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VI.

1. INI'RODUÇÃO

HIST6RICO E CARACTEHfSTICA.S

O emprego crescente de pesticidas na agricultura,
na
saÚde pÚblica e no uso danéstico vem detenninando um atnnento grad~
tivo da poluição ambiental, cujos danos para o homem estão sendo e~
tudados.
Frequentemente são descobertos e sintetizados novos ~
fensivos agrÍcolas, alguns de alta toxicidade, outros de toxicidade
rroderada: uns Imlito persistentes, outros de degradação mais rápida.
Dentre os pesticidas de degradação lenta mais persistentes estão os organoclorados. Tais CCJTIIX)stos clorados correçararn a
ser usados a partir da de~coberta das ~opriedades inseticidas do
DDT por Paul Müller em 1939. Este ccrrposto químico foi sintetizado
pelo quimico alemão othmar Zeidler já em 1874 (44).
O produto técnico é canstituido de 63 a 77% do seu com
ponente inseticida, o isânero para para DDT (p.,p' - DDT) , praticamente estável à luz solar.
A

ampla utilização do DDT a partir de 1942, intensa e

extensamente aplicado até hoje, levou a que se denaninasse "era do
DDT" à era dos pesticidas orgânicos (44) •
A

eficiência do DDT incentivou as pesquisas sobre

no-

vos inseticidas clorados, resultando na descoberta de pro:lutos rle
grame utilidade para a agricultura e saúde pÚblica, no canbate
aos insetos transmissores de doencas. Entre estes, o BHC, aldrin
) clo:rdane, heptacloro e mui tos outros, utilizados ca:oo acaricidas,
funq"icidas, rodenticidas, larvicidas, h~rbicidas, nematicidas ,rrolu~
...
cocidas, todos, naturais ou sintéticos, destinados ao canbate
as
pragas, ervas daninhas, doencas dos veqetais, etc. {4 ,25).
Brasil, em 1972, foram utilizadas cerca de 100 mil
toneladas de inseticidas por ano para fins agrÍcolas (4), dissemina
No

J
1

das através de 300 diferentes carpostos químicos constituintes
de
milhares de formulações ou produtos canerciais (4) • Já em 1963, ceE_
ca de 13.800 toneladas de pesticidas haviam sido aplicadas no nosso
pa1s, das quais 40% eram de inseticidas organoclorados (42).
4'

AlÊm do DDT, são bastante utilizados no Brasil o

BHC

(seu isâmero ativo o lindane) e o aldrin.
O BHC ou HOI, hexaclorociclohexane, sintetizado

pela
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prirreira vez an 1825 por Michael Faraday, cujas propriedades inset!_
cidas foram descotertas ao nesrro terTo por Dupiré e Faucourt na Fr~
ça e Slade .e colaboradores na Inqlaterra em 1942, é constituído y:or
uma mistura de 6 isâreros 1 é estável à acão da luz 1 do calor, da

~

midade e dos ácidos fortes e é utilizado no combate aos triatamíceos
e simulÍdeos.

o aldrin 1 descooorto ero 1948 1 deu um hidrocarboneto c!_
clico altamente clorado. O dieldrin 1 forma epÓxi derivaô1 do aldrin,
tan ação residual maior que o aldrin. É estável à ação da luz.

Ao

mesrro grupo do aldrin pertence também o endrin.
O heptacloro foi isolado do clordane 1 oertencentc

ao
grupo dos ciclodienos, altamente clorados, e tem caro fonna. epÓxi o
oopta. nro epóxi (19).
Não há dÚViaas sobre a nece~sidade de um controle
ciente dos insetos da agricultura e de outros transmissores de
tas doenças em saúde pÚblica. Do ponto de vista econêrnico, a

efi
cer
n3ce~

em

sidade de contínua e rápida expansão da produqão de alinEntos,

torna imperioso p~
porcionar corrlicões de manter e proteger nossas fontes de ali.rren~
çao sem, cor~·-udo, desc..1idar da não roonos irrportante poluição arnbi~
tal.
face do contínuo aumento da população mundial,

ALER'l'A: PERSISTOCIA

O grande alerta para o problema da poluição ambiental,
m::xli.ficações ecolÓqicas e riscos enfrentados pelo hanern através do
uso dos pesticidas foi dado por Rachel Cnrson em 1962 com seu livro
Silent Spring (11) 1 à::>cr:F..n.:'.o seriamente

as possíveis

conseqüên-

cias do uso dos pesticidas clorados, cha:nando a atenção de pesquis~
dores e homens de ciência para o estudo e investigação da persist~
cia, resíduos e aClllllllação de pesticidas. A partir daÍ, desenvolve
ram-se vários estudos nessa área.
Como rcsuliãdo das aplicações contínuas de inseticidas
quimicarrente estáveis, ta.'1to na parte aérea das plantas cxxro no

so

lo, oode ocorrer acúmulo dos rnesrros depois de alquns anos 1 can o in
conveniente inclusive de tomar certos tipos de solos irrprÕprios pa
...

h•

ra detenn.i.nadas culturas. Tal fato se verifica principalmente

-

por

seran os mais persistentes aqueles que migram mais lentamente no s~
lo, entre os quais o Dm' 1 aldrin, dieldrin e outros reoonhecidarrentc
estáveis ( 24) •
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Nash e colaboradores (29) extraíram inseticidas org~
clorados do solo 20 anos após o tratarrento, can o seguinte resulta
do:
TABELA 1 - ResÍduos de inseticidas organoclorados no solo 20 anos a
pÓs o tratamento

TRATAMEN'ID EM 1951
Kg/HECI'ARE

56
224
56
224

Aldrin
Dieldrin
Aldrin

RESfDUO EM 1952

RESfDUO

19,5 pp.n
96,5
23,5
10,5

EZ1

1971

2,75 ppn
12,91
3,1
15,44·

''

técnico
Heptacloro
BHC (++)

56

224
112
224
112
224

30,3
143,5
80,3
224,3
46,3
92,8

3,1
21,20
11,70
32,20
2,72
7,24

Obs. (+} Encontrou-se maio::::- quantidade de dieldrin
(++)

Maior quantida0e de gama BHC.

Os resíduos de inseticidas mais comumente encontrados
no solo são os dos organc>clorados, dos quais o ror e dieldrin
sao
os mais disseminados. Os organofosforados e outros inseticidas de
uso corrente no solo são rapidamente degradados e raramente . podem
ser rrensurados vários rreses após sua aplicação (16).
ResÍduos de DDT, lindane, aldrin, dieldrin, clodane e
heptacloro já foram eno'Jntrados no solo vários anos apÓs sua apl.!,
cação. A porcentagem de pennanência no solo um ano apÓs a aplicação
tem sido encontrada nos índices de 55% para clordane, 26% para al
~in, 75% para dieldrin e 80% para DDT (2) •
Edwards (16) detenninou a percentagem de degradação cX:s
organoclorados no solo e a resumiu na seguinte tabela:
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__/ l ~~-:
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~

TABELA 2 - Persistência de alguns inseticidas organoclorados no

so

lo

tx:>SAGEM MÉDIA 00
INSETICIDAS

IOC..REDIEm'E ATI\"0/ACRE

TEMPO DE
DESAP~IMENro

95%/ANOS

lbs.

Clo.rdane

1 - 3
1 - 2

ror

1 - 2 1/2

Dieldrin

1 - 3

Heptacloro

1 - 3
1-21/2

Aldrin

Lindane

Telcxlrin

l/4 - 1

DE

1 - 6 (3) (+)
1 - 5 (4)
4 - 30 (lO)
5
3
3
2

-

25 (8)
5 (3 1/2)
10 (6 1/2)
7 (4)

Obs. (+) Os niíneros entre parêntesis representam valores médios.
QJando um inseticida é aplicado, fatores fÍsicos e rre
tabÔ1ioos podem lhe provocar ITUdanças. o grau dessas alteracões de
pendera da natureza do canposto e das condições especiais do ambi~

te a que ele está submetido (41).
·• :>

fatores rretabÓlicos que influenciam na transforma-

ção e destino dos inseticidas, envolvendo fenârenos cem:> alteração,
migração celular e rrudanças rro1eculares, podan ser ajudados por re~
ções quÍmicas, tais cx:rro oxidação, hidrÓlise, redução e conjuqação.
Fatores fÍsioos, caoo a luz solar, temperatura, umidade, ventos,ch~
va, também influenciam nesse processo de transformação ou persistên
cia do inseticida (15) •
A ocorrência desses fenânenos chega a transfonnar

os

c1arados em foii'tlaS mais tóxicas, cx:rro ocorre cem o aldrin, que se
transforma em dieldrin, e o heptacloro, em heptacloro ep)xi.
Tudo
isso sanado à ação das águas de chuva e os ventos, levando

essas

substâncias para as áquas dos rios, lagos e mares, altera o equili
brio eoolÓgioo, acarretando o desaparecirrento da fauna de
invert~
brados aquáticos e peixes (5, 12, 17, 37). Também algumas espécies
de aves que se alinentam de peixes estão desaparecendo, seriarrente
afetadas pelos resíduos de DIJI' e outros pesticidas organoclorados.
Justamente por ocuparem um dos Úl t:i.Yros elos da cadeia
alimentar
(plâncton - invertebrados aquáticos - peixes - aves - ••• ) ,
dá-se
uma oonoentração progressiva desses canpostos no organismo (37, 5,
12) • ~ cada vez mais difÍcil encontrar algum ser que não tenha en
trado em contato cem os c1orados. ror e seus rnetabÓ1i tos foram
de
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tectados desde em organisnos marinhos, animais do microzooplâncton
e macrozooplânctan até em pingtiihs da Antártica (28, 37, 39).
Segundo F..dwards (17), os inseticidas organoclora:bs são
tão tóxicos para os invertebrados aquâtioos e peixes que esses org~
nismos foram usados para bioensaios de inseticidas durante muitos ~
nos. Têm sido rep.lizadas diversas análises sobre os risoos de tox!_
cidade de pesticidas para peixes. U'n problena mais canplexo do que
a toxicidade é a acumulação de resÍduos de pesticidas ~ vários o~
ganismos aquáticos. Quando os pesticidas entram em contato can a §.
gua, são absorvidos pelo lodo, plâncton, algas, invertebrados aqu§_
ticos, vegetação aquática e peixes. Algnns destes organismos podem
assimilar o pesticida diretamente da água circulante através de seu
corpo ou acumulá-lo através de seus alimentos. Essa espécie de a~
n1.1lação .;+-..ravés de diferentes níveis tróficos em organismos aquáti
oos tem sido daronstrada experimentalmente.
A aplicação de BHC nos riachos para canbate aos sirnulÍ
deos contamina suas águas, causando prejuízos nítidos para a fáuna
aquática.

-

Diante de todas estas constatações de persistência e a
cúmulo cada ,,. ·:o: mais numerosas, a Secretaria do Departamento de S~
de, Ed"qcação .e Bem Estar dos Estados Unidos, paÍs que em 1970 fabr!_
cava mais de um milhão de toneladas de Dor e 600 mil toneladas . de
aldrin e dieldrin (17), recanendou que fosse proibido o uso de Dor
e oro nos EUA, exceto aquele essencial para a saúde humana (10) .Não
só nos EUA, mas também em alguns países da Europa, a
contaminação
ambiental p::>r inseticidas organoclorados já atingiu níveis aue cbri
garam o estabelecimento de leqislação especial ao tempo em que se
~

.i.npÕem restrições

à sua aplicação.

~

É proibido o uso de oor no

Cana

dá e na Dinamarca (17).

RES!DUOS DE PESTICIDAS ORGANOCIDRADOS EM ALIMEN'IOS

Os inseticidas organoclorados, apÓs sua aplicação, pe~
ma.necem nas folhas, frutos e grãos, bem cano no solo. Essa fina c~
mada de inseticida que recobre os alilrentos, denaninada resíduo, s~ ·
fre ação do clima, sol, chuva, ventos, umidade, e é absorvido pela
planta, em maior ou rrenor quantidade. Essa absorção se processa ~
lo fato de que os inseticidas organoclorados são canpostos lip::>ss~
lÚveis, isto é, se dissolvem nos Óleos e camadas serosas que reoo
brem as plantas e ali pennaneoen por tempo variável, dependendo de
- 5 -

sua solubilidade e de sua estabilidade quÍmica.

Alguns pesticidas

ao seran metabolizados produzem resÍduos que são por sua vez mui to
mais tóxicos do que o inseticida que lhe deu origem (19, 18).
As
partes cx:mestíveis das plantas e os produtos adVindos delas trarão
resíduos desses tóxicos.
Por vezes são enconttados nos al:inentos
resíduos de un pesticida não aplicado intencionalmente, provenientes
de aditivo incidental, contaminação pela ação do vento, das chuvas,
ou ainda de solos contaminados por aplicações em cultivos anteriores, ou mesrro oriundos de inseticidas utilizados em forragens cons~
midas pelo gado (OCJ'l'O aqueles encontrados no leite e na carne bovi
na).
Aplicações frequentes e excessivas de clorados,
lam-nos ao solo, contaninando tanbém as raízes e tubérculos.

acmu

Podem os alimentos ainda ser contaminados por resÍduos

não intencionais, efeito do uso indevido ou excessivo

de pesticidas

durante as fases da culheita, de transporte, de annazenamento e

co

mercialização.
A Organização M.mdial de SaÚde van nostrando apreensão

diante dos peri.qos potenciais do DDT, devido ã sua persistência no
ambiente 1 crescente contaminação de alimentos 1 efeitos danosos sobre a fauna e flora e seu aeútrulo no organisro humano. Por outro la
do, o DIY!' desenpenha um papel importante nos programas de produção
e proteção de aliroontos em vários países, devido principaJmente
seu baixo custo, relativa inocuidade e inexistência de
menos oneroso que os outros organoclorados ( 35) •

a

substituto

Os resíduos de pesticidas podem atingir o haTen por di
versas vias. A principal é representada pelos al:inentos, una vez

que, colocado no final da cadeia alimentar, é o harem quem recebe e
acumula os resíduos que os vegetais e animais já acumularam por sua
vez (25).

1\diMur.D

DE INSETICIDAS ORGANOCLORADCS NO TOCIDO ADIPO-

Os inseticidas o:rganoclorados e dentre estes

o DIY!'
(o,p' - DIY!' e p,p' - DDT) cem seus metabÓlitos (o,p' e p,p' - DIE,
o,p' e p,p' - IDO) annazenam-se no tecido adiposo humano. Esse acú
nulo se deve

ã grande solubilidade desses cxrrpostos nas gorouras ·e
- 6 -

-

seus solventes, insolubilidade em solvente..c; aauosos e baixa reativi
~

dade biolÓgica (5) •
Diversos autores
to de

ror

tân detenninado n!veis

de annazenam:m

no tecido adiposo de indivíduos da pofA.llação geral de

di

versos paÍses, inclusive no Brasil (5, 42, 39, 13).
TABElA 3 - NÍveis de inseticidas organoc1orados no tecido adiposo
da população geral de diversos paÍses (5).

PA!S

INSE!'ICIDA

.Africa do SUl

ror

Alemanha \Fed.)

Alerranha (Dem.)

.Argentina

cmc:ENI'PJ~l"~O
EM ppn (mJ/g)

.AIJIDRES

6,38

Wassenrann et al.

DOI' (t.otal)

2,2

Meier-Bode

DOI'

3,7

Engst et al.

IDE

8,5

(total)

DDT (total)

13,17

beta BHC

2,43

die1drin

0,30

epÕxido de
heptacloro

0,19

DDT (total)

1,81

dieldrin

0,046

DOI' (total)

9,3

BHC

0,68

dieldrin

0,67

DJJI' (total)

7,88

Wassennann et al.

Austrâlia
(M:!l.l::aüme)

Austrâlia
(oeste)

Brasil
(São Paulo)

me

0,25

die1drin

0,13

epÓxido de
heptacloro

0,016

canadá

DDT (Total)

4,9

Espanha

ror

(Total)

14,8

EUA

oor

(total)

9,6

beta

França

BHC

0,48

dieldrin

0,14

IDI' (total)

7,1

BHC

0,15

epÕxidode
heptacloro

0,15

Bick

Wassennann et al.

Wassennann et al.

Read e Kin1ey
Martinez e
Wassennann
Hoffmann et a1.

Fournier

conb.nua

- 7-

TABEIA 3 - N!veis de inseticidas organoclorados no tecido adiposo
da população geral de diversos pa!ses (continuação)

P.Ats

INsro'!CIDA

Holanda

DIYl' (total)

1175

1indane
dieldrin
epÕxido de
heptacloro

0115
0,17

India

oor
oor

Inglaterra

dieldrin
wr (total)

Hungria

CCNCEm'RAÇ1lD
~ ppn (rrq/g)

(total'
(total)

BHC

AlJI'ORES

De V1ieqer et al.

01008
1214
31,0
0,03
3,0

Denes
Dale et a1.
Abbot et al.

0,31
0,21

Israel

die1drin
oor (total)

19,2

Wassermann et al.

Itália

ror

15,48

Del Vecchio e
Leoni

(total)

dieldrin
Tcheooslovâquia

DDT (total)

0,68
20,34

Posival et al.

Wassermann e oolaborado:res (42) determinaréfn o acúrrulo

de inseticidas organoclorados na população de são Paulo e constat!
rarn que o aC\Ímllo destes inseticidas aumenta oan a idade.
As maio
res quantidades foram encontradas em pessoas oan idade variavel ~
tre 25 e 44 anos 1 e o hanem aClltU.lla maior QUantidade
de DDT no teci
..

-

do adiposo cb que a nulher.

EFEI'OCS SOBRE O ID1EM

E!mora até o nmento não existam provas de que os in5!
ticidas otqanoclorados, pelo seu efeito c.urulativo, causem graves
danos

à saúde

do hanern, persistem senpre dÚvidas a este respeito.

seguOOo Hentiliill e Goerke (22), os efeitos crônioos, em

te.tnt:>s de diagnÓstioo 1 ainda não foram determinados e até o nmento
não há evidências de que tais categorias de diagnÕstioo possam exi!_
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tir. Portanto, parece ser inútil procurar nos registros de :rrortal!_
dade e morbidade categorias de doenças presumivelmente devidas a
exposição prolongada a pesticidas.
Os rnesnos autores destacam, entretanto, que estas lirn!.
tações não interferem em outras pesquisas sobre o assunto, e que são
ele grande utilidade estudos de anostras da população quanto a longe
vidade, frequência de hospitalização, ocorrência de doenças sem hos
pitalização, e tambán avaliações de outros índices de saÚde nesses
grupos populacionais.
Torna-se necessário conhecer os efeitos da ação prolon
gada, ou dos chamados efeitos crônicos dos praguicidas sobre o orga
nisno h1..11"'.· '"'1.0.
Ainda não foi denonstrado, pelo que se sabe, que os ~

seticic1as organoclorados, particularmente o DDT, sejam carcinógenos
para o banem. Investigac;ões feita..c; cx:rn trabalhadores· expostos a do
ses altas de DI1I' nada provaram sobre se este ccnposto causa tal en
fennidade (21) •
Sec11mdo Tarjan e Kerreny (40), a exposição prolongada
de várias geraçU.:,s de ratos ao ror ocasionava um aurrento da incid~
cia de tUirores em várias localizações nas gerações posteriores.
Pesquisas posteriores evidenciaram uma incidência incrementada de tum:>:res de células hepáticas parenquimatosas, alguns
dos quais maligno, ao administrarem a ratos uma dose diária
de
37, 5 nq por kg de peso corporal. A este nivel de exposição, a inci
dência tUiroral al.llrel'ltou em ambos os sexos, havendo inclusive climinuição da vida mêdia.
Can a administração da dose

mínima de

O, 3 rng por kg de

-

peso corporal diariamente, se observou una incidência de tumores he
pâticos nos machos de urna estirpe sarente.

Atua.lm3nte Wassennann e colaboradores (43) tentam ver!_
ficar a correlação entre "\cUmulo de DDT no tecido adiposo humano e
tl.lnnres carci.nÕgenos de estânago, pele e mama.
A grande contaminação arrbiental pelo oor e outros c~
rados tem levado diversos paÍses desenvolvidos a adotarem medidas
severas para restringir a aplicação desses inseticidas, princi~
te o DDT, aldrin e BHC, cem a finalidade de tentar diminuir a polui
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ção ambiental e alimentar. A situação é distinta nos países s~
senvolvidos, já que o Dr1I' oontinua sendo fundalrental para o cx::rrbate
à malária. suas vantagens são tão gi-ames para asse fim que terros
de aceitar o risoo de que seu uso possa prcrluzir efeitos nocivos so
bre o banem (35).
freqtient~

No Brasil, os pesticidas organoclorédos são

nente utilizados indevida e indiscriminadamente (25) na agricultura

por indivÍduos mal treinados e nuitas vezes analfabetos,

incapazes
de ler nos rótulos as instruções de uso e precauções necessárias p~
ra a aplicação. OUtras vezes a info~ão não chega oorretarrente ou
não é entendida. Isto acrescido do fato de que para nuitos produ~
res o que importa apenas ê a pt'Odlloão serrpre maior, sem a preocu~
ção dos riscos a que são expostos os trabalhadores ao aplicar os i!!_
seticidar. . . . os CCI'lSumidores ao ingerir os alimentos oontaminados.
Desse :rrod•.:·, procurando intensificar a producão agrÍoola
lança-se
mão de :rreios mais fáceis para atingir grandes áreas, caro ê o caso
da aviação agrÍoola na aplic~ão aérea de defensivos agrícolas (4) •
Não raram:mte os pesticidas suspensos na at:rrosfera são careados pa.
ra outras culturas onde não ê pennitido o uso daquele pesticida e~
pecÍfioo. O fator econânioo influencia também para uma utilização
excessiva do ror, principalrrente por ser um pesticida ven:lido a
ço bem acessíve..:. .

p~

Alguns paÍses, França e Dinanarca por E!XE3l1?lo,
adota
ram o princÍpio de que os praguecidas 1 quando usados corretarcente ,

não devem deixar resÍduos nos alinentos, ou deixá-los em quantidade
tão pequena que não irrpliguem em nocividéK:Ie para o ha!e'n ( 33) •

PESQUISAS DE RFS!ooOO EM ALIMENroS NO BRASIL

Poucas são as pesquisas sobre resíduos de

pesticidas

organocl orados an alimentos no Brasil. Em são Paulo 1 têcnioos

do

Instituto BiolÓgioo realizam rotinas de clorados em café e milho pa
ra a exportação.
Lara e Barreto (25) pesquisaram resíduos de

insetici-

das organoclorados em anostras de vários alirrentos expostos ao

<:XIl

surrr::> na cidade de são Paulo, tais c:xm> arroz, feijão, farinha c"E ITIC:"!!.

dioca, batata,aves e legtrneS, num total de 43 am:>stras. OS

isêma-

nos alfa, beta e gama de BHC foram enca1trados ern todas as am:>Stras
-10-

analisadas.

o ror

enoontrado nas annstras de feijão leva a crer que

os grãos foram tratérlos para am.azenarrento.
A:i.nia Lara e oolaboradores (26) analizaram 120 aroostras de carne boV'iha em oonserva, detectando em todas isâteros alfa,
beta, gama e delta BHC, cujos valores variaram entre 0,02 a 1,69ppn
para BHC total na gordura, sendo a nédia de O, 39 ppn para BHC total.
Tais valores apontan um grau de cxmtaminação bastante apreciável.
Al.maida e Barreto (1) detectaram res!duos de BHC em 17
arrostras de leite consunido em são Paulo. Foran tarri:lém analisadas 4
arrostras de queijo, todas oc:rn teores significativos de BHC.
Tendo em vista esses escasos dados sobre resíduos
de
inseticida~ )rganocloradvs, ê inp:>rtante um levantamento de
dados
que penrl.tarn conhecer melhor a

-

nossa realidade. Para que a tolerân
-

cia e limi.tes de resÍduos sejam estabelecidos no Brasil ê

necessâ

rio que pesquisas neste CarllX> sejam efetuadas afim de que o oa1sum!_
dor brasileiro possa ser · protegido. Apesar do estudo de Hayes sobre a inocuidade do DDT no haten (21), cada dia se torna mais an9U!

tiante a interrogação: que tipos de cxmsequências provocará o a~
lo de pesticidas :lorados no organisroo humano?
Diante dessa interrogação e da constatérla escassez de
dados sobre resíduos em alinentos, propuze:ros a investigar, por anostragem, a quantidade de resÍduos de alguns dos inseticidas org!
noclorados mais utilizados, ou seja, BHC (alfa, beta e gama isâneros) , DDT (o, p' e p, p' - DI:Yl') , p, p' - DOE, aldrin, dieldrin, endrin,
heptacloro e heptacloro epÕxi, em dois alinentos, bastante ocmms e
rruito consunidos no Brasil: feijão e farinha de mandioca.
A pcpilação brasileira

é grande cxmsmú.dora desses

p~

dutos, alimentos nuito camms em todo o Brasil e bâsioo das popul!
ções de pcxler ~sitivo baixo, principalmente nas regiões norte e
nordeste.
.Aqui reside o notivo central da nossa pesquisa,

cujo

significa :o acreditaroos ser particulannente i.rrp:>rtante em saÚde
blica.

P.1

o

objetivo deste traballx> é verificar se os
resíduos
de inseticidas organoclorados encontrados na farinha de mandioca e
feijão, estão dentro do limite de tolerância para esses resíduos
nesses alin'entos. Verificar tarrbêm a variação quantitativa dos resf
duos, ocorrido entre arcostras de várias origens.
L·~~~-l~(~/\

f'!

ff>í 'J:

,;.".~

u

- ··-

PUBLICA
...........
-

,J'\,..J.._
-·- -~
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2. MA'lERIAL E

M!Tax>

segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e

EstatÍ!_

tica - IBGE - (6) 1 o Pará é o maior produtor de feijão e de mandi~
ca na região norte, a Bahia na regi~ nordeste e C..oiâs na centro-oeste. Del.imitarrr>s a nossa área de coleta nas três capitais destes
Estados 1 por terem hãbi tos ali.nentares serrelhantes, serem grandes
oonsumi.dores desses alimentos e representarem regiões distantes en
tre si,

não acontecendo influências mútuas.
D:!sejando detectar todas as possibilidades de CXXltami

MÇão do alimento, desde a fonte de produção na lavoura, o annazel'l!
nento até a embalagem e distribuição, coletam:>s as arrostras nas 'lli'l!
dades de abastecimento anplamente difundidas nos centros urbanos ,os
supernerc. .:os (+), desde que fosse possivel o controle de uma variá
vel :i.nportante: a origem do alimento.
ApÓs levant.anento cuidadoso, em abril de 1974,

trarros em Goiânia (480. 788 habitantes (++)) 26 lojas de

dos, em Belém (642.514 hab.)
36 lojas.

encoo-

supennerC!

31 lojas e em salvador (1.000,647hab.)

A primeira cidade pesquisada foi r-..oiânia, onde

consta

tarrr>s que os alimentos eram E!!tpacotaCbs e distribu:i.dos por firmas
sediadas na Capital, exceto uma única sediada em Anãpolis. VerifiC!
nos em seguida, nas lojas de supenrercados que estas recebiam di!!.
Ulnente dos distrihrldores os alimentos a serem verrlidos. Dessa for
ma seria inpossíve1 controlar a sua origem, alêm de incorra"'1ro9 no
risco de coletamos várias aroostras de uma rresma origem.
Partindo
dessa constatação, decid.i.nos coletar em Goiânia as anostras direta
rrente dos distribuidores.

-

Dos quatro
distribuidores-produtores de farinha de man
.

{+) Entendem:>s por supermercado os grandes annazêns de secos e
lhados, cames e verduras, artigos de linpeza, etc., onde

noos

oonsumiCbres se servem diretamente nas prateleiras oo. ITOStruárlos, pagamo, em seguida, nos caixas ao sair.

(++) Dados do censo de 1970.
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dioca e dos três de feijão, em c..oiânia e um em Anápolis, nos certi
ficanDS da origem destes produtos: Farinha do rrunicÍpio de C"..oiâniaGoiâs, Garças e Candido f\bta de são Paulo: feijão de vários mmicf
pios produtores do Estado de C"..oiás e do Estado do Paraná.

OOLETA EM BELÉM

coleta em Belém foi efetivada nos supe~rcados cujas
mercadorias, especificamente a farinha de mandioca e o feijão, eram
crlqu:l.ridas diretamente dos produtores, regionais ou de outras
regiões, sendo assim fácil a determinação mais ou manos precisa da o
rigem dos produtos.
A

três tipos de farinha são consumidos pela ~
pulação: a suruí, a seca e a farinha d'água, a mais apreciada. Não
encontrartDS outra origem de farinha senão o prÓprio Estado do Pará,
sendo esta uma farinha bastante diferente das dos outros estacks P:J:3
guisados.·
Em BelÉm,

~digno de nota o fato de que a farinha d'água
cada por un processo no qual as raizes de mandioca

é fabri

são mergulhadas

em poços dos ig·; ·-'lpés até a fennentação, ou apcxb:ecilrento. Em segui
da, a massa

é secada, peneirada e torrada.

o feijão

produzido nas regiões do Pará (MunicÍpios
Castanhal, Bragan:;a, Santarêm, Santa Maria do Pará e C'.apanema) e
sumido em Belém apresenta também tipos diferentes de feijão das
mais regiões, sendo exenplos o manteiguinha, o boca preta, e o
mel..OO da colônia. Encontrarros t:.ambén à ven::la nos supermercados
Belém outros originaios da Bahia, Rio Grande do SUl e Paraná.

de

CO!l
de

ver
de

CX>IETA EM SALVADOR

Fln Salvador, apÓs a localizacão das 36 lojas em

seis

diferentes redes de supennerca.dos, descobrilros serem as CCllpras efe
tuadas por estas grandes redes diretarrente do produtor e posterio.E_
mante distribuidas ao pÚblico nas lojas.
~

grande o consunD de farinha de mandioca e feijão em
Salvador. Apenas para exarplo, urna rede de 14 lojas vende cerca de
300.000 kg de farinha de mandioca em um nês. A farinha encontrada é
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originada do Recôncavo Bahiaoo e do Estado de Sergipe. o feijão é
proveniente de diversos mmiclpios da Bahia, principalmente da região de Irecê e dos Estados do Paraná, Ceará, Minas Gerais e da Fe
plblica Al:çentina.

CODIFICAÇÃO

DM;

AK>STRAS

Foram ooletadas 50 arrostras de farinha de mandioca

e
110 an"OStras de feijão e para que não houvesse dÚvidas quanto à or!
gero e local de ooleta, oodificmtOs tcxias as am::>,tras enoontradas ,
can as seguintes siglas:

sa - para as am:>stras ooletadas em Salvador
Go - para as coletadas em Goiânia

Be- em Belém
Os Indioes, 1, 2, 3 1 etc., foram usaic's para indicar o

alinBnto e a origem:

sa1 a sa10 - farinha de mandioca ooletada em Salvaà:>r, oriqinada de Sergipe;
sa11 a sa20 - farinha de mandioca, origem Bahia;
s~

1

a

sa30 - feijão, origem RepÚblica Argentiria;

sa31 a sa
- feijão, origem Minas Gerais;
40
Sa
41 a

sa50

- feijão, origem Ceará;

s~

1

a

sa60 - feijão, origem Bahia;

~

1

a

sa.,0 - feijã:l, oriqem Paraná;

1 a Go10 - fei ;ão, coletado em C"',oiânia,
de Goiás;

Go

originado

11 a Go20 - feijão, origem Paraná;
Go
21 a Go30 - farinha de mandioca, origem C':Oiâs;
Go
31 a Go - farinha de lllal)jioca, origem siio Paulo;
Go

40
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Bei

a

Be

ae11 a

Be

10

- farinha de mandioca, coletada em Belém
oriqihada do Para:

20 - feijão, origem Rio Grande do SUl;
ae 21 a ae 30 - feijão, origem Paraná;
ae31 a Be 40 - feijão, oriqem Bahia.
Foram coletadas crrostras de 500 g em número de 10 para
cada origem, can a infonnação da procedência e recolhidas em embal!!,
gens plásticas prf,prias do supennercado. Dessa fonna julgaroos ter
em mãos uma am:>stra que tenha passado por tcrlos os riscos de oon"t!_
minacão. Mquirilros também os seguintes
dados: vendagem de cada lo
ja no mês, safra da coleta.

-

.

As ancstras, inicialmente recolhidas em saoos

plástioos, foram posterioDrente transferidas para frascos de vidro
cx:m
tartpa. de metal, previarrente lavados oan sabão, solução sulfocrânica,
água destilada e acetona.
Das ~ )0 g da am::>stra coletada, 300 g foram roídas

e

passada an peneira de 20 neshes.

DESCRIÇÃO

-~--~

Dentre os diversos métodos utilizados para extração de
resídoos de inseticidas organoclorados , selecian~ aqueles
de
maior recuperação para alimentos cem baixo teor de mrl.dade, tais 02.
ro: mêtcxlos oficiais da A.O.A.C. (23) , o de Bertuzzi (9) , o
Gene
ral Methods for Nonfatty Foods (7) e o ~todo Rápido para Detexmi.n~
ção de Resíduos de Inseticidas Clorados em café (36). ApÓs analisa::
ros as coodições de tra~ho, quantidade de rraterial a ser enprega
do e eficiência do método, optam:>s pelo ~todo Rápido, seguramente
o mais econânico e de grande eficiência, cx:mprovado através do uso
atualmente na Seção de ResÍduos do Instituto BiolÓgico de são Paulo
para extração e determinação de resíduos de inseticidas organoclor~
dos em alimentos can baixo teor de umidade. A fim de que
houvesse
uma maior segurança, testam:>s o método cx:rn anostras testemJnhas de
feijão e de farinha de mandioca.
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-

O método encolhido é uma rrodificacão daquele usado pe
la F.D.A. (Food and Druq Administraction) (7), usando-se pequenas
quantidades de amostras e solventes.
~

PrincÍpio do metoà:>: os pesticidas são extraídos da a
nostra oan solvente. U!'a alÍquota desse extrato é diluÍda em âgua e
os resÍduos de inseticidas são transferidos para o éter de petróleo.
ResÍduos são isolados de outras substâncias coextraídas por crar.;l~
grafia em coluna cam florisil, elUÍda com mistura de éter etílico e
éter de petrÓleo. ApÓs concentraç~.o, os eluatos são usados para de
tenninação e identifica...~ão dos resíduos, por cranatcxjrafia em fase
gasosa.
Para a extração dos

inseti~idas,

observêlt\Os o seguinte:

pesar 10 g da amostra rroi:da e passada en peneira a 20.
Transferir
para Ut\ hc:trogeneizador r2e alta rotação (l~_quidificador) 1 e em segui
da adicionar 150 ml da solução a 65% de acetanitrila em água bides
tilada e extrair por dois minutos. Filtrar depois, oan o auxílio de
papel de filtro e vâcJo, coletando-se o filtrado. Transferir 100 ml
do extrato para um funi1_ de separação de 1000 m1 e adicionar 40 ml
de éter de petrÓleo. · !::ar forterrente. Adicionar 300 ml de solução
a 2% de sulfato àe só:: . ?rd dro e novam:mt~ aqitar. Eliminar tcxla a
camada aquosa inferior. t-1ovamente lavar oan 50 ml de água bidestil~
da, agitando cüidadosarren':e. Em seguida eliminar a camada aquosa e
coletar o éter de petróleo rredindo o volume.
Purificação: preparar a coluna cranatogrâfica de 1 c.m
de diâmetro por 30 an de rxnprimento, oan urra camada de 12 an de
florisil aqt•.ecido a 130°C e ma· ... ' uma camada de 2 an de sulfato de
SÓdio granulado anidro. ~b~har a coluna can éter de petróleo. AI;x)s
o menisco superior do éter de petróleo é<tingir o sulfato de SÓdio ,
colocar o extrato obti.do. <!Uando o meSITD atir..gir o sulfato de sÓdio,
eluir a coluna oan 40 ml da soll.lCão a 6% de éter etíliro em éter ela
petrÓleo e 40 ml da sol~1çZc :1 15% de étP"'::" P.tÍlico em éter de petr§_
leo. Fin;:~l.roontf! oonc~.L.:r·~ os eluatos em concE>ntrador de Kudema Da
nish até um vol\1118 de 5 ou 10 m1 e injetar no cranatógrafo de fase
gasosa.,
A~ soluçÕ2s foram injetadas

em cranatÓgrafo a gás àe
marca Beckmam nodelo GC4 can detector de cantura de elétrons.
Foi
utilizada uma coluna oam fase estacionária de 10% oc-200, e para ~
lucidar eventuais dÚvidas foram reinjetadas em coluna can fru;e esta
cionâria SE-30 e OV-17.
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Foram Utiiizados florisil ativados a 650°

ce

reativa

do a 130° C durante cinco horas e conservado em dessecador, éter de
petróleo e éter etÍlico redestilados e acetonitrila para síntese.
O material de vidraria usado foi lavado oc::rn

solução

sulfocrêmica, áqua, água destilada e acetona.
As condiçéies de operação~ foram: temperatura da coluna

180° c, tE!!ll'peratura do detector 195° c, gás de arraste nitrogê.·lio
tipo u seco, fluxo de 100 m1 por minuto ou 1,2 kg por an3 , velocida
de do papel 5 mn por minuto.
Os pesticidas foram identificados por oamparacão entre
o t:erYtx> de retenção dos pa1rões e das aroostras, injetados em iguais
CC1'ldições e sua determinação quantitativa feita pelo método de oc::rn
paração de áreas. Os resultados foram expressos em miligramas

por

quilo (m;J/kg) , ou seja, parte por milhão (ppn) •

VERIFICAÇ-.0 DA EFIC~IA
'IR~ DE

00 MÊ'roDJ EM ~RAS

FEIJÃO E DE FARINHA DE MANDIOCA

O feijão e a mandioca foram obtidos em carrpos experi
mentais do Instituto Aqronêrnioo de cartpinas (SP), onde oc::rn certeza
não foi utilizado qualquer inseticida organoclorado. A farinha de
mandioca foi processada cx:m cuidados especiais para

minações.

o

não haver

con~

feijão foi nnído e passado em peneira de 20 meshes.

'Ib

marros três lotes de 10 g das aroostras testemunhas e adicionarros P!
drão contendo os insetic~das o:rganoclorados, lindane, aldrin,
endrin, dieldrin, o,p' - ror e p,p' - Dor •
.Alrostra 1 - adicionarros 6000 microlitros do padrão CO!!
tendo 1 ppn, ou seja, proporcionalmente 1 nq do inseticida para lkg
do produto.
Atrostra 2 - 600 micro1itros do padrão contendo O, 1 ppn,
ou seja, proporcionalmente 0,1 reg do inseticida para 1 kg do pr~
to.

ou seja~
to.

.AnDstra 3 - 60 microlitros do padrão oontendo 0,01 ppn,
proporcionalmente O,01 m:r do inseticida para 1 kg do produ
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RESULTAOOS DA

REO.JPERAÇ1p

oRIN, DIEIDRIN, o, p' -

In)

PESTICIDAS LINDANE 1

,ror E p,p' - ror M>ICICNAOOS As

AMl9TRAS ~ DE FEIJk) ~ ~ SCFRERAM

CUER TRATAMEN.ro

êiYDStras

ppn REaJPERAOO
ppn M>ICICNADO

1,0400
0,1040
0,01C"

(UAir

crt-i nmtt'ICib\

TBBEIA 4 - Recuperação de 1indane em

A.1
A.2
A.3

Air

R.1

R.2

0,9834
0,0983
0,0098

1,0020
0,0930
0,0099

R.3 (+)
0,9204
0,1041
0,0102

testemmhas de feijão

Mr:I:>IA

%

0,9686
0,0984
0,0099

93,1
94,6
95,1

(++)

abreviaturas R.1, R.2, R.3 significam, recuperação 1, 2, 3.
(++) As abreviaturas A.1, A.2, A.3 significl:ln, BIU)Stras 1, 2, 3.
(+) As

TABEIA 5 - Recuperação de a1drin em mrostras testem.mhas de

~

FPt1 REXlJPERAOO

ADICIOOAOO

A.1
A.2
A.3

1,0400
0,1040
0,0104

feijão

r.f:DIA

R.1

R.2

R.3

0,9003
0,1002
0,0094

0,9382
0,0883
0,0108

0,8900
0,0897
0,0103

0,9095
0,0927
0,0101

87,4
89,1
97,4
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TABElA 6 -

~cuperação

de die1drin em arrostras testemmhas de fei-

jão
FPt\ RECUPERAOO

MmiA

PIE ADICICNAOO

A.1
A.2
A.3

2,2000
0,2200
0,0220

R.1

R.2

R.3

2,1921
0,2302
0,0230

2,0900
0,1890
0,0213

2.2010
0,2200
0,0219

TABEIA 7 - Recuperacão de o, p' -

001'

2,1610
0,2130
0,0220

%

98,2
96,8
100

em arrostras testem.mhas de fei

j ~f)

ppn

REaJPERNX)

MliDIA

ppn M>ICICNAOO

A.1
A.2
A.3

T~EIA

2,6000
0,2600
0,0260

R.1

R.2

R.3

2,3520
0,2801
n,.0230

2,5920
0,2420
0,0248

2,4980
0,2521
0,0271

2,4806
0,2580
0,0249

95,4
99,2
95,7

8 - Recuperacão de p ,p' - ror em anostras testenllnhas de fei
jão

PrE RECUPERAOO

ppn ADICiawx:>

A.l
A.2
A.3

6,2400
0,6240
0,0624

R.l

R.2

R.3

6,0200
0,6310
0,0618

6,2110
0,6040
0,0593

6,0950
0,5550
0,0620

!4DIA

%

6,1420
0,5966
0,0610

98,4
95,6
97,7

- 19 -

RESULTADOS DA

REa1PE!WfÃO

OOS PESTICIDAS LINDANE,

EN-

DRIN, DIEIDRIN, o,p' - DI1I' E p,p' - IDT ADICICNAIXS

A)

MC3TRAS TESTEMlJNHAS DE FARINHA DE MANDIOCA QUE Nk>

so-

FmRAM <PAIJJl.JER TRATAMENI'O cn1 INSETICIDAS

TABEIA 9 - Pecuperaeão de 1indane em arrostras testerrunhas de farinha de mandioca
ppn ROCUPERAOO

~IA

Wl\ ADICIOOAOO

A.1
A.2
A.3

1,0400
0,1040
0,0101'

R.1

R,2

R.3

1,0020
0,1030
0,0104

0,9200
0,1020
0,0105

0,9430
0,0960
0,0092

0,9550
0,1003
0,0100

%

91,8
96,4
96,1

TABEJ:A 10 - ~cuperação de erxl.rin em amostras testenunhas de

fari-

nha de mandioca
PJ;Itl REXlJPERAOO

ppn J\DICIONAOO

A.1
A.2
A.3

1,0000
0,1000
0,0100

R.1

R.2

R.3

1,0010
0,1010
0,0100

1,0210
0,1022
0,0100

1,0040
0,1021
0,0100

MfoiA

%

1,0086
0,1017
0,0100

100,8
101,7
100,0

TABELA 11 - Recuperação de die1drin em arostras testenunhas de

far!,

nha de maroioca
ppn REX:UPERAOO

:r;pn J\DICICNAOO

A.1
A.2
A.3

2,2000
0,2200
0,0220

R.1

R.2

R.3

1,9800
0,2100
0,0201

2,1750
0,2040
0,0216

2,2210
0,2301
0,0204

MfuiA

%

2,1216
0,2147
0,0207

96,4
97,5
94,0
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TABEIA U - Recuperação de o, p' rinha de mandioca

2,6000
0,2600
0,0260

em arrostras testemunhas de f a

ppn RECUPERAOO

ppn ADICICNAOO

A.l
A.2
A.3

ror

14DIA

R.l

R.2

R.3

2,5010
0,2302
0,0210

2,5120
0,2714
0,0230

2,6400
0,2701
0,0241

TABEIA 13 - Realperacão de p,p' -

98,1
98,9
87,3

2,5510
0,2572
0,0227

ror em arrostras testemunhas

de fa

ri nha de mandioca
Pfll\ REOJPERAOO

ppn ADICICNAOO

A.l
A.2
A.3

6,2400
0,6200
0,0620

~IA

R.l

R.2

R.3

6,1300
0,6010
0,0580

6,1000
0,6100
0,0640

6,2310
0,5690
0,0530

6,1536
0,5933
0,0583

'
98,6
85,6
9410

Diante dessas recuperações 1 CCI'!provadas nas
tabelas 1
ocasideradas Ótimas quer pela repidez quer pela ea:nani.a do trétodo,
decidim:>s utilizá-lo na pesquisa.
A

CXJtprovacão da identid«le dos pioos foi feita can a

utiliza('Jão de outras oolunas que pennitiréll\ obter diferentes tipos ·
de retenção para os vários inseticidas.

~SE ESTAT1STICA In; RESULTA009

análise estatística para a cx:ttparaeão das mêdias dos
de p,p' - ror e o,p' - IDI', p,p' - I:tE, DOI' total e lindane
A

teores

enoootrados nas anostras de feijão cano limite de tolerância
do
DDT para o feijão é feita através da análise de variância para uma
classificação e testes de uma mâdia (teste de hipÓtese e signifi~
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cia). A análise de variância- teste F- é efetuada para verificar
se as mêdias são iguais entre si.
Para o teste de una mêdia

=

Tg.l.

é empregada a

fÕmula:

x -f"
J

s

vn
onde: g.l.

é o número

de graus de liberdade dentro do gn1p0 (n.-k)

x é a mêdia da origem oo mêdia das nédias

é o limite
S

de tolerância

é o desvio padrão da nédia ou desvio

padrão das nédias

n é o núnero de arrostras

)A'H :
0

Sao estabelecidas

a.CJ

hipÓteses para DOI' em feijão:

0 1 2 ppn

~

aceita a hipÓtese H ao nivel de significância
1

A

não existência do limite de tolerância para o DDT e

de

5% (14, 8).

lindane em farinha de marrlioca nos levou a estabelecer lltl inteivalo
de oonfiança nonocaudal à di:reita, oan 95% de probabilida:le e ver!_
ficar se a média da pcçulação estaria abaixo ou acima desse valor.

Para tanto é utilizada a fÓnrula:

x +valor critico
onde:

=
s2 =
n =
x

mêdia

.v

n

das aroostras

variância
número de am:>stras
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3. RESULTAJ:X:S E ~OS

Os resultados das análises de resíduos de BHC (alfa,b;_

ta e gama isêrreros), DDT (p,p' e o,p'), p,p' - DDE, IDl' total, aldrin, dieldrin, endrin, heptacloro e heptacloro epÓxi, nas anostras
de farinha de mandioca e feijão, são apresentados em parte por mi-

lhão (ppn) correspondendo portanto a miligramas do inseticida
quilograma da am:>stra.

por

Considerarros o não aparecmento de pico oo crana:togr~
ma caro se tratando de quantidade não detectâvel pelo método, ou se
ja, nenor do que 0,0001 FfJil•
Os dados estão reunidos nas tabelas 14, 15, 16, 17, 18

e 19, que incluem os valores extrem:>s, a média e o desvio padrão.
Os resultados de alfa e beta BHC, aldrin, dieldrin,

~

drin, heptacloro e heptacloro epÔxi são apresentados separados do
DDT e lindane, por terem sido dec:t:aios em núrrero reduzido de arros+-r~, irrpossibilitando assim a 1'ealização dos testes estatísticos.
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RESULTADos DAS ANÁLISES DE RESfDOOS DE INSETICIDAS ORGANOCIDRAOOS PESQUISADOS EM FARINHA DE lWi!DIOCA (50 AMJSTRAS)
TABEIA 14 - ResÍduos de Dor total, p,p'- DDr, o,p'- Dm', p,p' - OOE

e lindane encontrados em arrostras de farinha de

rnandio

ca, coletadas em suoerrrercados de Goiânia, sequndo a

o

rigem ( os resultados são expresSos em ppn ou rrg/kg).
ORIGEr·1

0000

PESTICIDA

SÂO PAUlO

DDT Total

Valores extrenos

<0,0001- 0,1210

Média
Desvio padrão
p,p' -

~·

0,0189

0,0258

!

0,0001 - 0,0380

0,0392

:!:.

0,0182

ror

Valores extrerros

~

<0,0001 - 0,0180

0,0132

0,0070

:!:. 0,0193

:!:. 0,0071

Média
Desvio padrão

0,0001 - 0,0600

o,9' - Dor
Valores extrerros

<0,0001- 0,0270

Mêdia
Desvio padrão

o

c:: ,0001 - 0,0130

0,0058

0,0066

:!:. o, Jl01

:!:.

0,0061

p,p' - DDE
Valores extrerros

<0,0001 - 0,0340

Média
Desvio padrão

:!:.

<'o ,0001

0,0060

0,0061

0,0116

:!:. 0,0067

-

o,0150

Lindane
Valores extrerros

<o ,0001

r.1êdia
Desvio padrão

:!:.

-

o,0050

<0,0001 - 0,0090

0,0014

0,0028

0,0019

:!:. o,0031
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Nos dados apresentados na TABElA 14 podemos

const.:::.~~<J.r

a nédia de DIYr total das atro!!ltras originadas de Goiás é 1, 36 vê
zes maior do que a encdltrada haquelas provenientes de são Paulo.

que

Estabelecido o intervalo de confiança hâ 95% de pro~
bilidade de que as médias populacionais estejam entre 0,0015
e
0,0501 ppm para Goiás e 0,0076 e 0,0302 ppm para são Paulo.
Dos isâteros de DOT e seu netabÓlito p,p' - DOE verif!,

carros que a nédia de p,p' - oor detectada nas arrostras originadas
de Goiás

é 1 1 88 vezes maior do

que a nédia do nesrno isârero

encon

trado em aroostras de são Paulo.
As nédias populacionais das origens coletadas em

C..oiâ

nia, após estabelecer o intervalo de confiança indica que há 95% (~e
probabilidade se encontrarem abaixo de 0,0251 ppm e 0,0694 para os
isâne~ p,p' e o,p' - DI1l' e 6,0784 ppm para o rretabÓlito p,p' ··ODE
da origem Goiás ..,. para a origem São Paulo, abaixo de 0,050le 0,0439
ppm para o p 1 p' e o,p' - nor e 0,0475 ppm para o p,p' -DDE.
A

mêdia

de lindane detectada na origem são Paulo

é 2

vezes maior que a de Goiás.
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TABEIA 15 - :Res!duos de 'OC1.I' total, p, p' - DDl', o, p' - Dl1.l', p, p' -DOE
e lindane enca1trados em anostras de farinha de mandio
ca coletZ!Idas em supexnerarlos de Belém, segun:k> a origem (os tesultados são expressos em ppn ou nqjkg)

PESTICIMS

ror

Total

Valores

extrem::>s

~a

Desvio padrão

:!:.

0,0240 - 0,2640
0,1008
0,0750

----------------------------------------------------p,p' -ror
Valores extrEilas

Mêdi.a
Desvio padrão

0,0170 - 0,2060
0,0737
:t. 0,0600

o,p' - DOI'
Valores extl:'elros
~ia

Desvio panoão

:t.

0,0007 - 0,0400
0,0156
0,0115

p,p' - DOE

Valoxes extreros

Média
Desvio padrão
Lindane
Valor:es axtrer!'os
r.€dia
Desvio padrio

«0,0001- 0,0180
0,0121
+ 0,0060

-

40,0001 - 0,0050
0,0019
+ 0,0019

-

Em quatro arostras da origem Parã, ooletadas em Belém,

o teor de Dt7I' total foi bem mais elevado do que nas ootras seis anostras, dando respectivarrente, a ee6 0,155 ppn, Be 8 0,129 ppn, Be9
0,154 ppm e ae10 0,264 ppm.
ApÓs estabeleoer o intervalo de oonfiança a

probabi1!_

da1e de que a mêdia populacional esteja entre 0,0544 e O1 1472 P{E

é

de 95%
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A sana das médias de p,p 1

-

oor e o,p 1

-

DO):!,

O,0893

ppn é sete vezes maior do que a rré:iia do metabÓlito.

TABEIA 16 - Fes!duos de DDT total, p,p 1 - DDT, o,p 1 - nur, p,p 1 - DDF.
e lindane encontrados em arrostras de farinha de mandio
c a ooletadas em superrcercados de salvador, segundo a origem (resultados expressos em ppn ou rrq/kg)
ORIGEM

BAHIA

SERGIPE

PESTICII::lAS

DDT Total

Valores extrem::>s

Mâdia
Desvio padrão

0,0380 - 0,6360
0,1483

0,033{l - 0,0660
0,0462

:!:. o,0110

:!:.. 0,1929

p,p' - DI:Yr
~a

Desvio padrão
o,p 1

-

:!:.

0,0058

:!:. 0,1523

DI:Yr

Valores extrem::>s
Desvio padrão

DOE
Valores extrem::>s
Média
Desvio padrão

0,0060 - 0,1130
0,0259

0,0050 - 0,0170
0,0104

~a

p 1p 1

0,0160 - 0,4920
0,1010

0,0110 - 0,0260
0,0188

Valores extrem>s

:!:. 0,0039

:!:. 0,0334

-

Lindane
Valores extrenos

:t

0,0100 - 0,0260
0,0170
0,0065

,0,0001

Média
Desvio padrão

0,0090 - 0,0510
0,0214

:!:. 0,0135

'(0,0001 - 0,0070
0,0037
:!:.

0,0023

A média de DDT total da origem Bahia, ooletada em Sal
vador

é 3, 2 vezes maior que a da origem Sergipe.

A sana das nédias dos isêmaros p ,p 1 e o, p 1 - oor da o
rigem Bahia é 9, 4 vezes maior que a mêdia do metabÓlito DOE,
enquanto da origem Sergipe é apenas 4 , 5 vezes superior a do p, p 1 - DDF.
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Estabelecido o intervalo de <D'lfianca
. há 95\ de nroba
bilidade da mêdi.a p:p1lacional para ror total da origem Sergipe e:!
tar abaixo de 0,1144 pt:rn e da origen Bahia, inferior a 1,3440 pp:n.
Na origem Bahia, onde o teor p,p' - Dt1l' foi bem mais !::._
levado hâ. 95\ de probabilidérle da mêdia populacional se enoontrar ~
baixo de 1,0452 ppm, 0,2330 ppm para o o,p' - DDT e 0,1051 ppm para

o p,p' - ODE.
~

tlês am:>stras da origen Bahia encontranos

teores
bastanté elevados de DOI' total, em cx:rrparação aos encontrados nas
cutras sete éi'ICStras, serdo os valores de 0,325 ~para a arrostra

sa13 , 0,157 ppm para

s~

4

e 0,636 para sa18 •

Semente em \%na <m:'>stra da origen SeJ:gipe foi detectado
resíduos de limane no teor de O, 003 ptrn.

Através da análise de variância CXXUJt:atou-se serem as
médias das oriqen!"': Goiás, são Paulo, ooletadas em Goiânia, Pará ~
letadas an Belém, e Bahia, coletadas em salvador iguais entre si.D!_

ante disso foi tirada a nédia das mêdias igual a 0,0025 Pfl!\ em seguida foi estabelecido o intervalo de oonfiança, cxm 95\ de p:robabi
lidade. O lúrtite superior do intervalo foi de 0,0317 fPtl, para a mé
dia das mêdias. utilizando-se desse valor foi efetuaà:> o teste de
uma nédia c:utt:xa êste valor liMite, não havendo diferença estatísti
ca sit#lificante
ao n!vel de 5%. ~êr.OS
n-ão dessa análise estat!s
...
tica, porque o limite de tolerância estabelecido para raiz de mandioca é de 1 ppm, devendo ser bem rrenor o resíduo na farinha ou mes
100 não existir.

-
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RESUL'r.AlXS D.l\S ~SES DE RES!otx>s DE INSETICIDAS OR-

GANCCLDRADOS PESQUISAOOS Erf

FEIJJV:)

(110 MOSTRAS)

TABEIA 17 - ResÍ.duos de DDT total, p,p'- DOI', o,p' - Dm', p,p' - DOE

e 1indane encontrados em mrostras de feijão coletaiosen
supe:rnercados de C-oiânia, segundo a origem (os resulta
dos são expressõs em FPll oo ng,lkg)

ORIC»-1

ootkl

PARAm\

0,0310 - 0,2260
0,0891
:!:. 0,0665

0,0210 - 01120
0,0444
0,0301

PESTICIDA

ror total
Valores extrem:::lS

r.1êclia
Desvio padrão
p,p' - W1'
Valores extrerros
Média

Desvio padrão
o,p' - ror
Valores ext:rems
~a

Desvio padrão

:!:.

0,0100 - 0,0440
0,0197
:!:. 0,0119

p,p' -ODE
Valoms Extrerros

~0,0001

:!:.

i. o,0001 - o,0220
0,0103
:!:. 0,0060

<.o ,0001

<0,0001 - 0,0400
o,oo83
:!:. 0,0114

~0,0001

:!:.

- 0,0770

0,0207
0,0217

0,0080 - 0,0380
0,0187
0,0134

Média
Desvio padrão

0,0080 - 0,1710
0,0507
0,0506

:!:.

:!:.

-

o,0250

0,0134
0,0075

Lindane

Valores extrerros

Média
Desvio padrão
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TABElA 18 - Residuos de Dor total, p,p' - ror, o,p' - ror, p,p' - DIE e lindane encxntrados em annstras de feij'lo ooleta
das em supentercados de Belém, segtmdo a origem (os resultados são expressos em :prrn ou ngfr.q)
ORIGEM

PAPÁ

PA.fiiA

PESTICIDAS

PARAN.b.

RIO GRANDE 00 SUL

oor Total
Valores extrenDs

Mêdia
Desvio padrão
p,p' - mr
Valores extreros
Média
Desvio padrão

o,p' - wr
Valores Ext:zem:>s
Mêdia
Desvio padrão
p,p' - DOE
Valores extrenDs

-

-

-

w
o

Lindane
Valores e.xtraros
.Mêd:ia
Desvio padrão

"' O1 0001 - 0 11920
0,0346
:!:. 0,0561

- 0,0390

.C0,0001 - 0,0150
0,0082
:!:. 0,0039

~

0,0134
0,0097

~n,ooo1

- o,olSo

0,0111

-

:t.

0,023Q- 0,2100
0,0507
0,0577

<0,0001- 0,0390
0,0195
::!:. 0,0138
~0,0001

Médias

Desvio padrão

:t.

o ,029L' - o ,0940
0,0440
0,0248

:!:. 0,0046

~0,0001
:!:.

0,0013
0,0017

AC0,0001 - 0,0140
0,0079
:t. 0,0039

0,0180 - 0,150·:::'
0,0481
::!:. 0,0420

0,0140- 0,1000
0,0391
::!:. 0,0247

~0,0001

.c:; 0,0001 - 1,0620

~0,0001

0,0189

:!:. 0,0175
- 0,0260

<0,0001 - J,0170
0,0091
:!:. o ,0052

0,0001 - 0,0220
0,0107
:!:.. o ,0067

o ,0064-~ - o ,0210
0,0111
0,0052

0,0116
::!:. 0,0075
~

~0,0001

- 0,0040

- 0,1060

0,0258
::!:. 0,0321

<0,0001
:!:.

0,0022
0,0028

- 0,0080

:!:.

4C0,0001 - 0,0260
0,0063
:!:. 0,0081

TABEIA 19 - ResÍduos de Dl1I' total, p,p' - Dl11', o,p' - ror, p,p' - DDE e lindane encontradas an cm:>stras de f~ijão roleta
das an supenrercados de Salvador, segundo a origem (os resultados são expressos en q:rn ou ng/kg)
ORIGE}-1

REP.~

BAHIA

CEARÁ

0,0170 - 0,0910
0,0344
0,0235

0,0220 - 0,0092
0,0411
+ 0,0226

0,0080 - 0,0990
0,0247
+ 0,0276

Valores extrenos
r-1êdia
Desvio padrão

0,0060 - 0,0520
0,0174
+ 0,0151

:!:

0,0150 - 0,0730
0,0291
0,0191

0,0142
·""o ,0220

o,p' - DOI'
Valores e.xtrerros
Média
Desvio padrão

0,0040 - 0,0130
0,0077
0,0029

:!:.

0,003t - 0,0100
0,0056
0,0025

:!:.

0,004()
0,0064
0,0021

:!:.

0,001.');- 0,0090
0,0053
0,0031

PESTICIDl\S

DOI' total
Valores extl:e!x>s
Média
Desvio padrão

:!:.

p,p' - DDT

p,p' - DDE
Valores extrenos
~a

Desvio padrão

:!:.

L0,0001 - 0,0260
0,0093
+ 0,0082

0,0100

~0,0001

- 0,0750

MINAS

:!:.

0,0110 - 0,1440
0,0533
0,0380

w

1-'

e ,oo1o - o ,010~
0,0043
+ 0,0027

:!:.

0,0357
0,0303

0,001() - 0,0160
0,0063
+ 0,0041

:!:.

o ,007~- o ,0220
0,0104
0,0046

<o ,0001 - o ,0080
0,0042
+ 0,0027

0,0030 - 0,0170
0,0072
+ 0,0041

~0,0001

:!:.

0,0061
0,0023

- O,OlOo

:!:

0,0230 - 1,0040
0,2047
0,3424

:!:.

0,0100 - 0,8180
0,1577
0,0753

:!:.

0,0050 - 0,1510·
0,0329
o ,0515

:!:.

0,0030 - 0,0730
0,0141
0,0214

:!:.

0,001)1 - 0,95%
0,0933
0,2939

-

~0,0001 - 0,1050

-

Lindane

Valores ext:rerros
r1êdia
Desvio padrão

p~

GERAIS

~0,0001

:!:.

0,0063
0,0053

-

-

- 0,0160

-

Nos resultados aoresentados na TABElA 17, anostras cole

-

tadas em Goiânia veriricanos que a média de DOI' total encontrada

na

origem Goiás é 2 vezes maior dó que a da origem Paraná.
A mêdia de p;p' ... bi:Y.I' enoontràda na origem Goiás

é

2,4

vezes maior do que a do Par~.
Relacionando a sana das nédias de p, p 1 e o, p 1 - DI:Y.I' ac:m
a média p,p 1 -DOE, ~~tatamos que a média dos isâmeros é 3,7 vezes
maior do que a do metabÓlito para a origem C-oi ás, e 2 , 3 vezes maior
na oriqem Paraná.
Na TABEIA 18, feijão coletooo e11 Belém, a média de DI:Y.I'
total encxmtrada na origem Pará é 1,2 vezes maior do ~e a
origem
Rio Grande do SUl. Nesta ItEsma origan, a relação entre a sana das ~
dias dos isâreros é 5,4 ·.'ezes maior do aue a do rnetabÓlito p,p' -ODE,
enquanto nas ootras oricrens essa diferença é rrenor, sendo na origart
Bahia a sana das médias dos i!llêrceros 2 ,9 vezes, na oriqen Paraná 3, 5
vezes e origem Pio Grande do SUl 2,5 vezes menor cb que a m3clia
rretabÓlito.
Nos dc:rlos

do

a
mêdia de origan Paraná -..oletada em Salvador é 3,8 vezes maior que a
mêdia da origan Minas Gerais, 8,3 vezes maior do que a origem Ceará,
4, 9 vezes do que aquela detectada na origem Bahia e 5, 9 vezes do quo
a rcéclia da origem RepÚblica Argentina.
A sana
venientes do Paraná
p, p f - IDE enquanto
médias dos isâneros
Bahia, é 5,4 vezes,
6,4 vezes maior.

nresentados na TABElA 19 cx:mstatarros que

DDT das arostras pr~
coletadas r ' ' , Salvador é 13,5 vezes maior auc o
nas originadas da RepÚblica P..rqentina a sana das
é 2, 7 vezes maior de que o rretabÓlito. Na origen
na origem ceará, 4,8 vezes e oriqeM Minas C-.erais
das médias de p, p 1 e o, p f

-

CcJtt:>arando as né:lias de uma rosma origem coletadas nas

três capitais verificamos que, a média da origem. Paraná coletada an
Salvador é 4,2 vezes maior do que aquelas da rresma origan coletarlas
em Belán e 4,6 vezes maior do aue as coletadas em Goiânia.
Através da análise de variância constatarcos que as médias das arrostras originadas da Re!JÚ,blica Argentina, Bahia, Ceará ,
Minas Gerais {ooletc:rlas em Salvador), Bahia, Paraná, Rio Grarxie do
Sul (ooletadas em Belém) e Paraná (coletadas er.1 Goiânia) são iguais
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entre si, podendo-se obter assim a mêdia das médias, !qual a
!"f..'l· A análise estatística, teste de uma

letância 0,2 ~ (12) reveloo crue não

0,01111

mêdi.a contra o limite

de t~

há diferen<7a estatística sinni

ficante ao nível de 5%.
As !tédiar: das ancstras originadas de C'~iâs e Pará, cole

tailas em C-oiânia e Belém rnspecti.v;owrente, tarnl::é, são i9\lAis entre si,
~la análise de variância e

l'lM hã diferenca e.c:;tatística siqnifieê!!l

te ao nível de St.

Jã a média das CF.Ostras provenientes do Pard ooletada
EM ~'llvl'ldor é diferente das rutras mêrlias encontradas. o teste
de
urna média revelou ~ há dife.rença estatística siCJl').ifiCMte i'IO nível
de St rontra o limite de tolerâneia.

três aoostras da origem acima citada, toram demcta
dos teores mais altos de Dr:Yr total do aue nas outras sete aroostr~ ,
~

cujos valores foram para sa61 0,118 ~' sa65 1,004 ppn e Sa68 0,(;(,5
ppn. Pato SE!':Ielhante foi oonstatl!do tanbén nas amstras ooletadas ~
Belém provenientes \DM do ParaM e rutra do Parâ, oan teores di fere~
tes das outras, sendo Be27 0,150 ppn e Be42 0,210 ~' respect.iv~-!2._
te.
A média da.s médias, de p, p' - ror para es origEnS
blica Argentina, Ba.lti.a, Cear ... , Minas (",erais, ooletadas E'l'l Salvador,
Bahia e Rio Grande do Sul, co1etadas em BeléM, e Paraná ool~tadas

el'1'\

ha

Goiânia, foi o,0222 ~' sendo as rrédias iguais entre si. "~~o
(':!_
fE?.r~a estatística siqnificante e a média das M5dias é siqnifir·; ti
VaJ~"C>nt.e

tronor <:;rUe O li-rritc;

r~.e

tolerância, 00 0 1 2

As né:üas de p ,p' -

C-oiânia, Parâ e Pax'Má ooletadas

r.:rrn

ao n!\.'"E,.

wr
f3t1

~"~n r,".•

Qas origens ~iâs coletl'lda.~
Belér!t são ig'UlÚs entre ~i, e

··"'""
:.•.

noo

hâ diferença estat!stica signi.f.icante ao nível dP- 5\. No ent.anto,. na
oriqan Paraná de salvador a mêdia de ~,p' -ror foi de 0,1577 W"J,h~

vemo

diferença estatÍ.t;tica sit;mif!ieante, indicmm que essa

m:Ylia
é maior do que o lWte de: tolerância ao nível de St de significancia.
~as médias de

ror total de una nesna orit](!U,
náii.a
Bel.É!n, e Salvador, não di- ·

de mrostras ooletadas em locais diferentes, <X>nStat.M!Ds que a

da origem Bahia das anostras coletadas

0'11

ferem estatisticamente.
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Paraná ooletérla.c; en salvador, Belén e Coiâr.ia,
I1â diferença e~tatistica significante entre a.~ êm'Ostra.c; de Salvador
e Del.Êrrl, Salvador e l"'..oiânia, mas não há di-Feren~a estatística entre
Belén e C,oiâni.a.
Da origem

Os teores de lindane enoontra1os nas pc;p.llac;ões não

di

fereM estatisticarrente c1o li""lite de tolerância para 19C!\.I!'Iinosas:

1

pr.rn.
A ~ia dos teores de lindanc detecta:lcn nas azrostras o
riq~.ndas do Paraná, coletadM em

5alvt=rlor foi a Mais significativa.

TICIDAS OOCAJ'JOCID!W)(Y;

PESOU!~

Diante dos rosultados encontraà.oo 1 oonstatc:m:r.

(1Ue

os

r::>oÍduos de t"rganocloradcs can excessão do linr1ane e DDT (i~ros e

rotabÔlito) foram insignificantes tanto nas mrostras de feijão

CXl'"O

farin.'1a de mandioca.
A m:?rlia de DIJl' total encontrada no feijão das diversas
origenR ooletadas em f'..oiânia foi ee o,0668 Pfl!\ 1 ooletadas m BeléM,

-

O, 0455, e oolctadas en Salvn- ~r O,0716 nrtni
nas vária.c; or!qens encxm
·--·
traàc:L.et an Salvador 1 a do :Parnnâ, oc.m vendagem n-en.c.:21~ de cerca

dE~

70.000 kq, apresentou a nÉdia c1c 0,2047 ~' alta ern relae~ às
tra...~

origens.

~alTOs

oo-

os nossos dados, <:x::rn os de !.ara e col. (25)

detectados an ali'TIE?.ntos oferecido~ ao consurro na cid8de de são Paulo,
e apesar eo peque"lo
. núrooro de amstrae es~adas de feijão e farin.~
c'l.e ~oca por essa pesquisadora oor. ~luiros que, mesrn:t nossas erro~
tras não possuindo nÉdias altas, aciMa rlo li"T.ite de tolerância, ocm
axceção da origEM Paraná, de ~.alvador, a fr~cia de Dl11' ern feijão
foi de 100% e an farinha de nlal'rlioca de 84%, o ~ calSiderartl)s rol~
vante C!t1. vista do arande a:msumo desses ali'101tos ~la população das
ârea.s Pstudadas.

Extrapolamo a dose diária acei tâvel que foi calculada
por Al.rreida,w. (3) par11 c;ão Paulo, Estado do Rio e Espírito Santo,
baseado an um tra"Who de r1asse.rman c c:ol. (42), Schvartsman e
(38) e Hayes e c:ol. (20), 1'1at'a as

oan a incidência do

no:r

áreas da nossa pe9t'JUi.sa,

rol.

de acordo

nas arrostras e a quantidérle Média das

ori-
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qan.'3 encmtradas (0,0669 ~para r..oiânia, 0,0455 ~para Belém e

O,0716 ~ para Salvador) ,

é possí.,rel

que a dose diâria inrrerida por

essas rcp1lações atinj;,. ou resrro ultrapasse o limite mãxi.ro ~
&Ido pela Orqanizat'!âo Hundial da sa\lde (35), que

é de 0 1 005

mq/kg·

dia, una vez que o oonsurro desses ali~..ntos ocsSé.'.s CllPitais, nas ~
giões a que elas pertencem, ou :rresrro em. todo o Brasil, é nui.to gr~

de.
5egl.mdo dados obtidos durante a coleta, en roiânia

fo-"

ram vencUàm oorca de 76.250 k, de feijão e 90.200 kg de farinha de

-

mandioca oo rrv3s de abril de 1974. Em -:1elêro, ~rca de 32.580 kg. de fa

rinha de Mandioca e 126.900 kg de feijão no mês de maio de 1974 ·~ em
Salvador, 4213.000 kg de feijão e cm-ca de :?.92.000 kq de farinha dur~
te o mês de maio do ~5':"0 ano, época da nossC~. roleta de atroStras
e
dados. Observaroos ~ umêl boa parcela da pqJUlação dessas capitais ,
~-a se utilJ.z~ das feiras livres, pc"lra se abasteceran desses p~
dutos.

teores de li.ndane encontradas :.or nós an farinha de
mandioca e feijão foré!t\ baixos, cxm excecão da orinan Paraná oolc~
da em. Salvador, '1\]e apresentoJ ~ia de 0,0993 nn devido a \r.1a ~
tra c:nn teor de lindane irrual a O, 950 ~, discrepante em relação às
outras, cujos valores extraTOS foram O, 007 - O, 010 ~· As trédias ~
tecta.dae; por nós são ~...norer.: do t:'IUC aquelas referida.~ por Lara e col.
(25) an aliroontos oferecido:-~ ao CQ'l.S\mD na cidade d.e ~ão Paulo, enOs

tre eles farinha élc mandioca o feijão, con r.á:1ia de O,038 e O,035~
de BHC

respectiv~te.

~hora

a orqanização

~1urrlial

d·a SaÚde, através das Reuniões Conjuntas (30, 31, 32, 34, 35) sobre residuos de prMtú.ciC!as ,
não tenha. estabolecido limito de tolerância de ror para feijão e f~
rinha de Y"Wld!oca, a Ctrrti.ssão Nacional de No:t:f'l'\a..~

ê

'l'adl:Ões para Ali

JTP...ntos, através da Aeooluçoo no 23/GG, estc"Ü.'Jeleceu o limite d~ tol~
rN\cia de r:m' an feijão en O,2 ~ (12), enquanto para a farinha de
mandioca não foi estal:elecido.
~ nossas a!TOStras,

arxmas

aquelAs oria:inadas do Paraná,
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~letadas an Salvador, arresentaram nédia de DDT total acima do lirr~

te àe tolerância recx:!relXlado.
Apesar de não ser indicado o uso do lindane er11 pragas
que ataCéfn a..~ leqmninosas, as raizes e tu.berculos (!'!'W\d.i.oca) (19) ê
Crnli~siio

-

Nacional de '!'JoJ:MaS c l'1.ldl:Ões nara
.1\li"nentoo, através da Pe
.
solução 23/66 (12) , estêtbeleceu o li!'lite de tolerância ?élra lindane
em leqmdnosa~ an geral e para Mandioca (raiz) a'!1 1 ~ can -rerío:1n
de carência de 30 dias. ~ a r.esma Pesol'llt.:ão os m'Crluws
d0:d Vél
.
dos da matéria nri!M.
apr€'sentar taxa residual inferior à fai
XA para o al:in-ento fresoo (12).
~

devemo

os msultc"ldcs de lindm1e encontrados Er.~ feijão estno sig
nificativanenm abaixo do limite dE tolerância estlLl-elecido. Para ~a
ri.nha de mandioca, a1esar de Mven:ns estc1belecido o intctvalo
d0.
oonfiança e t.cr.lado COTlO li.,.,.ite o ~ ru.perior, que foi de o,0317
ppn, não houve difcrenca estat!stica si<mificativa.

A preocupac~ atual acerca de possiwis t);)riC!OS r.ru.e en
oorra o ror, h&.~ada na sua p?..r!dst.ência. no neio lftbiente, cfeitos
sobm a fauna e flora, retentjão ms organiS""'S vivos, ~idade de
trl-!Mferir-se para o feto a gp._.r ~tido por ele, alên do acúrulo no
tecido adiposo hUtWlO 1 f:az a::m que nos acautelE!"a:; sà:lre os teore~
encontrados em alfnr-....ntos (<1">, 3 , 38, 39 1 17). !Wxlra da'os experi~..ntais

dispaÚwis não p~ infonnac&s suficientes f1Uanto
ao potencial carcinõqe.no do Dm', tal risco não foi ainda eliminél(l("\
(33).
Sabe!ms que

não sor.:ento o feijão e a farinha

ca são veícul~ de CDttamin~..ão humana por DL"!',
li!tl?..ntos pode~ ccnter res!<Ws desse
1~. da utiliz~ão do 001'

ai.nrla para o fato de

~

·no lar e
nns ~as

e"'
~

NS

de mandio-

JTI.litos cutros a-

inseticida oxgllnOClorM.o, a-

recintos pÚblicos. Atenterros
estudo e nas roqiões norte e

nel."&ste, principal.~nte, cri21J'l(:'..as ~rr-~c; de U!'1. cmo, fi~ de

faml

lias de poder W!llisitivo baixo, 5C ali"'El'ltarn de f.arin"la de Mandioca
e feijão, não l!Ó devido ao hábito ali.'"latltar, mas sobr~t\'!do ~r serE!1'1
alinentos mais aoossiveis ao orcmrento ftmrl.liar.

Dm:ora não t:enhiros daecs sobre a dose diâria ingerida
pelas populações estudaias, a dose di5ria aooi tável reoarendada pela
ctf> de 0,005 w.n (35)., poderia estar sendo atinqida ou talvoz ultra
passada.
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A C'I-E reCXJT\ema que para ~roteqer a saúoc do a:msurnidor
a quantidade de praguicida mgeri~U'l por UM indiVÍduo E!"1 um longo pe
rÍodo de tarp:> não deve ~:~r, r-::alvo ev~ circl1nstâncias especiéds, ~

rior à dose mâria a~i tfu1el, tendo em vista a grande quantidaCe de
praquicidas utilizados, o arande n~ de alirontos e varied~ do
hábitos alimentares (34) •

p,p' - IDE E'-1

ProPOrç!í? DE

-ror

E

r., INDia\CJ.O M

~-1\o A

p,p' - DJJI' E o,p'

mn.'AMINN'Jtn RECEN1'E

Sabenos que a ouantir1ade àe

noc,

retabÔlito do p,n'

e

o 1 p' - ror a\ll':l:mta de acordo cx:rn o te"no 1 rela r:-etarolizacão destes
produtos, ()Janto mni~ ar-i:üTa for a elqX>Sição, mai.or oorã a auantidade
de ODE.

Verificarros no.c; resultados de ano~tras de feijão que

quantidade de p ,p 1

-

na I'lt'Uoria das origens ê maior do nue a de

DOI' 1

!'1P' - DlE. Isso indicaria

teor do metabÔlito

oontaminacão recente, \JlTla vez C!\}e
ê be!rl T!'P.nor do ('IUe o do isârero ativo do Dr1J'.

Tal fato

a

o

\!1la

é oonstatado .nrincipalmente
en amostras coleta
--

da..q em ~alvador 1 orrle ~ !'é:·( ,"'fltaq~ de n,

r

1

-

":100 em relação

ap

1

p •-

e o 1 p - DDT fel i de: para a ori.qe'l\ Paraná, € 1 9%; 1?M"a a origen ~
hia 1 15 1 6%: para a origen Minas C"..erais, 13,5% i ~a a origem Cearâ,
1

DDT

17% desse rretabÕlite, encmanto que na origen RepÚblica Argentina

a

percentagem foi etn tomO de /.7 10% •
Fln moostras de feijão roletadRS ern Pelêrn, na origem

rã a pero:!n~ de p, p 1

DDE em rel~ão aos

Pa

isêr.eros de ror 1

foi
de 15 1 6%; na oriaern Bahia, de 25 1 2%, na origem P.r.rcmâ: de 22 1 2%;
e
'~"~"'

nriqer1

~io

-

Grande do SUl, de 28,4%.

Em élr"nstras de feijão coletada..c-; E!'l C'..oi~ia, criqinãrias

de r..oiãs, a peroentaqe%':1 à o metaOOlito p 1 !'>' - noE foi de: oara a origero

r:--.oiãs,

21,0% e para a origem ~aranã, 30,2%.

A peroentã'lE!'Tl de p, p' - DDE enoontr<'lda em mostras
de
farinha de ~ioca coletadas en salvador, foi àe: ~a a origE!'l Ba
hin 1 14,4 % e para a

ori~ ~ipe 1

36,8%.
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Nas arrostras de farinha ooletadas en Belêm, a percent~
· gern do metabÕlito enoontrada na origem Parâ foi de 12,0%.
Nas ooletadas em (":eiânia, de farinha de mandioca, origi
nârias de C..oiãs, a percentagem foi de 23,3%~ en::JUanto que na origem
são Paulo, foi de 32,3% de p,p' - DDE.
Enoontrarms nas a!OOStras de feijão das origens Paraná,
ooletadas em Salvador, e Pará coletadas em BelÊin, percentagem
de
93,1% e 84,4% contra 6,9% e 15,6% de p,p' -DOE; para a farinha de
marrlioca das origens Bahia de SalVCKbr e Pará de Bel.êm as porcentagens dos isêmeros do DDT foram de: 85,6% e 88,0% contra 14 1 4% el2,0%
de p 1 p' -DIE. Isto van a ccnfirmar nossa suposição de que os teores
elevados de DDT total nas origens acima destacadas .i.rrlicam uma oon~
minação reamte, possivelmente no ar:mazenaroonto dos supennerca:los.

REtN;1p

ENl'RE DESPNVOLVIMEt-1'10 AGJÚCOIA E ~ANTIDADE

DE

0111' 'rol'AL

.Ancstras de feijão e farinha de mandioca originárias de
são Paulo, Goiãs, Paraná, Rio Grande do SUl e RepÚblica Argentina (â
reas agrloolas 1 evidentenr"1te mais desenvolvidas e mde os defens.!_
vos aqrlcolas são largameute utiliza:los), após análise e curparações
can élt'OStras origi.nãrlas de outras âreas, de nenor desenvolvimento
não apmsentaran da::los relevantes para uma oonclusão no sentido de
estabelecer uma re~ão entre a .intensida1e do uso de defensivos a
grícolas e mna ma:f.or quantidade de res!duos. Dessa forma, as nédias
nas arrostras de farinha de manii~a das origens são Paulo e C..oiás B>
·..:... •.:..res do que as mêdi.as das origens Parâ, Bahia e Sezgipe.

Para o feijão oco.rreu gue as n-édias das origens axle a
agrieul.tura é mrls desenvolvida equivalem àquelas provenientes de ã
reas menos desenvolvidas catl) Bahia, Pará, Ceará e Minas Gerais.

Há porém. a exoessão <XI1Statada na

ori~
Paraná
.

-

coleta
da em Salva:lor, cuja nÉdia foi a mais alta entre as 11 origens.

Tais constatações pcrleri5n indicar que o ror estaria gn
do utilizaX> indiscriminadanente nos Estados do Pará, Bahia,sergipe,
em mandioca, e errpregado em maior quantidade no OJltivo de
nas origens Minas Gerais ooletado em Salvador (0,0533 J:Pn) 1

feijão
Paraná
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ooletado em salvad::>r (0,2047 ~), Parâ ooletado an 9e1Êm
pp!\)

e Goiâs ooletado em Goiânia

Noão

(0,0507.

(0,0891"~).

~ ~êm nos apoiar neste fato de cx:ntamina-

ção apenas na agricultura, uma vez que os alimentos sofrem risoos de
contaninação na estocagem, transporte 1 annazenarrento e até nesm:> na
distriruição.

o enprego

indevido do 0!11' no annazenamento, em silos ou

até nesrro em depÓsitos de s~c00o9 poderia ser uma das

maiores

causas de cxmt:ami.nacão dessas lln0$tras~

Cham:Al-nos a atenri:> o fato de algumas arostras ooletadas

em BelÊ!n e Salvador apresentar~ altos teores de DDT, tanto para

o

feijão caro farinha de mandioca e coincidentemente te.rern sido ooleta
das no mesrro supenrercado.
Verificando os resultados em que ocorreram os mais

al-

tos teores de ror total, no feijão e farinha de rnan:ü.oca, cxm os s~
permercados on:1e foran ooletados 1 OCl'\Sta"tar~a; que, das anostras oole
tadas em BelÉm, a de niitem Be9 , farinha de mandioca origem Parâ cx:m
teor de ror total o1 154 ppn e as aroostras de feijão Be18 e Be 42 cri
gens Rio Grande do SUl e Pará can teores de 0 1 100 pp:n e 0,210 ppn f2_

ran coletadas em \In nesnc aupexnercado de \!tla rede. As am:>Stras,Be10
farinha de mandioca origem Pari e ae
feijão oriqem Bahia cem teo38
res de 0 1 264 e 0,094 ppn mspectivamente ern outra unidade de abaste
cirrento, de outra J:ede. Os dois supermercados cnde foram ooletadas
essas arostras pertencem a pequenas tedes 1 mas são grandes lojas.
Pln Salva::ior 1 as maiores conamtr~ões de DJ:Y.r tltal

foram enoontradas nas a!!Ost.ms de feijão originárias do Paraná can as
siglas s~ 1 , sa65 e sa e anostras de farinha de mandioca origan Ba
68
hia de sigla Sa
e de origem Sexqipe, sigla
Na am::>Stra sa (f~
18
8
rinha) cxrn teor de ror total de O,066 P!Jtl e a Sa
(feijão)
cujo
te
1
68
or enoontréÕ:> foi de O,665 1 foram ooletadas numa nesma loja - IDja A

sag.

A éi'CDStra Sa
(farinha) e s~ 5 (feijãq1 cx:m teores de wr total de
18
0,636 e 1 1 004 ppn respectivamente, em outra .Loja - Loja B1 a anostra

sa61

c.

(feijão) oan 0 1 118 ppn de JXYI' total, numa tera:ira loja - I:Dja
grande :rede de super
annazenanento para posterior dis-

Estas 3 lojas - A - B - C - pertencem a

mercados, a:m grandes deposi tos

oo

\!tia

tr:ibrl.ção a estas unidades.
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(feijão) origem ceará e sa14 (farinha
48
de mandioca) oriqern Bahia cem teores de 0,099 ppn e 0,157 p[2'!l foram
As arostras sa

ooletados em una nes.11a loja. de ootra rede de superrretcados.

can essas

indicações J?Crlenos levantar a hipÓtese de que
a maior cttlta:ninação désses alimentos tenha ocorrido no a:nnazen~
to ou distribuição dos supennercados, o oue não fnt>lica em não incri
minal'll'Ds o uso indevido ou exagerado na lavoura, uma vez que em to
das as anr>stras de feijão e 84% das am::>stras de farinha de mandioca
foram detectados res!doos de DI:7l', pomn esta maior oontaminação ~
oe ter ocorrido pelo uso indevido ck> IDT no armazerummto.

<XNSIDERNj5ES E ~ SOBRE USO E RES!DUOS

DE

rm' E LIND.ANE EM FELJÃO E FARINHA DE NANDIOCA

Diante das constatações feitas por diversos pesquisado
res quanto ao acúrulo do ortr ro tecido adiposo humano, no soro,
no
sangue, (42, 38, 3) e o uso indevido desse pesticida resultando daÍ
altos teores de resÍduos em alinentos e a frequência em feijão e fa
rinha de mandioca, seril'i necessário :haver tll1 maior oontrole na apl!_
cação desse pi'Crluto na agricultura e annazenamento.

an

áreas menos desenvolvidas tal controle é mais difícil de ser efetuado. SUqerim::>s que o limite de tolerância do DDT pa
ra feijão seja diminu!do e não haja tolerância em farinha de mandio
ca.
Qmnto ao lirnite de tolerância de lindane, estabelecido
para raiz de mandioca, deve ser t:anD1rm legislado para a farinha em
quantidades abaixo de O,03 pp:n, ou rnesno não ser pennitido, pois o
seus uso no plantio da mandioca se reduz ao canbate à "broca do b~
to", (19) além oo que, a tecnologia utilizada no preparo da farinha
QllVOlve raspagem da casca e entrecasca, além da torrefação, cllininui!l
do a possibilidade de encontrar resídoos no orcxluto final. A frequên
cia de Dt71' em nossas a'OOStras de farinha, 84%, indica uso indevido ,
plantio em solo a:mtélni.nado, ou oontaminação posterior do
produto
~

-

per esse pesticida persistente.
Devido a escassez de dados sobre resíduos de pesticidas,
principalrrente do DDT 1 em alinentos bâsioos da nossa pqmlação, é ne
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oessário que se cx:ntinue investigando o teor desses res!duos en ru
tros alimentos, ou mesno em feijão e farinha de mamioca ooletacbs
em outras âreas, a fim de que possarros avaliar a êl\l)litude e gravià~
de do problema da poluição ambiental, no que diz respeito a tm' nos
al.iml!lntos, fomeoendo taOOêm subsidies para que se possa ligislar a
partir da dados reais.
De posse de mais esses dados, a canissão Nacional

de

Normas e PadrÕes para Alinentos estabeleceria limites baseados

na

nossa tealidade, pmtegendo assim a saÚde da nossa pop.1lação.

<l1lR>S INSETICIW

O~RAOOS

Aldrin, dieldrin, heptacloro e heptaclo:ro epÓxi foram
detectados em quantidade e frequência insuficientes, em farinha de
mm:li.oca e feijão, para que ~SE!tDS chegar a aualquer oc:mclusão.
Os resÍduos detectados em farinha de mandioca

são os se

guintes:

1. Residuos de alfa BHC en três am::lStras ooletadas
Salvador:
Origem:

~pe

-

0,0008 t'Pt\

Sergipe

-

0,0005 R2t\

-

0,0004

em

~

2. Pas!duos de beta BHC

2.1. Em duas arrostras ooletadas em salvador
origem: SeJ:gipe

-

0,005 Pflt\

Sergipe

-

0,004

2. 2.

:em

uma arrartra CX)let:a::ia em Belém

origem: Pará

2. 3.

an

~

-

0,005

ppt\

uma 5\'DStra ooleta:la em Goiânia

origem: Goiás

-

0,010 ppn

3. a!&Íduos de endrin em uma arrostra ool.etada em Goiâua.

origan: Goiás

-

0,011 ppn
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4. :ResÍduos de heptacloro epÕxi em uma arostra roletada

em Salvador
origem: Bahia

-

0,010

~

5. ResÍduos de aldrin, dieldrin e heptacloro não foran
detectados nas moostras de farinha de mandioca.

os

resíduos detectados em feijão são os sequintes:

1. ResÍduos de alfa BHC
1.1. Em cinco Sti)Stras roleta:ias em Salvador

Origem : Rep • .Argentina

rep.

Argentina

- 0,001 ppn
- 0,003 ppn

~ahia

- 0,0004 Pf1\l

Bahia

- 0,0009 ppn

Ceará

- 0,0009 W-1

1. 2. Em seis arrostras coletadas em Belém

Orige:n: Parâ

- 0,002

Pará
Pará

- 0,019

~

')ara

- 0,001

J:pn

Paraná
Paraná

- 0,001

wn

RJ1t
- 0,016 ppn

~

- 0,011 r:pn

1.3. Fln uma arrostra coletada en C'<>iânia

- o,ooos

Origem: C'<>iâs
2. ResÍduos de Bet

R;lt\

BHC

2 .1. Em ma arrostra coletada em Salvador
Origem: Mi.na.c:; Gerais

- 0,016

W"

2. 2. Em uma ém:)Stra ooletada em Goiânia
Origem: Paraná

- 0,017

~

2. 3. Fm duas ar.ostras ooletadas em Belém
- O, 023

ppn

Rio Grande do SUl - O,026

~

Origem: Bahia
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3. ResÍdoos de aldrin
3.1. Fln duas aroostras co1etadas em salvador
Origem: Rep. Argentina
~.

Argentina

- 0,019

J;pt\

- 0,014

~

3. 2. Em cinco anostras co1etadas em C...oiânia

Origan:

c..oiãs

- 0,043 ppn

C'...oiãs
Paraná
Paraná

- 0,008 r.pn
- 0,004 ~
- 0,006 ppt\

Paraná

- 0,005

wn

4. ResÍdoos de dieldrin
4 .1. Em uma aroostra coletada em Goiânia
Origem: Paraná

- 0,006 ppn

4. 2. Fln três arrostras oo1etadas em Belém

- o,ou

Origem: Bahia

R;lll

- 0,009 ~
- 0,007 ppn

Pará

Paraná
5. ResÍduos de erxirln
Fln duas

mTI)Stras ooletadas em Salvador

- o,oos

Oriqem: Bahia

Paraná

:;pl\

- 0,004 P!E

6. resíduos de heptacl.oro epéxi

6.1. Em uma all'Obcra coletada em Salvador
Origem: Rep. Arqentina
6. 2.

- 0,006 ppn

an uma arostra ooletada em Belán

Oriqem: Pará
Je~Íduos de beta BHC

- 0,007 ppn

foram detectados em apenas

4

das

50 ar.a~tras de farinha e 4 das 110 lm)Stras de feij~.

Verificam:>s residuos de alfa BHC em 3 mrostras de fari
nha cx:m teores insignificantes. Já em feijão a sua incidência
foi

rnaior, das 110 amostras, 12 apresentaram resíduos.
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Apesar da propotção do isârero alfa, na fol'l't1llação do
BHC, ser de 70\, o beta de 10%, o delta 8% e o gama 12%, os teores e
frequência dos isêmeros alfa e beta foram rrui to nenores do que o !.
sâtero gama (lindane). Destes isâreros, só o lindane tem poder inse
ticida (19) •

f!

A presença de resídoos de endrin em uma ant>Stra de

rinha de mandioca de Goiânia e resíduo de heptacloro epóxi ern uma de

Salv8dor podem irrlicar cxntaminação eventual.

os :resídu:>s

de aldrin encontrados em feijão, indicam

~

ma contaminação recente.
As cma;tras oode foram detectados res!duos de

não ooincidem oan aquelas

aldrin

Cllde apareceram teores de dieldrin.

A quantidade e frequência de resíduos de alfa e ·

BHC, al.drin, dieldrin, endrin e heptacloro epÔxi,

beba

não foram sufici

entes para que se efetuasse testes estatístioos.
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4.~ES

1. A'S análises por cnm:>tografia ern fase fasosa das !
IroStras de feijão coletadas em supennercados dao:; cidades de Goiânia,
Belém e Salvador revelaram a existência dos isâreros p, p' - rm
o,p' -

ror

e

e do metabÓlito p,p' - DOE e:n todas as arrostras.
2. As análises revelaram tanbêm a presença de

lindane,
isâtero qama do BHC, em 84% das arostras; o isê.rrero alfa BHC foi detectado em 12 arostras e o isârero beta BHC an quatro das 110
anos
tras de feijão indicando o maior enprego de lindane, is&ero de

pQ

der insecitida do BHC.
3. A<s análises por cranatografia gasosa revelaram a

e
p, p'

xistência dos isâneros p, p' - DDl' e o ,p' - DI1I' e do metábóli to
- IDE em 92% das atOstras de farinha de mandioca e lindane, isârero
gama cb BHC em 52% das 50 arrostras analisadas, en=JUallto o isârero a!,
f a de BHC só foi detectado em três arrostras, o isâtero beta em qua
.

-

tro, endrin em uma e heptacloro epÕxi tanbém em ana amostra de fari
nha de mandioca,

nédia de DIYr total do feijão origin!
rio do Paraná coletado an Salvador difere estatisticamente das roê4. A (X')l'loet·1:t·ação

dias da mesma origen coletadas em Belém e C..oiânia.
5. As médias de resídoos de ror deteetaios em atDstras
de feijão das diversas origens ooletadas em C'..oiânia, Belán e
Salva

dor, oan exceção da oriqem ParanÊ ·:!esta Última cidade 1 não diferem
estatisticarrente do limite de tolerância de 0,2 tPll de ror para feijão, ao nível de 5%.
6. artlora o limite de tolerância de lindane estipulado

para raiz de mandioca seja de un r::pn, o limite para a farinha, basea
do nas quantidades por nó~ detectadas e no valor encontrado apÓs e!.
tabeleoez:rros o intervalo de cxmfiança rronocaudal à direita, que foi
de 0,03 RJ'I\1 não deveria ultrapassar essa cruantidade, apesar de outros pesquisadores haverem encontrado maiores teotes desse res!duo
em outros alimentos.
7. Apesar dos mveis de

oor

detectados em feijão não ul

trapassara:n o limite de tolerância pennitido para essa leguminosa

,
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são quantidades apreciáveis 1 levando-se en cx:nta o grand~ ex>nsur.n
desse al.itrento oo Brasil e o fato de ser nlim:-::nto bc.~ioo d.as cle..ss,"s
cuja ronéh familiar
8. A

é m:'lis h'ti.xa.

proporção de p, p • - DDE é de 6 1 9% em rnl<".cão

a

p 1 p' - ror e o 1 p' - Dor encontr21do nas annstra~ originárias do Para
nã 1 indicando urna provável oontaminação recente tendo a:A) referên

cia a propo~ de !" 1 p' - DOE detectndo n?s outras ori<:'!eils.
9. As maiC"res
das em nosRas ~.s

CXJnoentr~s de Drf!'

e

lindan~

encontra

w.o oorrespcnC'en ~elc:-..s provenientes de áreas

oode há maior deSP..IWolvitrento a.gríoola e enpreço de defensivos

agrí

oola..q em larqa escala.
10. A. farinha de mandioca originãrin de são Paulo e c..o
iãs apresenta.t médias de DOI' total infP.riores àauelas enccntradas na
originc.~i~ da Bé'lhi.a 1 Sergipe e Pnr.â.
11. A.~:J oonamtracões mêdins de

ror

totnl enoontradas em

é!lTDStras de feijoo oriqi...nâri.as de áreas de maior desenvolvimento aqr{ool~ não diferen nuito das ooncentrncões c1etectadM nas áreas ~
nos desenvolvidas. Isto indicaria m..1e o rm está sendo usado tclllto
MS áreas de maior desenvolvirento aqrÍcola c:x::ro nas '11'el'l0S de.c~envol
vicn.r;.
12. O feijão dn oriqem Parêln:~ tmre~.E"..nt.ou r.é:l.i.a de

tm'

totnl 5,9 vezes r,.:ú.or elo rrue ~la da origem RepÚblica Argentina 1
4 1 97 vezes superior ã rrédin d.:"t oriqen Bahita., n, 2 veze! maior do que ~
a do Ce.."U"~ e 3 , 9 vezes stlr.lerior ã mêdi" desse inseticida detectado
nas lm:)Stras de oriqan. ~ü.nns C'-c~ .:"is, todas ooletlldas na cidooe
do

Salvador.
13. 't'rês arrostras dzt origem Pço..r:mã ooletzrlru; em Sc"'tl~Ta
dor srio respoos5veis ryelo r.n.rento dn rrédin das errostra9, can teores
de 0,118 ppm 1 1 1 004 ppm e 0 1 665 ppm.

verificados em a
II'Dstras oolet.õ&.~ 0'1'1. nelém, sendo dUr,s de feijoo, origem Pará e Rio
Grande do SUl e l.lllll.'\ de farin..,A~ de mandioec"l origere Par5. 1 foram oolhi-·
das mlT'la loja de su.pe.rnercado de UM rede c duas ootras, Ul'M. de f uri
14. Os !1\"Ús altos teores de 001'

totc"Ü

nha de marrlioeã, orirpm. Pnrli e outr~ feijoo da Bahin,

outra un!_
dade de supenoorcado de outra rede. P..stc"l cx.mstatação indicn nossivel
noente o uso indevido de ror na ru:mazenaqet'!leM

-
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15. As três a:-rostras de feijão oriqem Paraná e duas ~
rrostras de f.;noinha de mandioca origem Bahia e Serqipe, ocm a1 tas c:ul_!

centrat'!Ões do Im totc"ü., foram oolctadas em três lojrts de uma grande
n!de de ~:rcados de Salvador~ que possue grandes depÓsitos para
posterior distri.l:uição ãs unidades. ~tra ~tra de feijão origem

Ceará e farinha de mandioca origem Ba.~ia can teores de O, 099 ppn e
0,157 rpn regpect:lvarrente foram coletadas en urna resma loja de outra
rede de S\.l!';)er.nercados. F~te f ato i:ar.'bém leva a crer que a rnaior con
tllminação desses alinentos cem l"(Yl' te.n."'la ocx:>rrldo no axmazenan-ento
ou distribuição nos supenrercados.

16. A aplicacão exoessiva do DOI' na agricultura e o seu
uso indevido no annazenarrento seriam as causas da maior oontaminaçã.o
do feijão a da farinha de mandioca, por esse in~eticida
do

organiclora

p3rsis~..nte.

17. A exist~ia d~ res!duos de alc1rin em sete arrostras

de feijão, de dieldrin em ouatro , endrin em àuas ~ heptacloro epÓxi
foram
t.ar!'tém. em 4 arrostras, leva a cxer C!\le ess.~s insetictda.~ não
nuito utilizltdos em feijão.
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5.

Rr::STJM)

A ell!cassez de dados sobre res!cluos de pesticiàa.o; orqano
clorados en alir."entos no Brasil, principal.ncnte ~les mais ~
Midos pela popula~ão, acrescido do alerta que se faz em todo o mmào
sobre a rersistênci~, aCÍ.lmU.lo e fX~ss!veis d.Mto!; sobre o ha:'rer.l, nos

levou a determinar a Ct.Umtldade de res!r.uos de ~.sticidas orrycmocloradoo em 110 81"10strzw de feijão e 50 ~tra"i il..e f.arinh~ de rnancJiOC<."lr
ooletadas an supe~~cadoe c1e t:'oiânia 1 Salvador e '::'lelémr

-

~

~
~
oonsultar di.versos rretc-<bs
para extraçro de
res~
duos, cp~ pelo r·~todo ~ido para ~tenninacão de ResÍduos de In
seticidas Clorados em Café. Testarroe; o mêtodo escolhido can an:ostraG
testemunhas de fe-ijão e fari.-lha de mandioca obtendo \Jn'a recllperC\\~ão
de 93t a 100VJ 1 c;x,nsiderada Ótima.

~

A.q análises por ~tografia em fa<!e gar~a

revelaram

a existência de resíduos de p,,• - rm, o,p' - ror e p,p' - DDF em
todas as arrostra!l; de feijão. Foram detectados t<rbé, res!duos de ga
ma Bf!C (l.indane) em 84tJ &la arrostras. Já em f.arinha de Mandioca as
anâ.llt;es crana:togrâficac; revelar~ a !'resen('!a dos ms!dtDs de p,p' rur, o,p' - tm e p,p' - nm em 92t das arrostrM: o isâtero ~'l BHC
a~a.c;

m 52!! C!a.c:; 50 ant>t'trac; I!!!V".lisades.
ResÍduos de ll~dr:i.n, dieldr.in, enc1rin, alfa e beta

m:rc,

heptacloto ~ hentaclom epÓxi f.oi'!Im detecb\dos em quantidade e
guênci~. insiqnif.ieante!!.

fr.e-

Os restduos enCXI'\traàoe nas émDStras da ori~

Paraná

coletadas em Wvéldor fornm ~ioxes àqueles das l!lti)Stras orig~
rins ào Ceará, PaiibliCé'! 1\rqentina, r~inas ('-ercis e rwúf'l. Três ~
tras da::nlelr.-. oriqem. cnn teores de 0,118 wn, 1,004 prm e 0,665 r:PTir
:reSJX)l'lSãveis !'elo aatento da rOOdia, foré1In ooletooc:u~ eM. diferentes 1~
jas de uma !19sma !ede de mtpe~s d~ Salvador, indicando poss!_
vel CXll'ltani.rmção no artn:"'.Zenzmoento oo S'.roerr.:-ercaào.

proporr;M de p,p' - IDE é de 6,9% an :relaçÃo a p,p' o,p• - rm, nas m-ostra~ ori~d.n;irlas d.o :Pan.n~ ooletffi;;o.s em
1\

DDT,

G

G~lvn&>r, m1ic~ rontF.Min~or\o

r.:-r:-

~.~

roo:mte, nosclvr-1'!"'\-.~te

U.C30 ind~.:wido

õe

ru:mazenr.mento.
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., i s cl<?. DIJI' tot;u.
_; e':!. :r e1JOO
· ·- nao
- u 1tr~Bsararn
OS ru.ve

os

linri.tes de tolerância -r.e:rroitidos e os n:veis de linôane estão signi
:ficati\"ai'íente élbaixo. A.c; íTUVntidaàes de lindane e 0Dr encaltradas ern
farinha de mandiOC'..a nM ul trapac;saraM o lWte de tolerância estabelecido por nós através rle análi.c;e estatística.
~sar d':'>f:: níveis dP. Dor detectados

não

ultrarassamm oo

1 ... .
. idos, sao
- 'll'Mtl.oac.~s
.~ ~
. ... .
1ev~
1...18 to eranc1a 9CI'!mt
anmcJ.nve1s,
do-se e!'", conta o grande cor,sl.lr.'O C.esses é1lil''l•,--m.tos no Drasil e o a~
. . te- s
1.11"'.1.

~--

lo desse pesticida no organiS!'!'O, podendo trazer ryraves consequências
pr~ra

a saúde dC? haren.
As ooncentracões rOOdias de Dtr.r total enrontradas em

a-

-

rrostras de fPij;ío orirrinâr.ias de ãret\S de maior desenvolvinr.mto acrrí
..
oola, não difnran '"'lt.úto -"as detectadas nas áreas

IreilOS

desenvolvic"las.
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6.~

The recent warnings about the persistenoe, storage and

possible danger for man, c:atbined with the lack of data oonceming
the residue of OJ:9anochlorinated pesticidas in food products in
Brazil, principally in those of wedespmad a:msUTptioo, has rotwated
us to determine the quantity of residue in organochlorinated
pesticides in 110 bean satll'les anel 50 of mandioca f1our taken fran
supeJ:markets in Goiânia, Salvador and BelémT

After cxmsiderinc; different methods for the extraction
of xesidues 1 we have choosen the "P.apid Matb:xl for Determining the
Residues of Oüorinated Insectieides :iJ1 Coffee". We tried this
n-ethod wi th vi.rgin sanples of beans and mandioca flour obtaining a
:recuperatim of 93% to 100% 1 oonsidered to be exce11ent •
.Ana1yses by du:anatography :revea1ed the

:residues of p,p' -

ror, o,p' -

Dt1I' and p 1 p' -

existem~

of

rm in

al1 the bean
sartp1es. 84% of the sanple also showed residues of gama BHC (lfndand.
In mandioc.:.. floor, the c:hr:anatographic analyses mveal.Erl

the ptesenoe o f residue o f p 1 p' -

ror, o, p' -

Im and. p, p' - ODE in

92% of the sanples; t.he iB<m!r gama BHC in ooly 52% of the 50

sar.ples analysed.
llesidues of aldrin, dieldrin, endrin, alfa and beta BHC,
heptachlor mxl heptachl.or epaxide, were rare1y detected and in
neg1iqab1e quantities.
The residues found in sanples oriqinatinq fran Paraná

oo1leet.ed in Salvador wem higher than those orlqinating ft'O'!\ Ceará,

Argentina, Minas C':erais Md Bahia. There samples fran Paraná
reqistering 0,118 ppn, 1,004 ppn and 0,665 ppn xesponsab1e for the
rise above awrage 1eve1, -were ool1ected in different stores of me
of the supennarket net\«>rks in Salvador, i.ndicating possi.b1e
contaminatim in the warehouses of the superrnarket.
The pmportim of p,p' - IDE is 6,9% in cnrpari.son to
p ,p' - DM' and o, p • - DJJ1' in sazrples fran Paraná ool1eeted in
Salvador, indicating reoent oontanination and the p:>ssible unsafe
use of DtYr in the warehouses.
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'l'he levels of total oor in beans did not t)O beyond
the toleranoe lin\it
pm:m:i.tted, and the lewls of li.ndm\e are
significantly low.The quantities of lindane éU1d OCT rnet in mandioca flour
did not qo beyood the toleranoe limit established by us m the basis
of statistical ana.lysis.
In spite of the fact that the levels of D!1l' detected

did not 90 beyond tbe toleranoe lilnit perr.ú.tted, they aro
~theless çreciable. 'When ~ amsider the lz.rç-re cx:nsun'er market
for these food stuffs in Brazil as well a.:; storage of these
pesticides in the organism, they oc:uld coostitute a serioos hazard
for h\JMl'l health.
'ltle average anoentratims of total nrYl' found in
sattples of beans fxm~ areas where aqricul ture is rro:re developed
do not differ M.lch those found in less leveloped areas.
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