Planalto das Araucárias e que perfazem juntos 50% 

do território nacional. Vale ressaltar as características dos principais tipos de solos com 

finalidade agrícola, como segue: a) latossolos são solos profundos, com estrutura 

granular estável, bem drenados, favorecendo facilmente a movimentação vertical dos 

solutos. Normalmente, são ricos em argila, mas, relativamente pobres em matéria 

orgânica, a exceção do antigo Latossolo Roxo (latossolo vermelho eutroférrico); b) 

argissolos são solos pouco profundos, algo em torno de 1 m, com estrutura variando de 

blocos a prismática, favorecendo pouco a movimentação vertical dos solutos. 

Normalmente são ricos em argila e em matéria orgânica. São reconhecidos pelo 

adensamento fácil, tornando o manejo agrícola mais delicado; c) neossolos 

quartzarênicos são solos muito profundos com caráter maciço poroso, pobres em argila 

e matéria orgânica; d) nitossolos são solos moderadamente profundos com estrutura 
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prismática, ou em blocos subangulares, e ricos em argila e matéria orgânica; e)  

gleissolos são solos bastante rasos, em torno de 50 cm de profundidade e, por isso, com 

sérias restrições a percolação de água (GOMES, 2004). 

A predominância dos solos nos cerrados, na mata atlântica e floresta amazônica 

são latossolos, argissolos e neossolos quartzarênicos. No pantanal, predominam-se os 

plintossolos, alissolos e planossolos. Na caatinga, cambissolos e chemossolos. Na 

araucária, latossolos e nitossolos e nos campos sulinos, latossolos e neossolos 

quartzarênicos. (GOMES, 2004). 

Os tipos de solos estudados neste trabalho são: Neossolo Quartzarênico, coletado 

em Natal, Rio Grande do Norte e Latossolo Vermelho e Eutroférrico (antigo Latossolo 

Roxo), coletado em Campinas, São Paulo. 

2.2 Processos de sorção e dessorção de agrotóxicos em solo 

Os processos de adsorção e dessorção que ocorrem no solo constituem-se em 

importante fator de regulação da lixiviação de agrotóxicos e outros xenobióticos, e, 

conseqüentemente, da contaminação de águas sub e superficiais, variando conforme 

suas características e propriedades (BOEIRA, 2004). 

De acordo com Paraíba et. al. (2005), a sorção é um fenômeno físico-químico 

que se refere aos processos de retenção na forma geral, sem distinção aos processos 

específicos de adsorção ou precipitação; e, a adsorção é um processo físico-químico 

reversível que ocorre quando moléculas do pesticida são atraídas para a superfície da 

matéria sólida ou para a matéria orgânica do solo por mecanismos químicos e físicos 

tais como reações de coordenação, interações por transferência de cargas, troca iônica, 

forças de Van der Waals, ligações covalentes ou interações hidrofóbicas. 

Quanto a absorção, Paraíba et. al. (2005) definem como um fenômeno 

puramente físico que consiste na penetração de moléculas do pesticida nos espaços 

microscópicos do solo.  
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Gevao et. al. (2000) descreveram os principais tipos de ligações dos resíduos de 

agrotóxicos com o solo, que são: ligação iônica; ligações de hidrogênio (H); força de 

Van der Waals; troca de ligante; particionamento hidrofóbico; taxa de transferência de 

complexos; ligação covalente; e, sequestro. 

Dick et. al. (2010) afirmaram que os solos: argissolo vermelho, vertissolo 

ebânico, latossolo vermelho e planossolo háplico, a matéria orgânica, embora presente 

em quantidades pequenas (12 < C < 33 g Kg-1) é o principal sorvente de atrazina, 

contribuindo com mais de 56% para a sorção. 

Viera et. al. (1998) no seu estudo de adsorção e dessorção do ácido 2,4 

diclorofenoacético (2,4D) em solo, na ausência e presença de matéria orgânica, 

verificaram que a adsorção do 2,4D no solo livre de matéria orgânica foi relativamente 

baixa quando comparada com a do solo contendo matéria orgânica. 

El-Aswad (2007) verificou a adsorção de aldicarbe crescente na seguinte ordem: 

solo argiloso > solo calcário > solo arenoso. Esta relação é consistente com o teor de 

matéria orgânica dos diferentes solos e está em conformidade com a equação de 

Freundlich. 

Boeira et. al. (2004) verificaram que o neossolo quartzarênico mostrou baixa 

capacidade de adsorção e intensa dessorção de diuron, indicando risco potencial de 

lixiviação do herbicida se aplicado em áreas com predominância dessa classe de solo e 

em diversas profundidades de coleta. Os latossolos apresentaram elevada adsorção e 

retenção de diuron e, a adsorção correlacionou-se positivamente com o teor de carbono 

orgânico nos solos. 

Shareef et. al. (2008) estudaram conjuntamente dois princípios ativos: 2,4D e 

carbaril. Os solos investigados, nesse trabalho, apresentaram um teor baixo de carbono 

orgânico. Contudo, foi verificada uma tendência de sorção crescente dos princípios 

ativos 2,4-D e carbaril com o aumento do carbono orgânico nos solos. 

Flores et. al. (2009) estudaram as entalpias de adsorção da simazina em dois 

tipos de solo do Chile, um com 8,5% e outro com 3,5% de matéria orgânica e 

verificaram que as reações em ambos os solos são exotérmicas. Portanto, a simazina 

aumenta a adsorção em baixas temperaturas, indicando uma maior probabilidade de 
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lixiviação da simazina em águas subterrâneas com climas quentes. Este estudo sugeriu 

que a adsorção de simazina em solos com uma fração de matéria orgânica é promovida 

principalmente por ligações H. Por outro lado, a simazina em solos com baixo teor de 

matéria orgânica tem as interações da argila através das ligações H, mostrando que os 

principais componentes envolvidos na retenção de agrotóxicos em solos são matéria 

orgânica e mineral de argila. A fração mineral também contribui com o fenômeno de 

adsorção do agrotóxico. 

Chen et. al. (2004) verificaram a adsorção do forato e terbufós em quatro solos 

tropicais e, conforme o esperado, o terbufós, por serem mais hidrofóbicos, foram mais 

adsorvidos que o forato e, a cinética foi independente do pH.  

No trabalho de Jana et. al. (1997) quatro solos superficiais, entre 0 e 20 cm, 

foram coletados em diferentes áreas de cultivo West Bengal, na Índia, sem histórico 

recente de aplicação de agrotóxicos. Os equilíbrios de adsorção de carbaril estudados 

nestes solos aumentaram gradualmente com o tempo de agitação, e indicaram a 

interação entre carbaril e as amostras de solo por troca iônica.  

Kumar et. al. (2006) verificaram o efeito das interações químicas em solo 

argiloso e solo adubado e a adsorção de endosulfan foi fortemente influenciada pelo teor 

de argila e silte e pela matéria orgânica. 

Chai et. al., (2009) estudaram o acefato e o clorpirifós e seus metabolitos 

primários e foram encontradas em solos com profundidades máximas de 50 cm. Os 

autores justificam a dissipação rápida de acefato e metamidofós em parte pelos elevados 

teores de umidade do solo, e pela presença de materiais e de muitos macroporos 

condutores. Para clorpirifós e 3,5,6-tricloro-2-piridinol (principal metabólito do 

clorpirifós), ocorreu forte ligação com a matéria orgânica do solo, sendo sorvido ao 

material particulado. A maior exposição solar da superfície do solo reduziu os teores 

iniciais de acefato sensível à luz e clorpirifós em solos de topo, as perdas por 

volatilização, enquanto também pareceu efeito no clorpirifós. A meia-vida para o 

acefato no solo foi de 0,4 a 2,6 dias, enquanto clorpirifós foi muito mais persistente com 

12,6 a 19,8 dias. 

Sánchez-Camazano et. al. (1994) verificaram que o silte mais argila é o 

parâmetro mais influente para a adsorção do acefato em solos, pois promove o 
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escoamento de água e também afeta a mobilidade do agrotóxico. Neste estudo, o acefato 

foi altamente móvel para todos os solos estudados, exceto para três solos que 

caracterizaram-se por um lodo com alto teor de argila. Nestes últimos casos, a 

mobilidade do acefato foi caracterizada como móvel ou moderadamente móvel. 

2.3 Cinética de adsorção 

De acordo com Clark (2010), a cinética de adsorção descreve a velocidade de 

remoção do soluto, sendo dependente das características físicas e químicas do 

adsorvato, adsorvente e sistema experimental. Vários modelos cinéticos são utilizados 

para examinar o mecanismo controlador do processo de adsorção tais como: reação 

química, controle da difusão e transferência de massa. Contudo, os modelos 

empregados com maior frequência são os de pseudo primeira-ordem e de pseudo 

segunda-ordem. 

2.3.1 Modelo de pseudo primeira-ordem 

Uma análise simples da cinética de adsorção é realizada pela equação de 

LAGERGREN (1898). A equação de Lagergren, de pseudo primeira ordem, baseada na 

capacidade de adsorção dos sólidos é dada pela equação 1: 

 

1( )t
e t

dq
k q q

dt
= −

    (1), 
 

em que k1 é a constante da taxa de adsorção de pseudo primeira-ordem, e qe e qt são as 

quantidade adsorvidas por grama de adsorvente no equilíbrio e no tempo t, 

respectivamente (mg g-1). Segue dedução feita através da fórmula: 

 

1( )t
e t

dq
k q q

dt
= −  
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dqt = k1 (qe – qt) 
dt 
 
dqt = k1.qedt –k1.qt.dt 
 

ʃɗqt / (qe-qt) = ʃ k1.ɗt 

 
ln (qe-qt) = k1t + C para t = 0, qt = 0 

      0       0 
ln (qe – qt) = k1t + C 
 
ln.qe = C  ln (qe – qt) = k1.t + ln.qe   qe – qt = l (k1

.t + ln.qe)  
 
qe – qt = qe.l (k1

.t) 
 
qt = qe – qe.l (k1

.t) qt = qe ( 1 - e k
1

.t ) 
 
 

Relação entre qt e qe em função do tempo 

2.3.2 Modelo de pseudo segunda-ordem 

O modelo de pseudo segunda-ordem baseia-se também na capacidade de 

adsorção do adsorvente. Esse modelo prediz o comportamento sobre toda a faixa do 

estudo, e indica que o processo de adsorção é de natureza química e taxa controlada 

(CLARK, 2010). Esse modelo pode ser expresso de acordo com a equação 2. 

 

2
2 ( )t

e t

dq
k q q

dt
= −

    (2),
 

em que k2 é a constante da taxa de adsorção da pseudo segunda-ordem  

(g.mg-1.min-1). Segue dedução feita através da fórmula: 

ɗqt/ɗt = k2 (qe-qt)2 
 

ʃɗqt / (qe-qt)2 = ʃ k2ɗt, sendo que µ = qe – qt; ɗu = ɗ(qe – qt), como qe = constante, 

tem-se, ɗu = - ɗqt. 
 
Substituindo: 
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ʃɗqt / (qe-qt)2 = ʃ -ɗt/µ2= 1/µ = - 1/(qe – qt) = 1/(qt - qe) 

 
 
Logo: 
 
1/(qt-qe) = k2t + C, para t = 0; qt = 0 
 
     - 1/qe = C         1/(qt-qe) = k2t -1/qe = (k2tqe -1)/qe 
 
     1/(qt-qe) = (k2tqe -1)/qe, invertendo   qt –qe = qe/ (k2tqe – 1) 
 
    qt = qe / (k2tqe – 1) + qe 
 
    qt = qe / (k2tqe – 1) + [(k2tqe – 1)2 – qe] /(k2tqe – 1) 
 
    qt = k2tqe2/k2tqe – 1, invertendo: 1/qt = k2t.qe-1/ k2t. qe2 
 
    1/qt = 1/qe – 1/k2tqe2 
 

 t/qt = t/qe – 1/k2qe2 

2.4 Modelo de adsorção 

A capacidade de um material adsorver um soluto é dada pelo equilíbrio de fase, 

ou seja, o poder adsortivo é obtido em função da concentração do soluto na fase líquida 

e da quantidade da substância adsorvida no sólido. Em alguns sistemas pode-se traçar 

uma curva de concentração do soluto em função da concentração da fase fluida, uma 

vez que esses processos ocorrem à temperatura constante, as curvas obtidas são 

denominadas isotermas de adsorção (CLARK, 2010). 

2.4.1 Modelo de Langmuir 

Segundo Clark (2010), a isoterma de Langmuir é um dos modelos mais simples 

para representação das isotermas de adsorção, e corresponde a um tipo de adsorção 

altamente idealizada (LANGMUIR, 1918 apud CLARK, 2010). As considerações 

básicas do modelo de Langmuir são: 
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� a superfície de um sólido é constituída por um número finito de sítios de 

adsorção nos quais as moléculas se adsorvem; 

� cada sítio tem a capacidade de adsorver apenas uma molécula; 

� todos os sítios possuem a mesma energia adsortiva e; 

� não existem interações entre moléculas adsorvidas em sítios vizinhos 

O modelo proposto por Langmuir tem a seguinte forma geral: 

 

em que: 

qe é a quantidade adsorvida na fase sólida no equilíbrio (mg adsorvato / g adsorvente); 

Ceq é a concentração na fase líquida no equilíbrio (mg L-1); q0 é um parâmetro de 

Langmuir que representa a capacidade máxima de cobertura da monocamada (mg 

adsorvato/g adsorvente) e b é o grau de afinidade (L g-1). 

2.4.2 Modelo de Freundlich 

A isoterma de Freundlich é uma equação empírica que considera a existência de 

uma estrutura de multicamadas, e não prevê a saturação da superfície (FREUNDLICH, 

1907 apud CLARK, 2010). O modelo considera o sólido heterogêneo e distribuição 

exponencial para caracterizar os vários tipos de sítios de adsorção, os quais possuem 

diferentes energias adsortivas. É possível interpretar a isoterma teoricamente em termos 

de adsorção em superfícies energeticamente heterogêneas. Este modelo se aplica bem a 

dados experimentais de faixa de concentração limitada. Este modelo de isoterma é 

aplicado somente abaixo da concentração de saturação (solubilidade ou pressão de 

vapor de saturação) a partir da qual ocorre a condensação ou cristalização quando o 

fenômeno de adsorção não é mais significativo 

O modelo é dado pela expressão: 

 
 
 

que pode ser expressa na forma linearizada: 

1
n

e F eq K C=
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1
log log loge f eq k C

n
= +  

em que: 

qe é a quantidade adsorvida na fase sólida (mg g-1 de adsorvente) e Ce é a 

concentração de equilíbrio (mg L-1). 

2.5 Indicadores biológicos e bioquímicos da qualidade do solo 

Araújo e Monteiro (2007) definem indicadores como atributos que medem ou 

refletem o “status” ambiental ou a condição de sustentabilidade do ecossistema. Esses 

autores postulam que os indicadores de qualidade do solo podem ser classificados como 

físicos, químicos e biológicos (Tabela 2.1). 

 

Tabela 2.1 Principais indicadores físicos, químicos e biológicos e suas relações com a 

qualidade do solo. 

Indicadores Relação com a qualidade do solo 
Matéria orgânica do solo (MOS) Fertilidade, estrutura e estabilidade do solo 

Físicos: Estrutura do Solo 
Infiltração e densidade do solo 

Capacidade de retenção de 
umidade 

Retenção e transporte de água e nutrientes. 
Movimento de água e porosidade do solo. 
Armazenamento e disponibilidade de água 

Químicos: pH 
Condutividade elétrica 
Conteúdo de N, P e K 

Atividade biológica e disponibilidade de nutrientes 
Crescimento vegetal e atividade microbiana. 
Disponibilidade de nutrientes para as plantas. 

Biológicos: Biomassa microbiana 
Mineralização de nutrientes (N, P 

e S) 
Respiração do solo 

Fixação biológica do N2 
Atividade enzimática do solo 

Atividade microbiana e reposição de nutrientes. 
Produtividade do solo e potencial de suprimento de 

nutrientes. 
Atividade microbiana 

Potencial de suprimento de N para as plantas 
Atividade microbiana e catalítica no solo. 

Fonte: Araújo e Monteiro (2007) 

Os estudos sobre bioindicadores mostram que os microrganismos do solo, por 

suas características tais como abundância e atividade bioquímica e metabólica, além de 

proporcionar respostas mais rápidas a mudanças no ambiente, apresentam um alto 

potencial de uso na avaliação da qualidade do solo (ARAÚJO E MONTEIRO, 2007). 

De acordo com Ruiz (1992), a microbiota do solo é formada por bactérias, 

fungos, algas, vírus e protozoários. O solo é um “meio de cultura” para bactérias 
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autóctones (adaptadas às condições edafo-climáticas), microrganismos saprófitas 

(alimentam-se de matéria orgânica animal ou vegetal morta) que se alimentam de 

matéria orgânica e microrganismos zimógenos (encontra-se temporariamente num 

determinado tipo de solo, devido a presença de nutrientes). 

Frighetto (2000) relatou alguns problemas analíticos encontrados na avaliação de 

microrganismos no solo, tanto no isolamento, quanto na quantificação destes 

microrganismos, pois o baixo número de microrganismos ativos nos meios de cultura 

ocorre devido aos seguintes fatores: somente pequena parte dos microrganismos 

presentes no meio ambiente está em fase de crescimento; muitos organismos têm 

crescimento lento e sua detecção demandaria tempo de incubação de várias semanas, 

com o risco das colônias de crescimento lento serem encobertas por colônias de 

crescimento rápido e, a grande diversidade metabólica dos microrganismos do meio 

ambiente dificulta sua replicação nos meios de cultura. 

A existência dos problemas associados ao uso da contagem de organismos 

viáveis e microscopia para se estimar a biomassa microbiana no solo tem estimulado 

pesquisas no desenvolvimento de novos métodos (FRIGUETTO, 2000). 

O uso de cromóforos na detecção de enzimas extracelulares de fungos é um 

indicador extremamente versátil e útil para ser utilizado no “screening” rápido para se 

detectar o efeito, do meio ambiente ou de algum produto xenobiótico, sobre o 

metabolismo microbiano (FRIGUETTO, 2000). 

A atividade da enzima desidrogenase, indicador bioquímico do solo 

(biomarcador), indica o impacto de moléculas tóxicas sobre a atividade microbiana. 

Quase todos os microrganismos reduzem cloreto de trifeniltetrazólio (TTC), receptor 

artificial de elétrons, a cloreto de trifeniltetrazólio formazan (TTF), conforme Figura 2.1 

(FRIGUETTO, 2000): 
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Figura 2.1 Mecanismo de redução do TTC a TTF  

Cl

Cloreto de trifeniltetrazolio - TCC

(incolor)

N N

N
+N

N

N N

NH

Trifeniltetrazolio formazan - TTF
(vermelho)

 
 

Fonte: FRIGUETTO (2000) 

 

Fulton e Key (2001) estudaram a inibição da enzima aceticolinesterase em 

peixes e invertebrados estuarinos como indicadores de inseticidas organofosforados. 

Além das enzimas e dos microrganismosdo solo, os crustáceos, as algas, as 

minhocas e outros animais invertebrados podem ser utilizados como bioindicadores 

ambientais de agrotóxicos, conforme sugerem os trabalhos relacionados na Tabela 2.2. 

Tabela 2.2 Relação dos bioindicadores ambientais 
no amostra Bioindicador Nome científico contaminante Referências 
1 água Crustáceos Daphnia magna tetradifon Villarroel 

et. al., 2009 
2 água Crustáceos Ceriodaphnia dubia fipronil Wilson et. 

al., 2008 
3 água rotíferos, 

crustáceos, 
algas 

Brachionus 
Calyciflorus, 
crustaceans, 

Daphnia magna, 
Thamnocephalus 

platyurus. 
Pseudokirchneriella 

subcapitata, 
Ceriodaphnia dubia. 

carboxin DellaGrega 
et. al., 2004 

4 água (com 
variações de 

alimento para 
os 

crustáceos) 

Crustáceos Ceriodaphnia dubia fenoxicarbe, 
clorpirifós 

Rose et. al., 
2002 

5 água Crustáceos Ceriodaphnia dubia diazinon, 
atrazina 

Banks et. 
al., 2005 

6 água Crustáceos Ceriodaphnia dubia, 
Daphnia magna 

permetrina, 
ciflutrina 

Yang et. al., 
2007 

7 água Crustáceos Ceriodaphnia dubia clorpirifós, 
diazinon 

Hunt et. al., 
2003 

continua... 
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Tabela 2.2 Relação dos bioindicadores ambientais 
Continuação 

no amostra Bioindicador Nome científico contaminante Referências 
8 água Crustáceos Ceriodaphnia 

dubia 
profenofós, 
endossulfan, 
clorpirifós 

Woods et. al., 
2002 

9 água peixes, 
crustáceos 

Ceriodapnia dubia, 
Pimephales 
promelas 

clorotalonil, 
clorpirifós 

Sherrard et. 
al., 2002 

10 água Crustáceos D. carinata endossulfan Barry et. al., 
1996 

11 água Crustáceos Daphnia magna 
Straus 

imidaclopride Pestana et. 
al., 2010 

12 água Crustáceos Daphnia magna 220 pesticidas Toropov et. 
al., 2006 

13 água Crustáceos 
Daphnia magna 

 

endossulfan 
sulfato 

Palma et. al., 
2009 

14 água Crustáceos Daphnia magna 
 

clorpirifós, 
malation, 

carbofuran 

Barata et. al., 
2004 

15 água Crustáceos Mysidopsis bahia, 
Daphnia magna 

19 pesticidas Robinson et. 
al., 1999 

16 água de 
chuva 

Crustáceos Daphnia pulex 40 pesticidas Rouvalis et. 
al., 2009 

17 águas 
residuais 

bactérias e 
crustáceos 

Vibriofischeri, 
Dapnhia magna 

carbofuran, 
ciromazine, 
fenamifós, 

formetanate 

Fernández-
Alba et. al, 

2001 

18 água e 
sedimento 

peixes, 
crustáceos 

C. dubia, 
D. magna, 
Pimephales 
promelas 

1,2 - 
dibromoetano 

Kszos, et. al., 
2003 

19 ambiente 
aquático 

algas e 
crustáceos 

Artemia 
franciscana, 

Daphnia magna e 
Selenastrum 

capricornutum 

cimoxanil, 
oxicloreto de 

cobre 

Guida et. al., 
2008 

20 sedimentos Crustáceos Daphnia magna 
 

carbaril Coors et. al., 
2009 

21 sólidos 
suspensos 

Crustáceos Daphnia magna 
 

carbofuran Herbrandson 
et. al., 2003 

22 Solo Crustáceos Ceriodaphnia 
dubia 

lodo de esgoto 
tóxico 

Veerina et. al., 
2002 

23 Solo Enzimas Desidrogenase herbicidas Oliveira et. al., 
2007 

24 Ambiente 
aquático 

Nematóide Caenorhabditis 
elegans 

monocrotofós Leelaja e 
Rajini, 2013 

continua... 
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Tabela 2.2 Relação dos bioindicadores ambientais 
Conclusão 

no amostra Bioindicador Nome científico contaminante Referências 
25 Solo Enzimas Desidrogenase inseticida, 

fungicida, 
herbicida 

Subhani et. 
al., 2002 

26 Solo minhocas, 
plantas Trifolium repens L., 

Eisenia foetida 
 

endossulfan Liu et. al., 
2009 

27 Solo Bactérias Bacillus subtilis pentaclorofenol Ayude et. 
al., 2009 

28 Solo Minhocas Eisenia Andrei carbendazim, 
carbofuran  e 
chlorpyrifos 

Mangala et. 
al., 2009 

29 Solo Minhocas Eisenia fetida hidrocarbonetos Sisinno et. al., 
2006 

30 solo de 
cultura de 
algodão 

Microrganismos Azobacter dimetoato, 
monocrotofós, 
deltametrina, 
endossulfan, 
cipermetrina, 

trizofós 

Vig et. al., 
2008 

31 Solo Minhocas Eisenia fetida paraquat Papini et. al., 
2006 

32 Solo Minhocas Eisenia fetida carbaril Ribera et. al., 
2001 

33 Solo Minhocas Eisenia andrei carbendazim, 
carbofuram, 
clorpirifós 

Silva et. al., 
2008 

34 Solo microcrustáceo 
e anfípoda 
crustáceo 

Ceriodaphnia dubiae 
Hyalella azteca 

urânio Kuhne et. al., 
2002 

35 Solo Microcrustáceo Ceriodaphnia dubia compostos 
explosivos 

Griest et. al., 
1993 

36 solo e 
água 

colêmbolos, 
minhoca, fungos 

e 
microcrustáceos 

E. crypticus, E. 
andrei, F. candida, 

C. silvestrii 

carbofuran Chelinho et. al, 
2011 

37 Solo bactérias, algas, 
plantas, 

nematóides, 
colêmbolos, 
cladóceras e 

minhocas   

Bacillus sp, R. 
subcapitata, L. 

sativa, P. 
acuminatus, F. 

candida,D. magna, 
V. fischeri, E.fetida 

óleo mineral Gestel et. al., 
2009 

38 resíduo 
sólido 

algas, bactérias, 
cladóceras 

D. magna, V. 
fischeri, 

Ceriodaphnia dubia 
e P. subcaptata 

enzimas de 
estresse 

oxidativo 

Ferrari et. al., 
1999 
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A análise dos trabalhos apresentados na Tabela 2.2 permite uma síntese do uso 

dos indicadores biológicos, de acordo com o tipo de amostra ambiental. Assim, Côrrea 

(2011) sugere o uso de ensaios de toxicidade padronizados para solos e sedimentos, 

sendo que para solo utiliza-se minhocas (Eisenia foetida) em ensaios agudos (letal), de 

comportamento (sub-letal) e crônico (reprodução, num período de 56 a 63 dias). Para 

sedimentos, os ensaios de toxicidade são realizados com Hyalella azteca, (10 ou 28 

dias), avaliando sobrevivência e crescimento. Em área suspeita de disposição de 

agrotóxicos, realizam-se ensaios de toxicidade aguda ou crônica com Daphnia ou 

Ceriodaphnia (microcrustáceos) e Pimephales promelas (peixe) em amostras de águas 

pluvial e em solos durante o processo de remediação. 

2.5.1 Ceriodaphnia dubia  

De acordo com ABNT (2005), a Ceriodaphnia dubia Richard, 1894 (Crustacea, 

Cladocera), é um microcrustáceo zooplanctônico de 0,8 mm a 0,9 mm de comprimento, 

de corpo ovalado e com 8 a 10 espinhos anais, que atua como consumidor primário na 

cadeia alimentar aquática e se alimenta por filtração de material orgânico particulado. 

Estes organismos, vulgarmente conhecidos como pulgas-d´água, são encontrados na 

Europa e na América do Norte. Na Figura 2.2, segue fotografia microscópica da 

Ceriodaphnia dubia fêmea adulta (a) e neonata (b). 

Figura 2.2 - Ceriodaphnia dubia fêmea adulta (a) e neonata (b) 

 (a)  (b) 

Fonte: CHIQUETTI, S. C. (2013) 
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2.6 Os agrotóxicos e sua análise residual 

Desde a década de 60 sucessivos programas governamentais foram estabelecidos 

com o objetivo de viabilizar a implantação de um modelo de modernização na 

agricultura. Ocorreu um expressivo investimento financeiro visando aumentar a 

produtividade, mas por outro lado o processo de intensificação da agricultura tornou-a 

dependente de insumos externos, como a utilização de sementes de variedades 

melhoradas, da mecanização, de fertilizantes e de agrotóxicos (CAMPANHOLA E 

BETTIOL, 2002). 

O uso intensivo de agrotóxicos aumenta a dependência do seu uso, pois provoca 

desequilíbrios biológicos que eliminam os inimigos naturais das pragas e doenças de 

plantas e de animais, favorecendo a reincidência de altas populações das pragas e 

patógenos (ressurgência), assim como o aparecimento de novas pragas que 

anteriormente estavam sob o controle natural (CAMPANHOLA E BETTIOL, 2002). 

A utilização excessiva de agrotóxicos, também gera danos à saúde das pessoas 

que manipulam e aplicam os agrotóxicos no campo. Há, ainda, se mal usados, um maior 

potencial para o desenvolvimento da resistência das pragas, dos fitopatógenos e das 

plantas invasoras aos agrotóxicos, que resulta na necessidade de se utilizar agrotóxicos 

em doses mais elevadas, ou de se misturar agrotóxicos, ou, ainda de se elevar a 

freqüência das pulverizações, aumentando ainda mais o seu potencial de dano ao 

homem e ao ambiente (CAMPANHOLA E BETTIOL, 2002). 

Com um consumo maior de agrotóxicos no país, maior a quantidade de resíduos 

de pesticidas presentes no ambiente, como solo, água, ar e alimentos e, com isso, gera-

se a necessidade de monitoramento destes produtos e subprodutos tóxicos, visando 

garantir a qualidade do ambiente. 

Os agrotóxicos são importantes por se tratarem de insumos aplicados à 

agricultura e têm riscos de toxicidade diferentes. Sua classificação pode ser feita de 

várias formas: quanto a sua finalidade (inseticida, herbicida, fungicida...); quanto a sua 

classe toxicológica (extremamente, altamente, medianamente e pouco tóxica); quanto ao 

seu mecanismo de ação (inibidores de enzima, inibidores de fotossíntese...); e, seu 
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grupo químico (carbamatos, triazinas, organoclorados, organofosforados...) (ARIAS-

ESTEVEZ et. al., 2008). 

Uma definição importante na formulação de agrotóxicos é a de produto técnico 

que é o produto obtido diretamente de matérias-primas por processo químico, físico ou 

biológico, destinado à obtenção de produtos formulados ou de pré-misturas e cuja 

composição contenha teor definido de ingrediente ativo e impurezas, podendo conter 

estabilizantes e produtos relacionados, tais como isômeros. (BRASIL, 2002). 

Para analisar os resíduos de agrotóxicos, de acordo com Zanella (2010), existem 

dois tipos de procedimentos de preparo de amostras os não destrutivos e os destrutivos. 

Os de maior interesse analítico são os não destrutivos que são: extração por solvente: 

convencional (miniaturizado), Soxhlet e ultra-som (banho e sonda); extração em fase 

fase sólida (SPE); SPE dispersiva; dispersão da matriz em fase sólida (MSPD); 

microextração em fase sólida (SPME); extração acelerada com solvente (ASE) ou 

extração com solvente pressurizado (PSE); extração com fluido supercrítico (SFE); 

“Stir Bar Sorptive Extraction” (SBSE); (Micro)diálise; “Molecularly Imprinted 

Polymers” (MIPs);  “Purge&Trap” (P&T); “Headspace” (HS) estático dinâmico; e, 

dessorção térmica (TD). 

Na Tabela 2.3, estão relacionados os principais métodos de preparo de amostras 

de água e solo e as técnicas de quantificação de agrotóxicos existentes na literatura, a 

partir do seu grupamento químico: 
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Tabela 2.3 Principais métodos de preparo de amostra de água e solo e as técnicas de quantificação 

no 

 
Amostra Grupo químico 

Preparo da amostra Técnica quantitativa 

Número de 
princípios 

ativos 
LOD (limite de 

detecção) Referência 
1 água triazinas, feniluréia, 

carbamato, anilida, 
cloroacetanilida, 

organofosforado,fenoxiácido, 
ariloxiácidoe fenóis SPE LC-UV 17 

4-92 
ng L-1 Moral et al., 2008 

2 água, 
sedimento 

organoclorado  
ELL; Soxhlet GC-ECD 3 3,9-62,8 ng L-1 

Del Grande et. al., 
2003 

3 água dinitroanilina, triazina, 
organoclorado, piretróide, e 

permetrina SPME GC-MS 7 0,006-0,1 µg L-1 
Komatsu et. al., 

2004 
4 água Organofosforado 

SPE,  GC 5 
2,5-5  
µg L-1 

Santos Neto et. al., 
2005 

5 água; solo hidrocarboneto halogenado 
HS-SPME GC-ECD 1 0,0005-0,5 µg L-1 Antelo et al., 2007 

6 água; 
sedimento;s

olo 

Piretróides 

SPE, MASE GC-MS 33 
0,6-7,2 ng L-1; 
0,6-7,9 µg Kg-1 

Smalling et al., 
2007 

7 água, solo Organoclorado 
SLE/MSPD  HRGC/ECD 6 3:1 sinal/ruído Rissato et. al., 2004 

continua... 
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Tabela 2.3 Principais métodos de preparo de amostra de água e solo e as técnicas de quantificação 

Continuação 

no 

 
Amostra Grupo químico 

Preparo da amostra 
Técnica 

quantitativa 

Número de 
princípios 

ativos 
LOD (limite de 

detecção) Referência 
8 água, solo e 

chá 
Organofosforado 

DLLME, HF-LPME  GC-FPD 6 

0,21-3,05 µg L-1 

(DLLME) 
1,16-48,48 µg L-1 

Xiong et al., 
2008 

9 água; solo Isoftalonitrila 

SPE GC-MS, LC-MS 10 

0,02-0,05 µg g-1 

(LC/MS) 
0,204-10 µg g-1 

(GC/MS) 
Chaves et al., 

2008 
10 água, solo Organofosforados 

MIP HPLC; GC-NPD 4 
9-32 ng L-1 

16-42 µg Kg-1 Zhu et al., 2005 
11 sedimento organoclorado e metais 

Soxhlet GC-ECD 15 Não consta 
Corbi et. al., 

2006 
12 sedimentos, 

peixes, 
bivalves 

Organoclorado 

ASE  GC-ECD 11 
0,001-0,060 µg 

Kg-1 Silva et. al., 2008 
13 Sedimentos Organoclorado 

SPE GC-ECD 21 não consta Xue et al., 2006 
14 Solo Carbamato 

Sonicação assistida HPLC 6 1.6-3.7 µg Kg-1 
Sánchez-Brunete 

et. al., 2003 
15 Solo organoclorado,organofosfor

ado, triazina, 
acetanilida,entre outros SFE GC-MS 20 0,1-1,8 µg Kg-1 

Gonçalves et. al., 
2006 

continua... 
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Tabela 2.3 Principais métodos de preparo de amostra de água e solo e as técnicas de quantificação 

Continuação 
no 

 
Amostra Grupo químico 

Preparo da amostra 
Técnica 

quantitativa 

Número de 
princípios 

ativos 
LOD (limite de 

detecção) Referência 
16 Solo Triazinona 

PLE LC-MS-MS 4 0,6-1,4 µg L-1 
Henriksen et al., 

2002 
17 solo, 

alimentos 
Carbamato 

Sonicação, SPE LC-fluorescência 5 
3:1 (sinal/ 

ruído) 
Caballo-López et 

al., 2003 
18 Solo triazina, carbamato, 

organofosforado, 
feniluréia, piretróide, 

metabólito de atrazina, 
organoclorado, triazinona, 
metabenzetiazuron uréia, 

dinitroanilina e 
dicarboximida 

USE, PLE, Norm European 
DIN 12393, QuEChERS 

GC-MS, HPLC-
MS-MS 24 0,01-88 ng g-1 

Lesueur et al., 
2008 

19 Solução Fenoxiácido 
MIP HPLC 13 não consta 

Baggiani et al., 
2000 

20 Solo Dicarboximida 
ultrasom, SPME GC-MS 2 02-13 ng g-1 

Lambropoulou et 
al., 2004 

21 Solo vários grupos 
coluna plástica de extração GC-MS 52 0,02-1,6 µg Kg-1 

Sánchez-Brunete 
et al., 2004 

22 Solo vários grupos 
Sonicação GC-ECD, GC-MS 30 0,2-15,6 µg Kg-1 

Fenoll et al., 
2006 

continua... 
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Tabela 2.3 Principais métodos de preparo de amostra de água e solo e as técnicas de quantificação 

Continuação 
no 

 
Amostra Grupo químico 

Preparo da amostra 
Técnica 

quantitativa 

Número de 
princípios 

ativos 
LOD (limite de 

detecção) Referência 
23 Solo sulfoniluréias, N-fenilimida, 

tioftalamida,xililalanine, triazole, 
organofosforado e piretróide 

PLE GC-MS 7 

0,25-1 µg Kg-1 

(Instrumental) 
1,43-7,77 µg 

Kg-1 (Metodo-
lógico) Schreck et al., 2008 

24 Solo organohalogenado, 
organonitrogenado,organofosforado e 

piretróide SFE; SLE, SPE 
GC-ECD; GC-

MS 32 
0,002-0,007 mg 

Kg-1 Rissato et. al., 2005 
25 Solo Triazina 

MAE; SPE LC-UV 4 
LOQ< 50 µg 

Kg-1 
Papadakis et. al., 

2006 
26 Solo Carbamato 

sonicação, SPE LC-ESI-MS 32 
25-50 ng L-1 
1,5-5µg Kg-1 Vega et al., 2005 

27 Solo Triazina 
SWE, Soxhlet GC-MS 17 

3,2-137,1 µg 
Kg-1 Richter et al., 2003 

28 Solo imidazolinona, difenil éter, 
sulfoniluréia, ácido ariloxifenoxi-
propiônico, triazolopirimidina e 

sulfonanilida USE; MASE; SCE  LC-MS/MS 16 Não consta Laganà et. al., 2000 
29 Solo Triazinona 

MAWE, SPE HPLC-DAD 4 5-10 µg Kg-1 
Papadakis et. al., 

2002 
30 Solo fenoxialcanóico 

MASE HPLC-DAD 7 20-50 ng g-1 Patsias et. al., 2002 
continua... 
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Tabela 2.3 Principais métodos de preparo de amostra de água e solo e as técnicas de quantificação 

Conclusão 
no 

 
Amostra Grupo químico 

Preparo da amostra Técnica quantitativa 
Número de 

princípios ativos 
LOD (limite de 

detecção) Referência 
31 solo organoclorados, piretróides 

eorganofosforados Sonicação GC-ECD; GC-ITD 9 Não consta 
Castro et. al., 

2001 
32 solo carbamato e uréia Homogeneizaçãoe 

centrifugação HPLC-DAD 8 0,65-3,97 µg Kg-1 
Paíga et. al., 

2008 
33 solo organoclorado e hidrocarboneto 

aromático MAE GS-MS-SIM  22 1,1-29,1 µg Kg-1 
Hildebrandt 
et. al., 2009 

34 solo triazina e seus metabólitos 
Sonicação GC-NPD; GC-MS 5 LOQ = 1-10 ng Kg-1 

Navarro et. 
al., 2000 

35 solo vários grupos 
Sonicação HPLC-MS-MS 56 0,02-13,2 µg Kg-1 

Fenoll et. al., 
2009 

36 solo Acetamida 
SPE HPLC; GC-MS 2 Não consta 

Aga et. al., 
2001 

37 solo Organofosforado 
MAEP  GC-FDP; GC-MS-MS 6 0,004-0,012 µg g-1 

Fuentes et al., 
2007 

38 solo Triazina 

MASE 

Voltametria com 
ultramicroeletrodo de 

ouro 1 Não explicitado 
Tavares et. al., 

2005 
39 solo endosulfan alfa, beta e sulfato 

Batch e shaker GC-ECD 1 0,4-2,3 mg g-1 
Kumar et. at., 

2006 
40 solo Vários grupos 

SPE GPC-HPLC 13 0.024 to 4.8 ng µL-1 
Smalling, et. 

al., 2007 
41 Água de 

chuva 
Vários grupos 

 SPME GC-MS 40 <LOQ 0,015 µg L-1 
Rouvalis, et. 

al., 2009 
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Côrrea (2011) ressalta a importância da validação da análise química para se 

obter bons resultados, através da obtenção dos limites de detecção e de quantificação 

(LOD ou LOQ) do método, recuperação de análise, reprodução de resultados e uma 

amostragem representativa, empregando as normas de coleta de amostras no solo e 

sedimento – nacionais e normas Internacionais. 

De acordo com a ABNT (2011), para a investigação de contaminação de águas 

subterrâneas, a utilização de elutriatos é de extrema importância, independentemente do 

uso do solo em estudo. 

O elutriato é constituído pela mistura de uma parte de solo e quatro partes de 

água de diluição, para ensaios de ecotoxicologia aquática. (ABNT, 2007). Os elutriatos 

aquosos são úteis para testar efeitos ecotoxicológicos nos organismos via transporte 

mediado pela água. Pode ser levado em consideração que as substâncias mobilizadas 

pela água podem ser submetidas a diferentes tipos de mudanças (por exemplo, 

metabolismo ou hidrólise) quando transportadas para a água subterrânea e de lá para as 

águas superficiais, onde suas concentrações são reduzidas por diluição. Além disso, as 

substâncias podem ser mobilizadas ao longo do tempo devido a mudanças ambientais 

(por exemplo, pH, transformação química e biológica). Elutriatos podem servir como 

indicadores preliminares da contaminação das águas subterrâneas ou da água encontrada 

nos poros do solo antes da exposição das águas superficiais e potáveis. (ABNT, 2011). 

2.7 METAMIDOFÓS 

De acordo com ANVISA e FAO (2012), o metamidofós apresenta as seguintes 

informações: 

� Sinonímia: Fósforo-amido-tioato-O,S-dimetílico 

� N° CAS: 10265-92-6 

� Nome químico: O,S-dimetil fosforamidotioato 

� Fórmula bruta: C2H8NO2PS 

� Massa molecular: 141,13  

� Grupo químico: Organofosforado 
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� Solubilidade: em água maior que 200 g L-1, a 20 °C, altamente solúvel 

em álcoois e cetonas; e, moderadamente solúvel em éter e éter de 

petróleo. 

� Classe: Inseticida e acaricida 

� Classificação toxicológica: Classe I 

A sua Fórmula Estrutural é apresentada na Figura 2.3. Quanto ao uso agrícola, 

até o banimento, estava autorizado para aplicação foliar nas culturas de algodão, 

amendoim, batata, feijão, soja, tomate (rasteiro para fins industriais) e trigo. 

Figura 2.3 – Fórmula estrutural do metamidofós 

 

Os limites máximos de resíduo (LMR) e o intervalo de segurança para a colheita 

estão descritos na Tabela 2.4.  

Tabela 2.4 - Limites máximos de resíduo (LMR) e o intervalo de segurança para 

metamidofós em produtos agrícolas. 

Cultura LMR (mg Kg-1) Intervalo de segurança (dias) 

Algodão foliar 0,05 21 

Amendoim foliar 0,1 21 

Batata foliar 0,1 21 

Feijão foliar 0,01 21 

Soja foliar 0,01 23 

Tomate foliar 0,5 21 

Trigo foliar 0,1 21 

Fonte: ANVISA (2012) 
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2.8 Legislação e valores de referência 

Neste item vale ressaltar a falta de parâmetros legislativos para limites máximos 

de resíduos (LMR) de agrotóxicos em solos, portanto, cabe destacar as classes químicas 

que já apresentam-se normatizadas (como exemplo, os organoclorados), além das 

Normas Internacionais de agrotóxicos para solos. 

Considerando a necessidade de estabelecer critérios para definição de valores 

orientadores para a prevenção da contaminação dos solos, e de definir diretrizes para o 

gerenciamento de áreas contaminadas, os limites dos agrotóxicos organoclorados foram 

descritos na resolução CONAMA (2009), os quais são apresentados na Tabela 2.5: 

Tabela 2.5 - Limites dos agrotóxicos organoclorados em solo 
Substância CAS no Prevenção (mg.Kg-1) solo agrícola (mg Kg-1) 

Aldrin 309-00-2 0,015 0,003 
Dieldrin 60-57-1 0,043 0,2 
Endrin 72-20-8 0,001 0,4 
DDT 50-20-3 0,010 0,55 
DDD 72-54-8 0,013 0,8 
DDE 72-55-9 0,021 0,3 

HCH beta 319-85-7 0,011 0,03 
HCH gama - lindano 58-89-9 0,001 0,02 

TOTAL - 0,0003 0,01 
Fonte: CONAMA (2009) 

De acordo com Corrêa (2011), existem poucos valores de referência, nacionais e 

mundiais, em torno de 143 valores, e poucas referências específicas para solo agrícola, 

conforme norma do Canadá (CANADIAN, 2010). A USEPA (2011a) refere-se a solos 

industriais. A CETESB (2011) retrata os limites de agrotóxicos para inalação em mg 

Kg-1 e a Norma Holandesa expressa seus limites com base na matéria seca 

(MINISTERIE VAN VOLKSHUISVESTING, 2000). 

No Brasil, os ingredientes ativos registrados, ou já utilizados são mais de 430 e 

existem poucos dados sobre a degradação desses agrotóxicos (CÔRREA, 2011). 

Segundo Côrrea (2011), o diagnóstico de contaminação de solo deve ser 

realizado de acordo com os seguintes parâmetros de observação: histórico de uso de 

agrotóxicos no local; toxicologia (valores desejáveis e de intervenção); potencial 

contaminante de água subterrânea; e, propriedades que caracterizam uma substância 
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como potencial contaminante de águas subterrâneas, conforme norma da Califórnia – 

USA (WRD, 2011). 

Para o metamidofós, a USEPA (2012a,b) estabelece os seguintes os limites 

máximos de resíduos (LMR), conforme apresentado na Tabela 2.6. 

De acordo com a Portaria nº 2914 (2011) do Ministério da Saúde, sobre a 

potabilidade da água, o valor máximo permitido para o metamidofós é 12 µg L-1. No 

Brasil, o valor permitido, para água, é 6,7 vezes maior que o estabelecido pela USEPA. 

Tabela 2.6 – Limites máximos de resíduos (LMR) para o metamidofós (CAS nº 10265-

92-6) 

Identificação LMR 

Referência dose oral (RfDo) – mg Kg-1/dia 5,0 x 10-5 

Fator de absorção 0,1 

Nível de triagem - solo residencial (mg Kg-1) 3,1 

Nível de triagem - solo industrial (mg Kg-1) 3,8 x 101 

Ar ambiente (µg m3) 1,8 x 101 

Água de torneira (µg L-1) 1,8 

Proteção dosníveis das águas subterrâneasde 

Triagemde solo – risco baseado (mg Kg-1) 

3,8 x 10-4 

Fonte: USEPA (2012a,b) 

2.9 Estado da arte 

Na literatura constam alguns trabalhos de adsorção de metamidofós em solos, 

alguns ensaios ecotoxicológicos com Daphnia magna para verificação da sua toxicidade 

e alguns métodos químicos desenvolvidos para análise de metamidofós em solos. 

Koleli et. al. (2007) realizaram experiências laboratoriais de sorção para estudar 

os efeitos dos componentes do solo aluvião, em solução de metamidofós. As amostras 

foram coletadas em profundidades de 0 a 30 cm da superfície do solo; 30 a 60 cm; 60 a 

90 cm; e, 90 a 120 cm. Os resultados mostraram que a sorção do metamidofós aumenta 

com o aumento do pH da solução, o que indica que os grupos amino podem estar 



52 
 

ativamente envolvidos nos processos de sorção. Enquanto a sorção do metamidofós na 

superfície do solo é controlada principalmente por meio de particionamento da matéria 

orgânica e dos minerais do solo (por exemplo, argilas e óxidos de ferro e alumínio). As 

isotermas de sorção foram não-lineares em solos subsuperficiais, e foram mais bem 

descrito por uma equação de Langmuir linearizada, indicando interações entre os grupos 

específicos da superfície do solo (por exemplo, óxidos de ferro e alumínio) e 

metamidofós. Apesar da heterogeneidade dos solos utilizados no estudo, através de um 

modelo de isoterma simples, foi possível para descrever os processos de sorção no perfil 

do solo todo. 

Yen et. al. (2000) estudaram o movimento do acefato e do metamidofós por 

lixiviação em uma coluna de solo no laboratório. O coeficiente de absorção de 

metamidofós foi muito superior que ao do acefato, em ambos os tipos de solo 

estudados. No teste de lixiviação, metamidofós foi mais facilmente lixiviado que o 

acefato, porém o metamidofós foi mais rapidamente degradado. A mobilidade de 

acefato no solo é um pouco maior do que a de metamidofós, e, assim, o acefato pode 

levar à contaminação das águas subterrâneas muito mais facilmente do que o 

metamidofós, nas mesmas condições. 

Yu e Zhou (2005) estudaram metamidofós e glifosato e verificaram as 

contribuições de matéria orgânica e minerais no solo pela comparação nas mudanças da 

adsorção de metamidofós e glifosato antes e depois da remoção de matéria orgânica em 

dois tipos de solos. Isotermas de adsorção de metamidofós e glifosato dos dois solos se 

comportaram segundo a equação de Freundlich. Os resultados deste estudo sugerem que 

a matéria orgânica do solo fez contribuições maiores para a adsorção do glifosato, mas 

os minerais do solo poderiam fornecer mais locais disponíveis para a adsorção de 

metamidofós. 

Estudos toxicológicos com ratos machos realizados por Marreto et. al. (2012), 

verificaram que o metamidofós pode contribuir com a toxicidade cardiovascular quando 

da associação aguda à exposição deste agrotóxico. 
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2.9.1 - Valores de referência para ensaios ecotoxicológicos: ensaio agudo e 

crônico para metamidofós 

Na literatura podem-se encontrar diferentes resultados de efeitos agudo e crônico 

para metamidofós nos ensaios ecotoxicológicos, conforme apresentado na Tabela 2.7, 

mostrando que dependendo da formulação do metamidofós os resultados podem ser 

diferente. Na Tabela 2.7, pode-se encontrar metamidofós na formulação de produto 

técnico variando entre 72, a 78,5 %, bem como produto comercial como concentrado 

solúvel a 60% e uma mistura racêmica de metamidofós a 99%.  

O bioindicador encontrado para esses bioensaios, foram exclusivamente a 

Daphnia magna, cujos ensaios crônicos têm um tempo de ensaio de 21 dias e os agudos 

de 48 horas. 
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Tabela 2.7 – Efeito agudo ou crônico do metamidofós em diferentes formulações, 

através de ensaios ecotoxicológicos. 

Tipo de 

Formulação 

Espécie Ensaio agudo ou crônico Autor referenciado 

/ ano 

Referência 

74 % produto 

técnico 

Dapnhia 

magna 

CE50 (48h) = 0,026 ppm 

 

Nelson e Roney 

(1979) 

USEPA 
(2004) 

72 % produto 

técnico 

Dapnhia 

magna 

CE50 (48h) = 0,050 ppm 

 

Wheeler (1978) USEPA 
(2004) 

74 % produto 

técnico 

Dapnhia 

magna 

CE50 (48h) = 0,027 ppm 

 

Nelson e Roney 

(1978) 

USEPA 

(2004) 

60 % 

TAMARON 

/BAYER 

Concentrado solúvel 

Daphnia CE50 (48h) = 0,27 ppm - TOMLIN 

(2009) 

60 % 

Concentrado solúvel 

PILARQUIM 

Daphnia 

magna 

CE50 (48h) = 1,00 ppm Pilarquim Informação 

direta 

78,5 % Daphnia 

magna 

CENO = 0,0045 ppm Kern and Lam 

(2005) 

USEPA 

(2008) 

- Pulga 

d´água 

0,026 ppb - USEPA 

(2006) 

Padrão racêmico de 

metamidofós > 99% 

Daphnia 

magna 

CE50 (48h) = 

34 ppb 

Lin, et. al. 

(2006) 

LIN et. 

al.(2006) 
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2.9.2 Formulação do metamidofós e sua tendência de migração para solo 

ou água 

A partir do estudo de adsorção do solo, pode-se verificar qual é a tendência de 

migração do analito, ou seja, se sua afinidade é o adsorbato, ou o adsorvente, o solo ou a 

água. 

Tendo em vista que não há registros de ensaios ecotoxicológicos de elutriatos de 

solo com Daphnia magna e Ceriodaphnia dubia, buscou-se encontrar na literatura 

registros de comportamento do metamidofós e seus precursores de síntese, bem como 

algumas formulações contendo esse ingrediente ativo, frente a lixívias ou aos solos. 

Na Tabela 2.8 apresentam-se os resultados dos estudos encontrados e, verifica-se 

a tendência de migração destes produtos para o lixiviado ou para o solo, dependendo da 

constante de adsorção no solo. 

De acordo com empresas fabricantes de padrões de metamidofós com 

concentração 99 %, os principais reagentes de síntese são: Cloreto de Tiofosforil (CAS 

3982-91-0); Metanol (CAS 67-56-1); Tolueno (CAS 108-88-3); O-Metil 

Diclorotiofosfato (CAS 2523-94-6); O,O-Dimetil Clorotiofosfato (CAS 2524-03-0); 

Hidróxido de Amônio (CAS 1336-21-6); Dimetil Sulfato (CAS 77-78-1); O,S-Dimetil 

fosforamidotioato (CAS 10265-92-6) e, Diclorometano (CAS 75-09-2). 

Na síntese de metamidofós 90 %, descrita por Ghadimi (2011), os principais 

reagentes utilizados foram: O,S-dimetil fosforamidotiato, O,O-dimetil 

fosforamidotioato, iodometano, hidróxido de amônio, clorofórmio, acetonitrila e iodeto 

de potássio.  

De acordo com Pilarquim (2013) para o produto formulado de metamidofós 60% 

ou 600 g L-1 são utilizados os seguintes ingredientes: óleo de soja, estabilizante, 

isopropanol e metamidofós técnico. 
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De acordo com os dados encontrados na literatura, para a maioria dos produtos 

utilizados na formulação do metamidofós e o próprio ingrediente ativo, a tendência de 

migração deste agrotóxico é para o lixiviado, conforme está apresentado na Tabela 2.8. 

Tabela 2.8 – Tendência de migração do produto para solo ou para água 

Produto químico CAS 

número 

Constante de 

adsorção 

Kds(f) e Koc 

Tendência de 

migração 

Referência 

O, S-dimetil 

fosforamidotioato 

(metamidofós) 

10265-92-6 Kds = 0,40 

(arenoso) e 

Koc = 0,98 

(argiloso) 

lixiviado ISMAIL (2002) 

Tolueno 108-88-3 Koc= 2,25 moderadamente 

retardado pela 

adsorção de solos 

ricos em matéria 

orgânica 

ATSDR (2013) 

O,O-Dimetil 

Clorotiofosfato  

2524-03-0 Koc = 57,16 a fração adsorvida 

pode ser resistentes 

à oxidação 

atmosférica: 

Coeficiente de 

adsorção do solo 

CHEMSPIDER 

(2013b) 

 

Dimetil Sulfato 77-78-1 Log Koc = 

1,38 

Potencial de 

mobilidade e 

lixiviação elevada 

EUROPEAN 

CHEMICALS 

BUREAU 

(2013) 

Diclorometano 75-09-2 Log Koc = 

1,68 

Potencialmente alta 

a moderada e 

mobilidade no solo 

USEPA (2013a) 

O, S-dimetil 
acetilfosforamidotioato 

 (acefato) 

65960-97-6 Kds =0,090 e 

Koc = 2,73 

Fracamente 

adsorvido pelo solo 

CDPR (2013) 

continua... 
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Tabela 2.8 – Tendência de migração do produto para solo ou para água 

Conclusão 

Produto químico CAS número Constante de 

adsorção 

Kds(f) e Koc 

Tendência de 

migração 

Referência 

O-Metil 
Diclorotiofosfato 

2523-94-6 Koc = 68,79 Moderada 

mobilidade no 

solo 

CHEMSPIDER 

(2013a) 

Iodometano 74-88-4 Argiloso: 

Kds = 1,1 e 

Koc = 26 

Arenoso: 

Kds = 0,6 e 

Koc = 59 

lixiviado USEPA  

(2013b) 

iodeto de potássio 7681-11-0 Kds = 0,78 a 

6,59 

Está relacionada 

com o teor de 

matéria orgânica 

do solo. 

DAI (2009) 

Clorofórmio 865-49-6 Kds = 2 e  

Koc = 34 

 

Elevada à 

moderada 

mobilidade no 

solo. 

WISER (2013) 

Acetonitrila 75-05-8 Koc = 120 lixiviado INEOS 

NITRILES 

(2013) 
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CAPITULO 3: METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

3.1- Materiais e Métodos 

Neste capítulo será abordada a metodologia utilizada para contaminação e 

análise das amostras de solos trabalhadas, utilizando o princípio ativo do agrotóxico 

metamidofós (Fósforo-amido-tioato-O,S-dimetílico: C2H8NO2PS). Os ensaios 

ecotoxicológicos com Ceriodaphnia dubia e a análises por Cromatografia Líquida 

acoplada à Espectrometria de Massas Sequencial (LC-MS/MS), também serão descritos. 

3.1.1 Amostra de solo 

A amostra de solo arenoso (areia-franca) foi coletada na Base Aérea de Natal, 

em Parnamirim, Rio Grande do Norte, na parte arbórea de mata fechada. O método de 

coleta foi o descrito em CETESB/GTZ (1999), utilizando-se pás e enxadas para a 

coleta. Reservou-se uma área de 30 cm de diâmetro para limpeza e retirada de pedras e 

folhas e profundidade de 5 a 8 cm, para posterior coleta das amostras de 20 cm de 

profundidade. Os dados obtidos do GPS (sistema de posicionamento global) foram: S 

05º 53,724’ e W 035º13,622’. 

A amostra de solo argiloso (argiloso-arenoso) foi coletada na Fazenda Santa 

Elisa do Instituto Agronômico de Campinas (IAC), em Campinas, São Paulo, 47º 04' 

54,48"long.W e 22º 52' 02,36" lat. S.  

As análises físico-químicas e granulométricas foram realizadas no IAC para a 

caracterização da amostra. 
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3.1.2 Caracterização dos solos 

Para a caracterização dos solos os seguintes métodos foram utilizados (Van Raij, 

2001): 

� Matéria orgânica (MO): método colorimétrico, extração com ácido 

sulfúrico e permanganato de potássio e determinação por colorimetria. 

� Potencial hidrogeniônico (pH): em CaCl2 (cloreto de cálcio) e 

determinação por potenciometria. 

� Fósforo (P), Potássio (K), Cálcio (Ca), Magnésio (Mg): extrator de 

resina de troca iônica e determinação de P por colorimetria pelo método 

azul de molibdênio, K por fotometria de chama e Ca e Mg por 

espectrometria de Absorção Atômica. 

� Sódio (Na): extração com acetato de amônio e determinação por 

fotometria de chama 

� Alumínio (Al): extração com KCl e determinação por titulação ácido-

base. 

� Acidez total (H + Al): solução tampão SMP (Shoemaker, Mac Lean e 

Pratt) e determinação por potenciometria. 

� Soma de base (SB): por cálculo: Ca + Mg + K + Na 

� Capacidade de troca de cátions (CTC): por cálculo, SB + (H + Al) 

� Porcentagem da CTC saturada por bases a pH 7 (V%): calculada 

por: V% = 100/(SB/CTC) 

� Boro (B): extração com cloreto de bário em micro-ondas e determinação 

por colorimetria método da Azometina-H 

� Cobre (Cu), Ferro (Fe), Manganês (Mn) e Zinco (Zn): extração com 

DTPA pH 7,3 e determinação por ICP-OES. Método IME-FER-002/IAC 

3.1.3 Adsorção de metamidofós no solo 

Neste item serão descritos os reagentes, solventes, materiais e a metodologia 

utilizada para a determinação da adsorção do metamidofós nos solos. 
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3.1.3.1 Reagentes, solventes e materiais para a adsorção do metamidofós nos 

solos 

• Peneira em Tyler 8 (2,36 mm); 

• Padrão de metamidofós 99 %; 

• Água deionizada; 

• Balões volumétricos de diversos volumes; 

• Béqueres de diversos volumes; 

• Micropipeta automática com capacidade para pipetar entre 10 µL a 1000 

µL (Eppendorf®), bem como ponteiras compatíveis; 

• Tubos Falcon de 15 mL; 

• Incubadora de Bancada CT 712 – CIENTEC®; 

• Membranas filtrantes (millex -Millipore®), 0,22 µm; e, 

• Cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas sequencial 

(LC-MS/MS). 

3.1.3.2 Metodologia para a adsorção do metamidofós no solos 

As amostras de solo foram peneiradas em Tyler 8 (2,36 mm), (CETESB/GTZ, 

1999) e, em seguida, contaminadas com o princípio ativo do agrotóxico em estudo: o 

metamidofós. Foram realizadas amostras em branco para os dois tipos de solo estudos: 

o arenoso e o argiloso.  

O estudo do tempo de adsorção foi realizado em cinco concentrações diferentes, 

nos seguintes tempos: 6 h; 12 h; 24 h; 36 h; 48 h, e, 72 h. A temperatura foi mantida a 

30º C e a agitação a 150 rpm. 
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3.1.3.3 Contaminação dos solos 

Foram contaminados dois solos: um arenoso, ou também classificado como areia 

franca; e, outro argiloso, ou argiloarenoso.  

Preparou-se cinco concentrações distintas de metamidofós (0; 0,2; 1,5; 5; e, 15 

µgL-1), em triplicata, usando padrão analítico 99 %. 

Pesou-se, em triplicata, 2 g de solo (arenoso ou argiloso) em tubos Falcon de 15 

mL. Adicionou-se 8 mL da solução de concentração desejada de metamidofós e agitou-

se em incubadora de bancada com agitador orbital, a 150 rpm, com temperatura 

controlada de 30ºC, pelos tempos de 6; 12; 18; 24; 36; 48 e, 72 horas. 

Após atingidos os tempos de equilíbrio do estudo, os tubos foram retirados da 

agitação. O sobrenadante foi filtrado em millex de 0,22 micras, colocado em vial e 

congelado imediatamente para posterior análise por LC-MS/MS. 

3.1.4 Análises do elutriato nos solos em estudo 

Para verificar a eventual influência da matriz do solo na sobrevivência e 

reprodução das Ceriodaphnia dubia, procedeu-se à determinação das concentrações dos 

constituintes da matriz.  

No NUPPRAR foram realizadas análises de arsênio, cádmio, crômio, cobre, 

ferro, níquel, chumbo e zinco por espectrômetro de emissão atômica com plasma e 

acoplamento indutivo (ICP OES). Na determinação desses metais realizou-se a digestão 

por microondas e posterior quantificação por ICP-OES, utilizando o método 3015 A 

USEPA (2007). 

A determinação de N amoniacal foi feita por cromatografia de íons na CETESB 

em São Paulo – SP e o preparo das amostras foi realizado no Instituto de Tecnologia de 

Alimentos de Campinas – SP (ITAL), conforme protocolo analítico de acidificação da 

CETESB - SP. Essas análises também foram realizadas na Empresa de Pesquisa 
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Agropecuária do RN (EMPARN), para tanto, utilizou-se o Standard Methods for the 

Examination of Water and Wastewater (1998). 

3.1.5 Análise no espectrômetro de emissão atômica com plasma e 

acoplamento indutivo (ICP OES) 

As amostras utilizadas para análise de ICP-OES foram preparadas de acordo 

com a seguinte metodologia:  

Em erlenmeyer de 250 mL, foram pesados aproximadamente 12,5 g de amostra 

de solo em balança analítica. Adicionou-se 50 mL de amostra de água de cultivo para C. 

dubia, e manteve-se sob agitação em agitador mecânico orbital pelo período de 24 

horas. Após as 24 h, refrigerou-se a amostra em geladeira por mais 24 horas. Realizou-

se a centrifugação a 4ºC, seguida da filtração em membrana filtrante (millex) 0,22 

micrometros e acidificação com ácido nítrico a pH = 2. Efetuou-se branco analítico 

utilizando a amostra de água de cultivo. A quantificação dos elementos inorgânicos foi 

realizada utilizando espectrômetro de emissão atômica com plasma com acoplamento 

indutivo (ICP OES). (USEPA, 2007). 

3.1.6 Análise de nitrogênio amoniacal 

Para a quantificação do nitrogênio amoniacal, foram pesados aproximadamente 

12,5 g de amostra de solo, em erlenmeyer de 250 mL. Adicionou-se 50 mL de água de 

cultivo e manteve-se sob agitação em agitador horizontal, tipo Kline, por 24 horas. 

Filtrou-se, imediatamente, o sobrenadante utilizando papel de filtro quantitativo, 

lavando-o cuidadosamente com água deionizada, e acidificou-se o filtrado com ácido 

sulfúrico 1:1 até pH 2. Efetuou-se branco analítico utilizando a amostra de água de 

cultivo. As amostras foram acondicionadas em geladeira para a análise. O branco foi 

feito em duplicata e a amostra em sextuplicata. Essas análises foram realizadas pelo 

laboratório da CETESB-SP, segundo seu protocolo analítico de acidificação. 
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3.2 Ensaio ecotoxicológico com Ceriodaphnia dubia 

Os ensaios ecotoxicológicos foram realizados no DOL/UFRN - Laboratório de 

Ecotoxicologia, do Departamento de Oceanografia e Limnologia da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte.  

3.2.1 Cultivo das Ceriodaphnia dubia 

Os cultivos foram mantidos de acordo com as normas estabelecidas pela ABNT 

(2005) para Ceriodaphnia dubia no Laboratório de Ecotoxicologia (DOL-UFRN). 

Foram mantidos 70 indivíduos adultos de C. dubia em béqueres de um litro de água de 

cultivo (água natural do rio Jundiaí/RN e lagoa do Boqueirão, em Touros/RN, filtrada e 

reconstituída com 20 microlitros de Sera Fishtamin® e 100 microlitros de Tetra 

Blackwater Extract® por litro de água), com dureza total entre 40 e 48 mg L-1 de 

carbonato de cálcio e pH entre 7,0 - 7,6. O alimento recomendado na norma ABNT 

(2005) é composto por uma suspensão de algas Pseudokirchneriella subcaptata na 

proporção de 1 a 5 x 105 células por organismo de Ceriodapnhia dubia, e também, mais 

0,2 mL de ração para peixe por litro de meio de cultivo. Neste trabalho foi utilizada 

ração solubilizada, conforme sugestão de BURATINI (2012). 

Para a preparação da ração de peixe solubilizada, pesou-se 2,5 g de ração 

Tetramin® em béquer de 600 mL, adicionou-se 200 mL de água processada. Com o 

auxílio de um processador de alimentos (mixer), agitou-se por 5 minutos. Transferiu-se 

mais 300 mL e completou-se até o volume final de 500 mL. Filtrou-se, à vácuo em 

papel de filtro qualitativo, trocando-o, na saturação dos poros do papel. A solução final 

era levemente amarelada e foi acondicionada em frascos de 100 mL e congelada 

imediatamente. 

Os béqueres do cultivo foram mantidos na sala de incubação a 25 + 2ºC, por 

fotoperíodo de 16 horas no claro e 8 horas no escuro e a troca de água dos béqueres, foi 

feita três vezes por semana e a alimentação foi realizada diariamente. A Tabela 3.1, 

apresenta um resumo das condições dos cultivos de C. dubia. 
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Tabela 3.1 – Resumo das condições de cultivo e dos testes com C. dubia 

Parâmetros Condições dos Cultivos 

Temperatura 25 + 2ºC 

Fotoperíodo 16 horas de luz / 8 horas de escuro 

Água de cultivo Água natural reconstituída 

pH 7,0 – 7,6 

Dureza Total 40 e 48 mg L-1 CaCO3 

Recipiente Béquer de 1 L 

Volume da água de cultivo no recipiente 1 litro 

Número de trocas de água 3 vezes por semana 

Número de indivíduos por recipiente 70 

Alimento P. subcaptata e ração solubilizada 

Quantidade de alimento P. subcaptata 1 a 5 x 105 células por organismo 

3.2.2 Controle de Qualidade – Ensaios de Sensibilidade 

Utilizou-se o ensaio de sensibilidade para Ceriodaphnia dubia para verificar as 

condições de saúde desses organismos, que foi conduzido por 48 horas (teste agudo), e 

utilizou-se como substância de referência o cloreto de sódio (NaCl). Neste ensaio 

verificou-se a mortalidade dos organismos.  

Os resultados válidos são os que se situem dentro dos desvios-padrão (superior e 

inferior) da média acumulada de uma série de ensaios que compõem a carta-controle 

(ABNT, 2005). 

Os ensaios agudos de sensibilidade foram realizados com NaCl nas seguintes 

concentrações: 0; 0,5; 1,0; 2,0; e, 4,0 g L-1. 

 

 



 

3.2.3 Preparo do Elutriato de Solo 

Separou-se toda a água de contaminação do solo

solo, originalmente contaminado com uma solução de metamidofós à 0,39 µg mL

conforme Figura 3.1. Adicionou

de água natural reconstituída 

ecotoxicológicos. (ABNT NBR 15469, 2007

Após a adição da água de cultivo, colocou

utilizando-se um agitador tipo Kline, a 170 rpm

mL. Transcorrido este tempo, os solos foram centrifugados a 12000 rpm, em centrífuga 

refrigerada, a 4ºC por 40 minutos. Filtrou

micrômetros e utilizou-se o sobrenadante para 

Figura 3.1 – Fluxograma do p

ensaios ecotoxicológicos. 
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Preparo do Elutriato de Solo  

se toda a água de contaminação do solo. Adicionou-se aos 100 g de 

originalmente contaminado com uma solução de metamidofós à 0,39 µg mL

Adicionou-se, ao solo separado da água de contaminação, 

reconstituída utilizada no cultivo de Ceriodaphnia dubia

ABNT NBR 15469, 2007).  

Após a adição da água de cultivo, colocou-se o sistema em agitação horizontal, 

se um agitador tipo Kline, a 170 rpm por 24 horas, em erlenmeyer de 1000 

mL. Transcorrido este tempo, os solos foram centrifugados a 12000 rpm, em centrífuga 

refrigerada, a 4ºC por 40 minutos. Filtrou-se a vácuo, em membrana de 0,45 

se o sobrenadante para os ensaios ecotoxicológic

Fluxograma do procedimento de obtenção de elutriato para 

Fonte: CHIQUETTI, S. C. (2013)

Fase 
Aquosa 

se aos 100 g de 

originalmente contaminado com uma solução de metamidofós à 0,39 µg mL-1, 

se, ao solo separado da água de contaminação, 400 mL 

Ceriodaphnia dubia nos ensaios 

se o sistema em agitação horizontal, 

por 24 horas, em erlenmeyer de 1000 

mL. Transcorrido este tempo, os solos foram centrifugados a 12000 rpm, em centrífuga 

se a vácuo, em membrana de 0,45 

otoxicológicos. 

rocedimento de obtenção de elutriato para os 

 

Fonte: CHIQUETTI, S. C. (2013) 
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3.2.4 Ensaios de toxicidade crônica com elutriato de solo 

Preparou-se uma curva analítica de metamidofós, a partir deste elutriato isento 

de partículas sólidas. Foram feitas diluições para análise ecotoxicológica, nas 

concentrações 4,93; 6,48; 8,30; 10,37; e, 12,97 ng L-1 para solo arenoso, e 3,24; 4,27; 

5,46; 6,82; e, 8,53 ng L-1 para solo argiloso. A CENO (Concentração de efeito não 

observado) e CEO (Concentração de efeito observado) dos ensaios ecotoxicológicos 

foram calculadas por meio da Análise de Variância seguida pelo teste de Dunnett, 

utilizando o software Toxstat 3.5 (West Inc. & Gulley, 1985) 

Nos ensaios crônicos com C. dubia, os efeitos observados foram a sobrevivência 

e a reprodução (número médio de neonatos por fêmea) dos organismos-teste durante um 

período de exposição de 7 a 8 dias, conforme a norma ABNT (2005). Fêmeas neonatas 

com idade entre 6 e 24 horas foram inoculadas individualmente, com auxílio de uma 

pipeta Pasteur, em 15 mL de amostra de elutriato do solo, em copos plásticos de 

polietileno inertes de 50 mL (total de 10 réplicas por amostra), com alimento, conforme 

descrição na Tabela 3.2. A cada 48 horas e até atingir a terceira cria, foram feitas 

renovações das soluções teste e do alimento em cada réplica, observando-se o número 

de organismos vivos e neonatas.  
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Tabela 3.2 - Resumo dos requisitos para os ensaios de toxicidade crônica 

Parâmetros Condições 

Tipo de ensaio Semi-estático 

Duração Aproximadamente 7 dias 

Idade dos organismos teste 6 a 24 horas 

Água de diluição Água natural reconstituída 

Volume da solução teste 15 mL 

Número de réplicas por diluição 10 

Número de indivíduos por réplica 1 

Período da renovação das soluções 72 horas 

Alimentação 24 horas 

Temperatura 25 + 2ºC 

Fotoperíodo 16 horas de luz / 8 horas de escuro 

Critério de avaliação Sobrevivência/reprodução 

Expressão dos resultados CENO e CEO 

3.2.5 Particularidades analíticas dos ensaios de toxicidade com Ceriodaphnia 

dubia com metamidofós e água de diluição 

Antes de se realizar o estudo do metamidofós no elutriato determinou-se, a 

análise ecotoxicológica do padrão de metamidofós 99% em água de cultivo em várias 

concentrações de metamidofós para se determinar um parâmetro de trabalho para o 

elutriato. 

As condições foram às mesmas do item 3.2.4, exceto que foi utilizado somente 

água de cultivo para o teste. Para o cálculo do valor crônico para sobrevivência, 

utilizou-se a média geométrica da sobrevivência das fêmeas dos valores obtidos nas 

concentrações 19,2 e 1,92 ng L-1. 
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3.3 Análise do metamidofós por LC-MS/MS 

O desenvolvimento do método analítico por LC-MS/MS para o metamidofós e a 

análise química da solução do elutriato do solo para o estudo de adsorção foi realizada 

na empresa AB SCIEX em São Paulo - SP. 

3.3.1 Equipamento e Acessórios 

 O equipamento utilizado nas análises das amostras foi: 

 

� cromatógrafo líquido de alta eficiência da marca Shimadzu, constituído 

por: sistema controlador (CBM20A), bomba quaternária (LC20AB), 

amostrador automático (SIL20AC) e forno de coluna (CTO20AC). 

� Detector acoplado ao cromatógrafo: espectrômetro de massas Triplo 

TOF 5600 da marca AB SCIEX, híbrido quadrupolo – TOF, fonte de 

íonsDuoSpray. 

� Sistema de aquisição de dados através do software Analyst TF 1.5.1 

� Coluna cromatográfica Phenomenex Hydro C-18, 50 mm de 

comprimento, 2 mm de diâmetro interno e tamanho de partícula de 4 µm, 

com pré-coluna equivalente. 

3.3.2 Determinação das condições do sistema de detecção 

Para a otimização das condições do espectrômetro de massas foram 

estabelecidas as condições apresentadas na Tabela 3.3.  

Esses parâmetros são necessários para a reprodução analítica do metamidofós no 

espectrômetro de massas Triplo TOF 5600, da marca AB SCIEX, híbrido quadrupolo – 

TOF, fonte de íons DuoSpray. 
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Tabela 3.3 – Condições do espectrômetro de massa 

Condições Especificações 

Tempo decorrido desde o início 0,0000 min. 

Início da corrida Detalhada 

Estado do vácuo a pressão 

Vacuômetro 2,9 x 10-6 Torr 

Bomba Retorno OK 

Bomba Q1 Turbo Normal 

Bomba Q2/TOF Turbo Normal 

Estado de introdução das amostras Pronta 

Origem / caminho do íon eletrônico On 

Tipo de fonte DuoSpray 

Temperatura da fonte (não em valor nominal) 450ºC 

Bomba de fonte de escape OK 

Coletor de injeção Ignorar 

Tempo decorrido desde o início 0,0167 min. 

Fim da corrida Estado detalhado 

Estado do vácuo a pressão 

Vacuômetro 2,9 x 10-6 Torr 

Bomba Retorno OK 

Bomba Q1 Turbo Normal 

Bomba Q2/TOF Turbo Normal 

Estado de introdução das amostras Pronta 

Origem / caminho do íon eletrônico On 

Tipo de fonte DuoSpray 

Temperatura da fonte (não em valor nominal) 450ºC 

Bomba de fonte de escape OK 

Coletor de injeção Ignorar 

Tempo decorrido desde o início 3,2833 min. 

Pulsador de frequência (1 pulso com duração de 2 µs) 20,972 kHz 

 

  



71 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 4 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 



72 
 

CAPITULO 4: Resultados e Discussão 

 

Neste capítulo estão apresentados e discutidos os resultados obtidos neste 

trabalho. As análises físico-químicas, granulométricas e classificação textural dos solos 

arenoso e argiloso; adsorção dos solos; as análises dos metais e nitrogênio amoniacal no 

elutriato dos solos em estudo; os ensaios ecotoxicológicos com Ceriodaphnia dubia, 

utilizando o elutriato dos solos; o controle da qualidade e os ensaios de sensibilidade 

das C. dubia; e, os resultados químicos analíticos do metamidofós por LC-MS/MS. 

4.1 Solo 

O solo arenoso, coletado em local de mata arbórea, tem característica de solo 

pobre para cultivo agronômico, com apenas 10 g dm3 de matéria orgânica. Sua 

classificação textural é de areia-franca. Apresenta 11,1 % de argila, 1,6% de silte e 

87,3% de areia. O solo argiloso-arenoso apresenta propriedades agronômicas melhores, 

comparadas ao de areia-franca.  

Na Tabela 4.1 estão apresentadas as análises físico-químicas, granulométricas e 

classificação textural dos solos arenoso e argiloso: 
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Tabela 4.1 – Análises físico-químicas, granulométricas e classificação textural dos solos 

arenoso e argiloso. 

Parâmetro Unidade Resultado 
Arenoso (Natal) 

Resultado 
Argiloso (IAC) 

Cu mg dm-3 < 0,1 4,5 
Fe mg dm-33 20 25 
Mn mg dm-3 0,3 79,9 
Zn mg dm-3 0,6 9,2 

Matéria orgânica g dm-3 10 71 
pH - 4 5,5 
P mg dm-3 2 27 
K mmolc dm-3 0,3 2,9 
Ca mmolc dm-3 2 115 
Mg mmolc dm-3 1 14 
Na mmolc dm-3 - - 
Al mmolc dm-3 - 1 

H + Al mmolc dm-3 47 31 
S.B. mmolc dm-3 3,3 131,9 

C.T.C. mmolc dm-3 50,3 162,7 
V % 7 81 
S mg dm-3 - - 
B mg dm-3 0,24 0,34 

Argila % (< 0,002 mm) 11,1 41,8 
Silte % (0,053 – 0,002 mm) 1,6 8,9 

Areia total  % (2 – 0,053 mm) 87,3 49,3 
Classificação textural  - Areia-franca Argiloarenosa 

4.2 Determinação das condições cromatográficas 

Para a obtenção das melhores condições cromatográficas do metamidofós, os 

seguintes parâmetros descritos na Tabela 4.2 foram estabelecidos. Essas condições 

cromatográficas foram desenvolvidas exclusivamente para o método analítico do 

metamidofós para esta pesquisa. 

O volume de injeção padronizado para o método foi de 5 microlitros, diferente 

de outros métodos desenvolvidos para o metamidofós. Guedes (2011) utilizou 60 

microlitros para a obtenção do mesmo analito em sua pesquisa. 

A melhor proporção de fase móvel utilizada foi 25 % de água contendo ácido 

fórmico e 75 % metanol (grau HPLC). O ácido fórmico 25 % em água foi preparado a 

partir de 0,3 g de formiato de amônio 99% (sigma) em 50 mL de água deionizada. 
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Pipetou-se 5 mL desta solução de formiato de amônio e adicionou-se 1 mL de ácido 

fórmico grau HPLC. Avolumou-se em balão volumétrico de 1 litro com água milli-Q. 

(GUEDES, 2011). 

Tabela 4.2 – Condições Cromatográficas para análise do metamidofós 

Condições Especificações 

Volume de injeção 5 µL 

Modelo da bomba LC-20AB 

Bombeamento de fluxo Modo binário 

Total de fluxo a ser bombeado 0,2 mL/min. 

Bomba A B concentração  75 % 

Bomba A B Curva 0 

Faixa de pressão (Bomba A) 0 – 4000 psi 

Modelo do autoamostrador SIL-20AC 

Volume de lavagem 200 µL 

Curso da agulha 52 mm 

Velocidade da lavagem 15 µL/sec. 

Tempo de purga 25 min. 

Tempo de mergulho para lavagem 0 sec. 

Modo de lavagem Não lavagem 

Refrigerador habilitado Sim 

Temperatura mais baixa 15 ºC 

Controle do curso da agulha no vial 52 mm 

Forno de coluna  CTO-20AC 

Controle de temperatura Habilitado 

Temperatura 35 ºC 

Temperatura máxima 90 ºC 

Sistema Controlador CBM-20ª 

Duração 2,998 min. 

Tempo de ciclo 0,55 sec. 

Ciclos 327 

Período de atraso 0,0 sec. 

continua... 
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Tabela 4.2 – Condições Cromatográficas para análise do metamidofós 

Conclusão 

Condições Especificações 

Modo scan (experimento1) Nenhum 

Tipo scan Positivo TOF MS 

Intensidade 1 cps 

Tempo de liquidação 0,000 ms 

MR  pausa 1,049 ms 

MCA Não 

GS1 45 

GS2 50 

CUR 30 

TEM 450 

ISVF 5500 

TOF massas (Da) Min = 100 

Max = 700 

Tempo de acumulação (sec.) 0,25 

Modo scan (experimento1) Nenhum 

Tipo scan Íon produto positivo 

Produto de 142,01 Da 

Resolução Q1 Baixa 

Intensidade 0 cps 

Tempo de liquidação 0,000 ms 

MR pausa 1,049 ms 

MCA Não 

A Figura 4.1 apresenta o espectro de massa do padrão de metamidofós e a Figura 

4.2, o seu cromatograma. 
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m/z
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%

0

100

METAMIDOFOS-CID 208 (1.052) Cm (14:666) Daughters of 142ES+ 
2.03e794.068

79.009

142.046

125.032

109.974

 

FIGURA 4.1 Espectro de massa do padrão de metamidofós 

Fonte: CHIQUETTI, S.C (2013) 

 

 

FIGURA 4.2 Cromatograma do padrão de metamidofós 

 

Fonte: CHIQUETTI, S.C. (2013) 
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Analisando-se o espectro de massa do padrão 99 % de metamidofós, os 

principais fragmentos presentes com seus respectivos percentuais estão apresentados na 

Tabela 4.3. 

Tabela 4.3 Fragmentos do metamidofós e seus respectivos percentuais 

Estrutura do fragmento m/z % 

CH3OPS 94.068 100 

C2H5O2PS 125.032 48 

C2H8O2PSN 

(metamidofós) 

142.046 65 

Vale ressaltar que o valor do fragmento do metamidofós é o de 142.046, valor 

próximo a massa molecular de 141,13 g mol-1. O pico base corresponde ao fragmento 

94.068 que apresenta alta estabilidade. 

4.3 Parâmetros de validação do método analítico de detecção do metamidofós em 

solo por LC-MS/MS  

Os parâmetros de validação analítica do LC-MS/MS estabelecidas neste trabalho 

foram: seletividade e especificidade, linearidade, precisão, exatidão, limite de detecção 

e limite de quantificação. 

4.3.1 Seletividade e Especificidade 

A técnica de espectrometria de massas sequencial já é por si só uma técnica 

específica, uma vez que especifica a massa molecular do composto, no caso, o 

metamidofós, e este é selecionado no primeiro quadrupolo e seus fragmentos são 

detectados no terceiro quadrupolo. 

A seletividade do método foi comprovada pela ausência de picos na injeção de 

brancos, conforme a Figura 4.3. 

 



 

Figura 4.3 cromatograma do branco

 

4.3.2 Linearidade e I

Para a faixa de concentração 0,19 a 15 µg 

determinação (r2) é de 0,9999, o de correlação (r) é de 0,9999 e equação da reta

de três curvas analíticas é: y = 11845x 

 

Figura 4.4 – Curva analítica de metamidofós
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cromatograma do branco 

 
Fonte: CHIQUETTI, S.C. (2013)

inearidade e Intervalo 

xa de concentração 0,19 a 15 µg L-1 a curva analítica, o coeficiente de 

) é de 0,9999, o de correlação (r) é de 0,9999 e equação da reta

é: y = 11845x - 1662,4, conforme Figura 4.4. 

Curva analítica de metamidofós 

 

Tempo (min.) 

Fonte: CHIQUETTI, S. C. (2013)

Fonte: CHIQUETTI, S.C. (2013) 

, o coeficiente de 

) é de 0,9999, o de correlação (r) é de 0,9999 e equação da reta média 

CHIQUETTI, S. C. (2013) 
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4.3.3 Precisão 

A repetibilidade foi avaliada para as seis concentrações distintas do 

metamidofós, distribuídas ao longo da faixa de trabalho linear: 0,19; 0,38; 0,75; 1,5; 5; e 

15 µg L-1 e injetada em triplicata, obtendo-se um coeficiente de variação mínimo de 

1,53 % e um máximo de 16,79 %, conforme Tabela 4.4. 

Tabela 4.4 – Resultados de repetibilidade das concentrações de metamidofós 

Concentração 

(µg L-1) 

Número 

de 

réplicas 

Média Desvio 

padrão 

CV Exatidão Valor 

1 

Valor 

2 

Valor 

3 

0,19 3 de 3 0,219 0,037 16,79 115,47 0,178 0,233 0,248 

0,38 3 de 3 0,416 0,029 7,04 109,53 0,417 0,387 0,445 

0,75 3 de 3 0,693 0,089 12,88 92,39 0,786 0,608 0,684 

1,5 3 de 3 1,484 0,104 6,98 98,94 1,568 1,368 1,516 

5 3 de 3 5,006 0,135 2,7 100,13 5,069 5,099 4,851 

15 3 de 3 15,001 0,23 1,53 100,01 15,266 14,888 14,849 

 

A precisão intermediária foi testada com a concentração de 5 µg L-1, que foi a 

concentração intermediária, injetada 16 vezes, apresentando coeficiente de variação de 

4,8 %.  

De acordo com Brito et al. (2003), para análises de resíduos de pesticidas são 

aceitos os valores de coeficientes de variação de até 20 %. Neste trabalho, tanto a 

repetibilidade, quanto a precisão intermediária apresentaram coeficientes de variação 

satisfatórios, ou seja, inferiores a variação de 20 %. 

4.3.4 Exatidão 

A exatidão do método foi estabelecida para as seis concentrações distintas e 

conhecidas, contemplando a faixa linear de trabalho, obtendo-se os valores de 

recuperação entre 88,75 a 115,5 %, conforme a Tabela 4.4. 
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4.3.5 Limite de Quantificação e Limite de Detecção 

A menor concentração do metamidofós determinada com precisão e exatidão 

aceitáveis sob as experimentais estabelecidas, foi 0,19 µg L-1, sendo esta considerada 

como limite de quantificação experimental (LOQ). A concentração 0,19 µg L-1 foi o 

primeiro ponto da curva analítica. 

O limite de detecção (LOD) do método foi 59 ngL-1, que é a estimativa do limite 

de detecção feito com base na relação de 3 vezes o ruído da linha de base e determinado 

pela equação (ANVISA, 2003): 

LOD = DPa x 3 
           IC 

em que: DPa é o desvio padrão do intercepto com o eixo Y de, no mínimo, 3 curvas de 

calibração construídas contendo concentrações do metamidofós próximas ao suposto 

limite de quantificação, e IC é a inclinação da reta (slope). A Tabela 4.5 apresenta as 

condições de validação sobre parâmetros de mérito. 

Tabela 4.5 – Parâmetros de mérito de validação 

Parâmetros Valor (unidade) 

Faixa linear 0,19 – 15 µg L-1 

Inclinação 11.867,69 L µg-1 

r2 0,9999 

LOD (teórico) 59 ng L-1 

LOQ (teórico) 177 ng L-1 
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4.4 Estudo da adsorção de metamidofós em solos argiloso e arenoso   

4.4.1 Adsorção 

Foi realizado um estudo de adsorção do metamidofós nos solos arenoso e 

argiloso, cujas concentrações de metamidofós nas fases aquosas, em função do tempo 

de contato, estão apresentadas na Tabela 4.6. 
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Tabela 4.6 – Concentração de metamidofós em µg L-1 versus tempo de contato com o 

solo arenoso e argiloso. 

Tempo de contato (h) 

Concentração em 
µg L-1 (inicial) 

Concentração em µg L-1 

solo arenoso 
(LC-MS/MS) 

Concentração em µg L-1 

solo argiloso 
(LC-MS/MS) 

6 0 0 0 
12 0 0 0 
18 0 0 0 
24 0 0 0 
36 0 0 0 
48 0 0 0 
72 0 0 0 
6 0,2 0,18319 0,10659 

12 0,2 0,17104 0,04412 
18 0,2 0,18492 0,02330 
24 0,2 0,13807 0,10746 
36 0,2 0,12940 0,06408 
48 0,2 0,11118 0,09271 
72 0,2 0,13373 0,05280 
6 1,5 0,78250 0,46078 

12 1,5 0,61774 0,51132 
18 1,5 0,65312 0,36374 
24 1,5 0,61471 0,45168 
36 1,5 0,55710 0,32634 
48 1,5 0,54193 0,43349 
72 1,5 0,36100 0,24346 
6 5 4,72946 3,39078 

12 5 3,78859 3,43473 
18 5 4,23505 3,29690 
24 5 4,03999 3,17205 
36 5 4,22207 2,41795 
48 5 3,95439 2,45291 
72 5 3,61979 2,22718 
6 15 13,78276 8,14704 

12 15 13,41980 8,41102 
18 15 12,65187 9,00296 
24 15 12,67987 10,73279 
36 15 12,81186 7,58210 
48 15 11,92795 8,95996 
72 15 9,92915 7,60510 
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A Tabela 4.6 mostra que existe uma redução das concentrações do metamidofós 

nas fases aquosas após o contato com os solos, mas de forma bem mais significativa no 

argiloso que no arenoso. Este fato pode estar relacionado com a característica do solo 

argiloso, que é bem mais poroso que o arenoso, pois tem característica granular e baixa 

porosidade. Este fato mostra que a capacidade de adsorção do metamidofós no solo 

argiloso é maior que a no arenoso (ISMAIL, 2002). 

O solo argiloso apresenta maior quantidade de matéria orgânica em relação ao 

arenoso, o que demonstra, também, a maior capacidade de adsorção do solo argiloso em 

comparação ao solo arenoso. (Tabela 4.1, pág. 70). 

4.5 Isotermas de Adsorção 

As isotermas de Langmuir e Freundlich foram avaliadas a partir das suas 

equações linearizadas, (1) e (2), respectivamente. 

Ce/qe = Ce/qm + 1/(K.qm)      (1) 

ln qe = (1/n).ln Ce + ln K          (2) 

Os resultados obtidos pelos ajustes dos modelos de Langmuir e Freundlich são 

apresentados na Tabela 4.7. 

Tabela 4.7. Parâmetros das isotermas de Langmuir e Freundlich dos solos arenoso e 

argiloso na adsorção do metamidofós. 

Tipo de solo Langmuir Freundlich 
 K qm R2 1/n K R2 

Arenoso (Natal) 0,2167 0,0534 0,9994 0,6323 0,00446 0,8767 
Argiloso (IAC) 0,2610 0,0443 0,8776 0,7784 0,00757 0,9273 

A Tabela 4.7 mostra que cada um dos solos estudados obedece a uma isoterma 

diferente. No caso do solo arenoso a adsorção do metamidofós apresentou um maior 

coeficiente de correlação para a isoterma de Langmuir, enquanto o caso do solo argiloso 

o melhor coeficiente de correlação é para a isoterma de Freundlich. 
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Estes resultados mostram que a estrutura do solo arenoso favorece à adsorção 

em monocamada, enquanto que no caso do solo argiloso sua estrutura porosa e a 

presença da alumina favorecem a adsorção em multicamada (USP, 2013). 

4.6 Cinética da Adsorção 

Existem diversos modelos de cinética que permitem perceber o comportamento 

do adsorvente e o mecanismo que controla o processo de adsorção para verificação dos 

dados experimentais. Os dois modelos de cinética, mais usados são: pseudo-primeira 

ordem e pseudo-segunda ordem, equações (3) e (4), respectivamente. 

1( )t
e t

dq
k q q

dt
= −      

(3) 

2
2 ( )t

e t

dq
k q q

dt
= −      

(4)
 

A avaliação da cinética, assim como o estudo das isotermas, é baseado no 

coeficiente de correlação do modelo que melhor se ajusta aos dados experimentais. A 

Tabela 4.8 mostra os coeficientes de correlação do modelo pseudo-segunda ordem para 

a cinética de adsorção do metamidofós nos solos arenosos e argilosos. 

Tabela 4.8. Coeficientes de correlação das cinéticas de pseudo-segunda ordem em 

função da concentração inicial do metamidofós na fase líquida (C) durante a 

adsorção nos solos arenoso e argiloso. 

Metamidofós Arenoso Argiloso 
C (µg L-1) ps-2ª R2 ps-2ª R2 

0,2 0,8476 0,9181 
1,5 0,9811 0,9862 
5,0 0,7843 0,9804 

15,0 0,6377 0,9274 

Foram avaliados os coeficientes de correlação da cinética de pseudo-primeira 

ordem, mas o modelo não se ajustou aos dados experimentais, indicando que esta 

cinética não representa os dados obtidos neste estudo.  
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No caso da cinética de pseudo-segunda ordem os dados apresentaram 

coeficientes de correlação próximos da unidade, principalmente no caso do solo argiloso 

em que todos os coeficientes são acima de 0,9, indicando que a cinética do processo de 

adsorção do metamidofós nos solos estudados pode ser descrita por um modelo de 

pseudo-segunda ordem. Apesar dos coeficientes de correlação de 0,63 e 0,78 para o solo 

arenoso, se distanciarem mais da unidade, indica pelos menos uma tendência de 

comportamento de pseudo-segunda. 

Os resultados do estudo cinético mostraram que tendo um comportamento de 

pseudo-segunda ordem indicou que quanto maior a concentração do metamidofós na 

fase aquosa, maior a velocidade com que o mesmo se adsorve no solo. 

4.7 Análises de metais e nitrogênio amoniacal no elutriato dos solos em estudo 

De acordo com os padrões de qualidade da água, classe I, para águas doces da 

Resolução CONAMA (2005), os valores permitidos para os metais e N amoniacal 

encontram-se descritos na Tabela 4.9. 

Tabela 4.9 – Valores de metais permitidos para águas doces, classe I – 

CONAMA (2005) 

Elemento Valor (mg L-1) 

Arsênio 0,01 

Cádmio 0,001 

Chumbo 0,01 

Cobre (dissolvido) 0,009 

Cromo 0,05 

Ferro (dissolvido) 0,3 

Níquel 0,025 

Zinco 0,18 

Nitrogênio amoniacal 3,7 em pH < 7,5 
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Foram determinados os teores de arsênio, cádmio, crômio, cobre, ferro, níquel, 

chumbo e zinco por ICP OES, nos solos estudados, cujos resultados estão apresentados 

na Tabela 4.10 e os resultados da análise do nitrogênio amoniacal, por Cromatografia de 

Íons está na Tabela 4.11. 

Tabela 4.10 Análise de metais e nitrogênio amoniacal dos solos arenoso e argiloso 

(NUPPRAR) 

elemento Solo arenoso 
(Natal) 

(mg L-1) 

Solo argiloso 
(IAC) 

(mg L-1) 

Limite de 
detecção 

(LD) 

Limite de 
quantificação 

(LQ) 
Cádmio < LD 0,013 0,029 0,096 
Chumbo 0,128 1,169 0,029 0,096 

Cobre 0,029 2,150 0,029 0,096 
Cromo 0,041 0,052 0,029 0,096 
Ferro 9,796 48,950 0,029 0,096 

Níquel 0,023 0,131 0,029 0,096 
Zinco 0,473 1,967 0,029 0,096 

Nitrogênio amoniacal 1,38 6,68 0,005 0,015 
 

Tabela 4.11 – Resultado das Análises de nitrogênio amoniacal do solo arenoso 

(CETESB) 

Amostra 
Massa 

(g) 
Volume 

(mL) 
Umidade 

(%) 

Nitrogênio 
amoniacal 
(mg L-1) 

Nitrogênio 
amoniacal 
massa seca  

(µg g-1) 

Branco A 12,50 50 0 0,075 0,30 
Branco B 12,50 50 0 0,099 0,40 

Replicata 1 12,50 50 0 0,750 3,00 
Replicata 2 12,50 50 0 0,882 3,53 
Replicata 3 12,50 50 0 0,835 3,34 
Replicata 4 12,50 50 0 0,673 2,69 
Replicata 5 12,50 50 0 0,809 3,24 
Replicata 6 12,50 50 0 0,830 3,32 

 

Analisando-se as Tabelas 4.10 e 4.11, verificou-se que no elutriato do solo 

arenoso foi constatado teores de chumbo, cobre, ferro, e zinco valores superiores ao 

estabelecidos pela Resolução CONAMA (2005) para águas doces. O mesmo aconteceu 

com o elutriato do solo argiloso para cádmio, chumbo, cobre, ferro, níquel e nitrogênio 

amoniacal. No entanto, mesmo com a presença dessas substâncias superiores ao 

estabelecido na resolução, é possível afirmar que eles não causaram efeito tóxico para a 

C. dubia. Esta afirmação pode ser explicada, pelo fato do elutriato utilizado ter sido 
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diluído em água de cultivo para atingir a concentração de metamidofós desejada para os 

ensaios ecotoxicológicos. Assim, para o preparo da solução teste de metamidofós 

diluiu-se entre 0,2 a 1 mL de elutriato para 1 litro de água de cultivo, conforme a 

concentração desejada para a execução do ensaio. 

Para comprovar que o elutriato não foi prejudicial as C. dubia foram realizados 

ensaios ecotoxicológicos dos solos argiloso e arenoso como branco, ou seja, sem o 

princípio ativo metamidofós, comprovando que não houve efeito tóxico, pois a 

fecundidade das fêmeas foi idêntica, estatisticamente, ao controle, conforme pode ser 

verificado na Tabela 4.12. 

 

Tabela 4.12 – Resultados dos ensaios ecotoxicológicos com Ceriodaphnia dubia  nos 
elutriato branco de diferentes solos 

Média do número de neonatas de Ceriodaphnia dubia por fêmea 
Controle Solo argiloso Solo arenoso 

29,5 28,3 29,7 

4.8 Ensaio Ecotoxicológico com Ceriodaphnia dubia, utilizando água de cultivo 

e o elutriato de solo 

Neste trabalho, embora esse ensaio não esteja diretamente relacionado com a 

elutriação do metamidofós, seu resultado permite avaliar a intensidade do efeito tóxico 

desse agrotóxico sem a presença dos solos utilizados nesse estudo.  

Realizou-se inicialmente um ensaio ecotoxicológico com Ceriodaphnia dubia e 

metamidofós, tendo como matriz somente água de diluição. Assim, conforme os dados 

apresentados na Tabela 4.13 foi determinado o valor crônico para sobrevivência de 6,1 

ng L-1 de metamidofós. 
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Tabela 4.13 - Resultados de ensaios ecotoxicológicos com C. dubia e metamidofós em 

água de cultivo 

Concentração de 
Metamidofós  

(ng L-1) 

Número de 
fêmeas 

sobreviventes 
16200 0 

192 0 
19,2 0(*) 
1,92 9(*) 

(*) Valores utilizados para o cálculo do valor crônico de sobrevivência 

Conforme descrito na Tabela 4.14, a maior concentração que não causou efeito 

estatístico significativo na reprodução e sobrevivência dos organismos (CENO) para o 

solo arenoso foi 4,93 ng L-1, com média de filhotes de 19,3. Para o solo argiloso a 

CENO foi de 3,24 ng L-1, com média de filhotes de 18,4. Portanto, a intensidade do 

efeito tóxico dos elutriatos foi a mesma, tanto para o solo argiloso como para o arenoso.  

Tabela 4.14 – Resultados dos ensaios ecotoxicológicos com Ceriodaphnia dubia e 
metamidofós no elutriato de diferentes solos 

Concentração de 
metamidofós no 
elutriato (ng L-1) 

Concentração de 
metamidofós no 
elutriato (ng L-1) 

Média do número de neonatas de 
Ceriodaphnia dubia por fêmea 

(solo argiloso)  (solo arenoso) Solo argiloso Solo arenoso 
0,0 (Controle) 0,0 (Controle) 23,3 23,3 

3,24 4,93 18,4 19,3 
4,27 6,48 14,8* 13,7* 
5,46 8,30 16,0* 12,3* 
6,82 10,37 16,8* 14,5* 
8,53 12,97 - 13,2* 

*Diferença significativa em relação ao controle (P<0,05) 

Embora Elnabarawy et al. (1986) tenham demonstrado que a C. dubia e a 

Dapnhia magna possuem sensibilidades semelhantes para várias substâncias, isto é, 

menor do que uma ordem de magnitude entre os resultados analíticos, no presente 

estudo tal fato não ocorreu. Estudo com Daphnia magna relatado pela USEPA (2008) 

mostra CENO = 4,5 µg L-1 para o metamidofós em água, enquanto nos ensaios (Tabela 

4.14) as CENO encontradas foram de 4,93 e 3,24 ng L-1 no elutriato, ou seja, um valor 

aproximadamente 1000 vezes menor foi encontrado nesse estudo. A intensidade dos 

efeitos tóxicos para Ceriodaphnia dubia no elutriato podem ser atribuídos 

exclusivamente ao metamidofós, uma vez que as amostras de solo não apresentaram 

concentrações de poluentes capazes de causar qualquer efeito tóxico ao organismo 
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testado. Além disso, o resultado do ensaio com Ceriodaphnia dubia em água (valor 

crônico para sobrevivência) foi de 6,1 ng L-1 de metamidofós demonstra a mesma 

magnitude na intensidade dos ensaios com elutriato, permitindo atribuir os efeitos 

tóxicos somente ao metamidofós. Desse modo, pode-se supor que os efeitos tóxicos 

mais pronunciados para Ceriodaphnia dubia foram causados pela característica química 

do produto utilizado no presente estudo (99% ingrediente ativo), a qual é diferente do 

produto utilizado no estudo com Daphnia magna (USEPA, 2008) que apresentava 

78,5% de metamidofós. 

Analisando-se os resultados obtidos pelos dois métodos (ecotoxicológico e 

químico), o limite de quantificação (LOQ) para o método ecotoxicológico (3 a 6 ng L-1) 

foi muito menor que o método do LC-MS/MS (0,19 µg L-1), porém o LOD do LC-

MS/MS foi de 59 ng L-1 indicando que, o seu LOQ pode ser diminuído, a partir de 

ajustes nos parâmetros para a validação analítica. 

Assim, o primeiro passo para a análise integrada do metamidofós em solos deve 

ser a realização do método ecotoxicológico com C. dubia, para a verificação da 

ocorrência de efeitos tóxicos na amostra do elutriato. Caso haja um efeito tóxico na 

amostra do elutriato de solo, isto é, a ocorrência de CEO (concentração de efeito 

observado), significa que os valores estão acima do CENO (maior que de 3 ng L-1) o 

que é um indicativo da presença de metamidofós na amostra. Este fato indica a 

necessidade da confirmação das quantidades do analito por LC-MS/MS. Desta forma, o 

ensaio ecotoxicológico servirá como um “screening” para análise de elutriato de solo 

para metamidofós independente da formulação do pesticida, pois o metamidofós tem 

afinidade com o lixiviado (água).  

Deve-se salientar que a integração proposta neste trabalho se aplica 

exclusivamente ao princípio ativo metamidofós, sendo que para outros ingredientes 

ativos essa mesma abordagem metodológica pode ser seguida, mas precisa ser 

otimizada. 

Portanto, a integração sugerida neste trabalho, auxilia no direcionamento da 

quantificação do método químico para a determinação da qualidade ambiental dos solos, 

no que se refere à contaminação por metamidofós e ingredientes ativos com 

características semelhantes. 
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4.8.1 Controle de Qualidade – Ensaios de Sensibilidade 

Os ensaios de sensibilidade são importantes para saber as condições de saúde do 

bioindicador, seu comportamento quando exposto a um agente químico conhecido. 

Na Tabela 4.15 estão descritas as concentrações de NaCl, em g L-1 e o número 

de mortes das C. dubia. 

Tabela 4.15 – Resultados do ensaio de sensibilidade das C. dubia com NaCl 

Concentração de NaCl (g L-1) Número de mortes Mortalidade (%) 

0,00 (controle) 0 0 

0,50 0 0 

1,00 0 0 

2,00 9 90 

4,00 10 100 

 
A partir desses resultados, utilizou-se o programa estatístico Trimmed 

Spearman-Karber (HAMILTON, 1978) e calculou-se a CE50-48h, para a C. dubia, com 

a substância de referência NaCl foi de 1,52g L-1, com um limite inferior de 1,33 g L-1 e 

limite superior de 1,73 g L-1. 

A carta controle do laboratório de Ecotoxicologia (DOL – UFRN) foi a média 

dos valores da CE50-48h obtida com os testes de toxicidade aguda para a C. dubia, com 

a substância de referência NaCl foi de 1,61g L-1, apresentando um desvio padrão de 

0,13 g L-1 (FIGURA 4.5), obtendo-se assim, o intervalo de sensibilidade ao NaCl para 

os organismos cultivados, de 1,36 g L-1 a 1,86 g L-1 (média + 2 desvio padrão). 

De acordo com Mendonça (2010), o intervalo de sensibilidade do presente 

trabalho está dentro do estabelecido por Novelli (2005), onde os valores para a C. dubia 

foram de 1,24 à 2,05 g L-1 de NaCl, seguindo a NBR 13373/2003 para a toxicidade 

crônica com C. dubia. Oliveira-Neto & Botta-Paschoal (2000) encontraram valores de 

CE50-48h formando uma faixa de sensibilidade de 1,41 a 1,67 g L-1 de NaCl para a 

Ceriodaphnia silvestrii. 
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Figura 4.5 Carta controle de sensibilidade da Ceriodaphnia dubia cultivada no 

Laboratório de Ecotoxicologia (DOL-UFRN), com base nas CE50-48h obtidas em testes 

de toxicidade aguda, utilizando a substância de referência NaCl. 

 
Fonte: Mendonça, 2010 
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CAPÍTULO 5: CONCLUSÕES 

 

Com este trabalho pode-se concluir que: 

• A capacidade de adsorção do metamidofós no solo argiloso é maior que 

no solo arenoso. 

• No solo arenoso, a adsorção do metamidofós apresentou um melhor 

coeficiente de correlação para a isoterma de Langmuir, enquanto que 

para o solo argiloso o melhor coeficiente de correlação é para a isoterma 

de Freundlich. 

• Quanto aos modelos de cinética que permitem perceber o comportamento 

do adsorvente e o mecanismo do processo de adsorção, tanto o solo 

argiloso, quanto o arenoso seguem o modelo de pseudo-segunda ordem 

para a adsorção do metamidofós. 

• O método analítico LC-MS/MS desenvolvido para metamidofós 

apresentou todos os parâmetros de validação, tais como: linearidade, 

intervalo, precisão, exatidão e sensibilidade satisfatórios. 

• O método ecotoxicológico mostrou-se muito sensível na detecção do 

metamidofós, nos solos argiloso e arenoso.  

• Os métodos utilizados podem ser utilizados como ferramenta analítica do 

metamidofós em solos, sendo que a análise ecotoxicológica deve ser 

utilizada como um “screening” (seleção) e o LC-MS/MS como análise 

confirmatória da molécula do analito. 
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