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“Não é a força,  

mas a perseverança que realiza grandes coisas.” 

S. Johnson 
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1.1 Histórico: 

Os pesticidas, ou agrotóxicos, são produtos químicos utilizados na 

agricultura para o combate de pragas e têm utilização ampla, incluindo 

herbicidas, inseticidas, acaricidas, nematicidas, raticidas, fungicidas e 

bactericidas. Herbicidas, particularmente, são agentes utilizados para 

destruir plantas daninhas e datam de antes de Cristo, quando os 

Romanos usavam lixos inorgânicos para manter as estradas. A partir de 

1800 intensificou-se o uso de herbicidas inorgânicos como sulfato de 

cobre, sulfato de amônio, arsenito de sódio e clorato de sódio na 

agricultura, pois com o cultivo de plantas de uma mesma espécie, deu 

início, também, o desenvolvimento de pestes e pragas na agricultura. 

Somente em 1935 foi produzido o primeiro herbicida orgânico, DNOC, e a 

partir da década de 40 seguiu-se uma crescente produção e 

diversificação de herbicidas, conforme observado na tabela 1.1. 
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Tabela 1.1: Desenvolvimento dos Herbicidas. 

DATA EXEMPLOS 

1935 DNOC (1o Herbicida) 

1940’s 2,4-D; 2,4,5-T 

1950’s Ureas, Amitroles, Amidas, Tiocarbamatos, Bipiridilos 

1960’s Triazinas, Dinitroaminas, Uracilas, Piridinas, Cloroacetaminas 

1970’s Glifosato, Diclofop-metil 

1980’s Sulfonil Ureas, Imadazolinonas 

1990’s Bioherbicidas, Culturas tolerantes a herbicidas 

 

Com a diversidade destes pesticidas, iniciou-se uma corrida para a 

produção destes agroquímicos, que movimentam um mercado superior a 

US$20 bilhões; conforme podemos observar na tabela 1.2 as vendas nas 

10 principais empresas, no ano de 1997.  

 

Tabela 1.2: Vendas de Pesticidas das companhias líderes mundiais. 

CLASSIFICAÇÃO 

1997 
COMPANHIAS LÍDERES 

VENDAS  

(US$ milhões) 

1997 

1 NOVARTIS 4199 

2 MONSANTO 3126 

3 ZENECA 2674 

4 DUPONT 2518 

5 AGREVO 2352 

6 BAYER 2254 

7 RHÔNE-POULENC 2202 

8 CYANAMID (AHP) 2119 

9 DOW AGROSCIENCES 2050 

10 BASF 1855 

Fonte: Chemistry in Britain, July 1998, p.22 
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Dados recentes do Brasil, apresentados na tabela 1.3, mostram a 

quantidade de venda dos diferentes defensivos nos anos de 1999 e 2000, 

destacando-se os herbicidas, que correspondem a 58% do total de 

pesticidas.  

 

Tabela 1.3: Venda de pesticidas em 1999 e 2000, em quantidade. 

QUANTIDADE  

PRODUTO 

COMERCIAL (t) 

INGREDIENTE 

ATIVO (t) 

VALOR  

(US$ 1.000) 

CLASSE DE 

DEFENSIVOS 

1999 2000 1999 2000 1999 2000 

Herbicidas 142.855 174.070 68.131 81.862 1.175.933 1.300.515 

Fungicidas 46.826 41.111 20.168 19.072 422.476 380.418 

Inseticidas 68.158 67.305 19.231 19.447 596.051 689.953 

Acaricidas 13.655 12.561 9.676 8.985 78.726 65.560 

Outros* 16.581 18.777 10.379 11.107 55.881 63.512 

Total 288.075 313.824 127.585 140.473 2.329.067 2.499.958 

* Antibrotantes, reguladores do crescimento, óleo mineral, espalhantes adesivos 

Fonte: SINDAG- Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Defesa Agrícola 

 

O consumo destes produtos difere nas várias regiões do país, em 

função da mistura de atividades agrícolas intensivas e tradicionais. Estas 

últimas não incorporam o uso intensivo de agrotóxicos (SPADOTTO et al., 

1998). A tabela 1.4 apresenta o consumo de pesticidas no ano de 2000, 

em cada região do Brasil. 
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Tabela 1.4: Consumo de pesticidas nas regiões geográficas do 

Brasil, em quantidade de ingrediente ativo no ano 2000. 

REGIÃO QUANTIDADE I.A. (t) PARTICIPAÇÃO (%) 

Norte 1.943 1,4 

Nordeste 8.354 5,9 

Centro-Oeste 37.352 26,6 

Sudeste 47.533 33,8 

Sul 45.291 32,2 

Brasil 140.473  

Fonte: SINDAG- Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Defesa Agrícola 

 

 Como podemos verificar, o maior consumo ocorre nas regiões 

Sudeste e Sul, onde destacam-se, particularmente, os Estados de São 

Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. Neste sentido, a tabela 1.5 apresenta 

o consumo de pesticidas nestes 3 estados, que em 2000 foram os 

maiores consumidores de agrotóxicos em quantidade de ingrediente ativo. 

Neste mesmo ano, as vendas de herbicidas e inseticidas tiveram um 

aumento de 7,4%, em relação ao ano anterior, devido ao clima favorável 

para as culturas de soja, milho e algodão. 

 

Tabela 1.5: Consumo de agrotóxicos em alguns estados do Brasil, 

em quantidade de ingrediente ativo no ano de 2000. 

ESTADO QUANTIDADE I.A. (t) PARTICIPAÇÃO (%) 

São Paulo 30.848 21,9 

Paraná 22.490 16,0 

Rio Grande do Sul 18.052 12,8 

Fonte: SINDAG- Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Defesa Agrícola 



introdução 

 5

 

 Quanto ao consumo de agrotóxicos por unidade de área cultivada, 

a média geral no Brasil passou de 0,8 Kg de ingrediente ativo (i.a.)/ha, em 

1970, para 1,2 Kg de i.a./ha, em 1991, destacando-se os estados de São 

Paulo com 6,8 Kg i.a./ha e Paraná com 4,2 Kg i.a./ha. As culturas de 

citrus são as que mais consomem agrotóxicos em termos de quantidade 

total de i.a., seguida pelas culturas de soja e cana-de-açúcar. As duas 

últimas merecem atenção, por ocuparem extensas áreas cultivadas no 

Brasil (13,6 e 4,8 milhões de hectares em 2000 para as culturas de soja e 

cana-de-açúcar, respectivamente) e apresentarem-se como fontes 

potenciais de contaminação pelo uso destes produtos químicos.  

Basicamente, os pesticidas são usados na agricultura com três 

objetivos: 

ü Obtenção de grandes produções; 

ü Melhor qualidade das culturas; 

ü Redução do trabalho e gastos com energia. 

No entanto, calcula-se que somente 0,1% da quantidade de 

pesticidas utilizados no campo atinge o alvo específico, enquanto os 

restantes 99,9% da aplicação tem potencial para se mover em diferentes 

compartimentos ambientais como o solo, águas superficiais e 

subterrâneas (BELLUCK et al., 1991). Assim, o uso indiscriminado, sem 

critérios e sem conhecimento aprofundado de sua ação e efeitos, trazem 

sérias conseqüências ao meio ambiente e à qualidade de vida humana.  
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1.2 Presença de pesticidas na água: 

Os resultados de inúmeros trabalhos têm revelado a presença de 

agroquímicos, ou seja, fertilizantes, pesticidas e seus produtos de 

degradação em solos, águas superficiais e subterrâneas. Os relatos 

iniciaram-se nos anos 70 e, desde então, o aprimoramento das técnicas 

analíticas, possibilitaram maior acuidade e sensibilidade mostrando, por 

exemplo, que em 1988 mais da metade dos estados americanos 

possuíam águas subterrâneas contaminadas (PARSONS & WITT, 1989).  

Com relação à águas superficiais, tem sido estimado que o Rio 

Mississipi carreia, anualmente, cerca de 160 toneladas de atrazina, 71 

toneladas de simazina, 56 toneladas de metolachlor e 18 toneladas de 

alachor para o Golfo do México (PEREIRA e ROSTAD, 1990; PEREIRA e 

HOSTETTLER, 1993). Um trabalho realizado nos Estados Unidos pelo 

programa NAWQA (National Water- Quality Assessment) em 1993 e 94 

no Rio Trinity (Texas), que deságua no Golfo do México, revelou a 

presença de 26 diferentes pesticidas em uma ou mais amostras de água 

superficial. Os herbicidas atrazina, metolachlor, prometon e simazina 

foram detectados em mais da metade dos locais amostrados. PEREIRA et 

al. (1996), verificaram a ocorrência de contaminantes orgânicos na água 

do Rio São Joaquim e seus tributários, Califórnia. Além de compostos 

como os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (PAHs), DDT, DDD e 

DDE, foram identificados os herbicidas atrazina e simazina, e os 

inseticidas organofosforados dimethoate e diazinon. 

No Estado de São Paulo, amostras de água de reservatórios das 

bacias hidrográficas do Rio Paranapanema, Paraná, Ribeira de Iguape, 
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Tietê, Paranaíba, Pardo e Grande apresentaram resíduos de BHC 

(máximo- 1,416 µg/L no Rio Pardo) e de DDT (máximo- 0,760 µg/L no Rio 

Tietê) em todos os pontos (CÁRCERES et al., 1987). Análises de água de 

uma área com plantação de cana-de-açúcar, na bacia do Espraiado, 

região de Ribeirão Preto, mostraram a presença de resíduos de ametrina 

em 17 pontos amostrados (LANCHOTE et al., 2000).  

 

1.3 Herbicidas triazínicos:  

As triazinas são um grupo de herbicidas químicos similares, 

registrados em 1955, como a atrazina, cianazina, propazina, ametrina e 

simazina, usadas para o controle de ervas daninhas, devido a capacidade 

destes compostos orgânicos em inibir a fotossíntese.  

Quanto ao aspecto químico, as triazinas são derivados nitrogenados 

heterocíclicos (estrutura de anel com átomos de diferentes tipos). No caso 

das triazinas, o anel é composto de átomos de nitrogênio e carbono. A 

maioria das triazinas são simétricas (s-triazinas). 

Atrazina é o nome comum para 2- cloro- 4- (etilamino)- 6- 

(isopropilamino)- s- triazina (fórmula química C8H14ClN5), um sólido 

cristalino branco, com um grupo químico básico. Abaixo listam suas 

características químicas (EISLER, 1989; SOLOMON et al., 1996) : 

ü Peso Molecular: 215,72. 

ü Densidade: 1,187 g/cm3 a 20oC. 

ü Solubilidade em água: 33 µg/mL a 27oC. 

ü Solubilidade em solventes orgânicos: de 360 a 183.000 mg/L. 
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ü Pressão de vapor: 2,89 x 10-7 mmHg à 25oC. 

ü Constante da lei de Henry- H (solubilidade): 2,48 x 10-9 atm- m3/ 

mole. 

ü Log Kow (coeficiente de partição octanol-água): 2,68 à 25oC . 

ü Ponto de fusão: 175- 177oC. 

ü Nomes comerciais: Atrazina Nortox 500 SC, Atrazinax 500, 

Coyote, Gesaprim, Herbitrin 500 BR, Posmil, Primoleo, Proof, 

Siptran 500 SC, Primaiz, Primestra, Controller, Extrazin, Herbimix, 

Primatop e Triamex. 

 

A atrazina representa 12% (mais de 40.000 toneladas/ ano) de todos 

os pesticidas empregados nos Estados Unidos em culturas de milho, 

sorgo, cana-de-açucar e abacaxi. No Brasil, principalmente nas culturas 

de cana-de-açucar e milho, são utilizadas elevadas quantidades deste 

herbicida. Cerca de 150.000 toneladas/ ano de pesticidas são 

consumidos, sendo aproximadamente 50% herbicidas e, somente a 

cultura nacional de cana-de-açúcar (cultura principal da microbacia do 

Espraiado no município de Ribeirão Preto), vem consumindo acima de 

20.000 toneladas, o que representa 13% do total de pesticidas utilizados 

no Brasil (LANCHOTE, 1997).  

A atrazina é um contaminante potencial em virtude das suas 

características químicas, como: hidrólise lenta, solubilidade em água de 

moderada a baixa e alta solubilidade em solventes orgânicos. A baixa 

pressão de vapor juntamente com a baixa constante da lei de Henry, 

favorecem o escoamento e movimentação na fase aquosa do solo, e o 
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Kow a caracteriza como herbicida lipofílico, com capacidade de adsorção 

pela matéria orgânica, argila e tecidos gordurosos. A meia- vida da 

atrazina pode variar de 2 a 300 dias em água e de 20 a 385 dias em solo. 

Alta salinidade e pH ácido são alguns fatores que favorecem a 

degradação da atrazina na água. Para o solo, os fatores que aceleram 

sua degradação são: alta umidade, temperaturas elevadas, alta 

porcentagem de matéria orgânica, alta densidade microbiana, pH ácido, 

alta incidência de raios ultra- violeta e disponibilidade nas camadas 

superficiais do solo (EISLER, 1989). 

Uma parte da atrazina é degradada, no ambiente, através de 

processos químicos e principalmente microbiológicos (SKIPPER et al., 

1967) e outra parte escoa para os mananciais juntamente com a água das 

chuvas ou infiltra-se no solo. Vários são os autores que se preocupam em 

estudar os efeitos da atrazina nos corpos de água, sedimento, fauna e 

flora devido à contaminação provocada pelo uso indiscriminado. 

 

1.4 Ecotoxicologia e monitoramento biológico: 

A ecotoxicologia descreve a relação entre os poluentes químicos, o 

ambiente em que são liberados e a biota naquele ambiente. Esta relação 

é triangular, com cada vértice conferindo uma dimensão de complexidade 

sobre a interação entre poluentes químicos e células vivas. Através desta 

relação é possível empregarmos a biota como um índice do status de 

poluição ambiental. Bioindicadores são freqüentemente empregados em 

ecologia clássica e podem, simplesmente, envolver contagem de espécies 
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sensíveis à poluição. Biomonitores, por outro lado, representam um 

vigilante regular e podem ser usados para quantificar um poluente 

presente em um ambiente particular, devido a característica de 

acumularem alguns produtos químicos em seus tecidos (PHILLIPS and 

RAINBOW, 1994). Ainda segundo BUTLER et al. (1971), citado por 

PHILLIPS and RAINBOW (1994), um organismo para ser um monitor ideal 

deve preencher alguns pré requisitos, tais como:  

Ø Estar nos primeiros níveis da cadeia alimentar; deveria ser séssil ou 

sedentário para representar a área em estudo e apresentar grande 

longevidade;  

Ø Filtrar grande quantidade de água, estar em abundância na área em 

estudo e fornecer uma quantidade de tecido suficiente para análise do 

contaminante de interesse;  

Ø Ser tolerante à variação de concentração do contaminante e das 

variáveis fisico- químicas, além de permitir a elaboração de experimentos 

em laboratório da cinética de contaminação; 

Ø Fornecer uma correlação entre o conteúdo do contaminante no 

biomonitor e a sua concentração no meio ambiente. 

 

Muitos compostos utilizados na agricultura, como os organoclorados, 

são lipossolúveis, favorecendo seu acúmulo em maior ou menor grau em 

matéria orgânica viva ou inerte em ecossistemas aquáticos e terrestres 

(DAMATO, 1988; KAWAI et al., 1988). Neste sentido, vários autores têm 

demonstrado que estes poluentes persistentes, como os compostos 

organoclorados, por exemplo, podem contaminar organismos em todos os 
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níveis da cadeia alimentar e também produtos industrializados (HANKIN 

and PYLYPIW, 1991). No estado de São Paulo, desde a década de 70, 

vem sendo detectado DDT, BHC e outros organoclorados em rios e no 

sistema estuarino (LARA e BARRETO, 1972; LARA et al., 1980; 

TOMMASI, 1985; CÁCERES et al., 1981, 1987).  

A detecção de compostos organoclorados em organismos aquáticos 

encorajou alguns pesquisadores a utilizá-los como monitores biológicos. 

Dentre estes organismos destacam-se os moluscos bivalves, por 

apresentarem características próprias devido sua biologia, como: o 

sedentarismo, por viverem em ambiente de água doce ou marinhos 

enterrados em substratos lodosos, argilosos ou areno- lodosos, filtrando 

grandes quantidades de água. A maioria destes bivalves permanecem 

com as valvas abertas filtrando a água durante grande parte do dia. 

Segundo JΦRGENSEN (1975), em Anodonta cygnea, bivalve de água 

doce, as valvas permaneceram abertas de 20 a 100% por um período de 

24 horas, observado por mais de 39 dias em seu habitat. A taxa de 

filtração é melhor estudada em moluscos bivalves marinhos de interesse 

comercial, como o mexilhão e ostra, que podem filtrar até 100 e 400 litros 

de água, respectivamente (MARENZI, 2002).  

Estudos pioneiros de BEDFORD et al. (1968) e LEARD et al. (1980), 

demonstraram que bivalves aquáticos são excelentes indicadores da 

presença de contaminantes organoclorados por preencherem as 

características de um organismo biomonitor. O molusco bivalve 

Sphaerium corneum pode concentrar substâncias tóxicas a uma 

concentração de 1000 a 2000 vezes maior em seus tecidos em relação a 



introdução 

 12

níveis detectados em ambientes aquáticos (BORYLAWSKYJ and 

GARROOD, 1987). 

Compostos organoclorados como aldrin, deldrin, lindane, heptacloro, 

DDT e DDE foram detectados em tecidos moles do molusco bivalve 

Anodontites trapesialis, empregado como monitor biológico, por AVELAR 

et al.,1991, 1998 e LOPES et al., 1992. Os experimentos foram realizados 

no Rio Pardo nos municípios de Ribeirão Preto e Mococa, SP. 

Estudo da toxicidade de atrazina sobre as comunidades animais, tais 

como peixes, répteis, insetos terrestres e aquáticos, foram alvos de 

estudo de diversos autores, como DEWEY (1986), EISLER (1989) e 

LARSON et al. (1998). Por outro lado, a literatura apresenta-se deficiente 

em trabalhos de bioacumulação de atrazina por moluscos bivalves, o que 

nos despertou o interesse em desenvolver experimentos de 

bioacumulação deste herbicida, utilizado intensivamente na região de 

Ribeirão Preto, utilizando bivalves de água doce, Anodontites trapesialis e 

Corbicula fluminea, biomonitores potenciais, com distribuição em várias 

bacias hidrográficas do Estado de São Paulo, inclusive no Rio Pardo. 

  

1.5 Metodologia analítica para análise de 

resíduo de pesticidas: 

1.5.1 Extração: 

Para se obter bons resultados na detecção, identificação e 

quantificação de resíduos de agrotóxicos, deve-se levar em consideração, 

a priori, os métodos de extração do resíduo de interesse. 
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A análise de pesticidas, em matriz biológica, apresenta muitos 

problemas como a complexidade dos procedimentos necessários para 

extração, “clean-up” (limpeza) e pré concentração do analito de interesse 

da matriz. A complexidade do processo pode ser ainda maior quando se 

trata de amostras biológicas com alto conteúdo de lipídeos. Este fato abre 

caminho para novas pesquisas de procedimentos que tenham melhor 

eficiência e que sejam capazes de simplificar o tratamento da amostra, o 

que também evita a perda do analito durante o processo. 

A maioria dos métodos descritos usam algumas formas de extração 

com solvente orgânico, um ou vários passos de “clean-up”, além da 

purificação do extrato para remover interferentes antes da análise 

cromatográfica. 

Alguns destes passos podem estar combinados e automatizados para 

melhor detecção de resíduos de pesticidas (SCHLETT, 1991; LANCHOTE 

et al., 2000; CURINI et al., 2000 e MARTÍNEZ et al., 2000). Os avanços 

na análise de pesticidas em plantas, solo, animais e outras amostras 

sólidas estão focados em procedimentos de limpeza, os quais envolvem 

uma pré separação dos analitos de interesse. 

Alguns exemplos de procedimentos de limpeza de amostras, para 

análise de resíduos são: a extração líquido-líquido (LANCHOTE et al., 

2000 e BRONDI, 2000), a adsorção por cromatografia (Florisil) (AVELAR 

et al., 1991; LOPES et al., 1992; AVELAR et al., 1998; BRONDI, 2000) e 

extração em fase sólida (SPE) (SCHLETT, 1991; HOLLAND et al., 1995; 

HENNION, 1999; CURINI et al., 2000, PINTO et al., 2000). 
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Neste trabalho foi desenvolvida a metodologia de extração líquido- 

líquido do herbicida atrazina incorporado em moluscos bivalves, dada a 

sua simplicidade e praticidade. 

O processo de extração líquido- líquido é a mais simples técnica de 

separação, empregada na análise de resíduos. Consiste na separação 

dos componentes de misturas de substâncias (solutos) por partição entre 

dois sistemas imiscíveis. As substâncias contidas no soluto irão se 

distribuir entre dois solventes de acordo com a sua solubilidade relativa 

(ALDERS, 1992 citado em BRONDI, 2000). 

A eficiência da extração depende da afinidade do soluto pelo solvente 

de extração, da razão das fases e do número de extrações (QUEIROZ et 

al., 2001). As separações são simples, relativamente limpas e rápidas. A 

extração líquido- líquido é aplicada principalmente nos seguintes casos: 

- Na separação de uma ou mais substâncias que podem 

interferir no resultado da análise. 

- Na pré concentração de traços de analitos, a uma 

concentração na qual sua determinação seja possível. 

- Na limpeza preliminar ou “clean-up”. 

Deve ser considerada a solubilidade em cada solvente e o equilíbrio 

entre o soluto e o solvente. A extração líquido- líquido fundamenta-se no 

fato de que as substâncias orgânicas são, em geral, solúveis em 

solventes orgânicos e muito pouco solúveis em água (BRONDI, 2000). 
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1.5.2 Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE): 

Também com a abreviação HPLC (High Performance Liquid 

Chromatography), a cromatografia líquida emprega pequenas colunas, 

recheadas de materiais especialmente preparados e uma fase móvel que 

é eluída a altas pressões. Ela tem a capacidade de realizar separações e 

análises quantitativas de uma grande quantidade de compostos presentes 

em vários tipos de amostras, em poucos minutos, com alta resolução, 

eficiência e sensibilidade (COLLINS et al., 1997). A figura 1.1 apresenta 

os componentes básicos de um sistema de HPLC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1: Esquema da instrumentação para HPLC (COLLINS et 

al., 1997, com algumas modificações). 
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Os equipamentos utilizados na CLAE apresentam uma grande 

complexidade, versatilidade e custo. O seu uso iniciou-se como técnica de 

separação, mas vem sendo amplamente utilizado como técnica analítica 

qualitativa e quantitativa. A CLAE tem sido aplicada na análise química de 

vitaminas, dos açúcares do mel e outros alimentos, para o controle de 

qualidade. Atualmente este tipo de cromatografia vem sendo utilizado, 

também, nos interesses ambientais relacionados com a contaminação de 

solo, água e organismos biológicos. Alguns pesticidas (herbicidas, 

inseticidas, larvicidas, etc.) podem ser determinados com facilidade pela 

CLAE, como exemplo, os inseticidas, que absorvem fortemente no 

ultravioleta. 

  

1.6 Justificativa: 

Diante da crescente utilização de herbicidas na agricultura e do 

risco de contaminação da biota no ambiente aquático, o presente trabalho 

propõe uma metodologia validada para analisar o herbicida atrazina nos 

tecidos de bivalves límnicos, visto que são poucos os trabalhos de análise 

de resíduos em material biológico. Uma vez que esses organismos são 

considerados biomonitores potenciais, foram desenvolvidos experimentos 

para observar a capacidade de bioacumulação da atrazina por esses 

bivalves e observado o fator de bioconcentração, importante no estudo de 

risco de contaminação ambiental e na quantificação de um poluente. O 

estudo é pioneiro e fornecerá subsídios para futuras análises das partes 

moles de bivalves, diretamente no ambiente aquático, fornecendo dados 
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quantitativos da contaminação pelo herbicida atrazina, utilizado nas 

culturas temporárias de cana-de-açúcar e milho, que ocupam extensas 

áreas no estado de São Paulo. 

 

 

 


