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Introdução/Objetivos
O estado do Rio Grande do Sul é um dos maiores consumidores de agrotóxicos do

Brasil, esse fato é decorrente da intensa produtividade de arroz irrigado nessa região. Esse tipo

de cultura demanda um elevado consumo de água, o qual é equivalente a aproximadamente

80% da água consumida no estado¹. Sendo assim a produção agrícola em grande escala,

inevitavelmente esta associada ao emprego de agrotóxicos, tendo como finalidade a alta

produtividade na lavoura, visando evitar e combater as pragas que geram perdas na colheita. A

maioria dos agrotóxicos comercializados possui uma elevada toxicidade, podendo ser

causadores de câncer, distúrbios no sistema hormonal e até mesmo mutações gênicas. A

provável contaminação dos recursos naturais por esses produtos é eminente, sendo que essa

poluição não ocorre somente nas áreas de adjacências a lavoura, a contaminação pode atingir

até mesmo locais mais distantes do ponto de aplicação. Os agrotóxicos menos persistentes

podem ser biodegradados, no entanto, as substâncias orgânicas que possuem uma elevada

persistência podem permanecer no ambiente sem sofrer qualquer alteração. Sendo assim

pode-se dizer que o sistema agrícola afeta drasticamente a qualidade dos recursos hídricos.

Essa contaminação, a qual é conseqüente da manipulação de defensivos agrícolas foi

evidenciada recetemente num estudo realizado nessa região, onde foram detectados diversos

agrotóxicos na água tratada pela CORSAN da cidade de Rio Grande². Isso evidencia que as

ETA’s não realizam a adequada remoção desses compostos orgânicos solúveis em água³. Por

tanto este trabalho teve por objetivo desenvolver um sistema de degradação empregando

Fe°/H2O2, sendo de simples manipulação, acessível, de fácil compreensão e baixo custo, além

de reaproveitar resíduos de manufatura (metalúrgicos), propiciando a degradação de

agrotóxicos em águas contaminadas. O acompanhamento da eficiência do sistema, bem como

o monitoramento da degradação dos agrotóxicos está sendo realizado empregando HPLC-

DAD.

Metodologia

O sistema de degradação utilizado é composto por uma calha de PVC, funil de

separação de 1 L, ferro elementar e H2O2 30%, onde uma solução mistura contendo 10 mg L-1

de cada agrotóxico é submetida ao tratamento pelo sistema Fe°/H2O2, sendo essa preparada a

partir de cada produto comercial. O acompanhamento do processo está sendo realizado por

HPLC-DAD, utilizando coluna Thermo Scientific BDS Hypersil C18 (250 mm x 4,6 mm x 5µm),

fase móvel composta por água ultra pura pH 4,0 e metanol grau HPLC no modo de eluição por

gradiente com tempo total de análise de 30 minutos (Tabela 1). A solução mistura é composta

por seis agrotóxicos (bentazona, carbofurano, diurom, clomazone, tebuconazol e
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piraclostrobina), os quais foram escolhidos conforme a disponibilidade do produto comercial no

laboratório de pesquisa.

Tempo (minutos) Vazão Água Ultra Pura Metanol

1,00 60,00 40,00

6,00 1,00 60,00 40,00

7,00 1,20 25,00 75,00

25,00 1,20 25,00 75,00

26,00 1,00 60,00 40,00

31,00 1,00 60,00 40,00

Tabela 1: Modo de eluição por gradiente

Resultados e Discussão
Inicialmente o sistema de degradação foi otimizado separadamente para cada

composto (Tabela 2), onde todos com exceção do bentazona obtiveram as melhores taxas de

degradação utilizando as condições descritas na tabela a seguir.

Condicionamento do Sistema Agrotóxicos Eficiência (%)

pH 2,0
2mM e 4mM* de H2O2

2 g de Fe°
Temperatura de 25 °C
Tempo de ~20 minutos

Bentazona* 97,92
Carbofurano 99,05

Diurom 96,50
Clomazona 100

Tebuconazol 99,10
Piraclostrobina 98,97

Tabela 2: Melhores condições para a degradação individual

O agrotóxico bentazona foi o único que não obteve uma boa eficiência de degradação

utilizando-se a concentração de 2 mM de H2O2, melhores taxas de degradação para o

bentazona foram obtidas usando-se 4 mM de H2O2 (Tabela 3).

Após a otimização do sistema para cada agrotóxico separadamente, foi realizado um

teste utilizando as condições que foram melhores para a maioria dos agrotóxicos, os resultado

se encontram na tabela a seguir.

Condicionamento Agrotóxicos Eficiência (%)

pH 2,0

2 mM H2O2

2 g de Fe°

25 °C

~20 minutos

Bentazona 52,67

Carbofurano 91,29

Diurom 97,02

Clomazona 93,44

Tebuconazol 94

Piraclostrobina 100

Tabela 3: Degradação da mistura

Considerações Finais ou Conclusão
O Sistema desenvolvido para a degradação química dos compostos selecionados

neste trabalho mostrou-se extremamente eficiente na degradação de cada defensivo agrícola

separadamente. Todos os agrotóxicos com exceção do bentazona tiveram a maior taxa de

degradação empregando as mesmas condições.  No que diz respeito à degradação da mistura

dos seis agrotóxicos, verificou-se que o bentazona teve uma eficiência de degradação abaixo
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de 60%. O que não chega a ser significativo, pois em uma amostra ambiental nunca será

encontrada uma concentração tão alta como 10 mg L-1 . Sendo assim pode-se dizer que

concentrações abaixo desse nível tendem a ser facilmente degradadas por esse sistema

proposto.

Cabe ressaltar que o sistema otimizado é de simples manipulação, acessível e de fácil

compreensão e de baixo custo, o qual faz o reaproveitando de resíduos industriais,

caracterizando assim um sistema não tóxico.

Nas próximas etapas deste trabalho pretende-se acompanhar a degradação

empregando LC-ESI-MS/MS para definir as possíveis rotas de degradação, além de realizar

testes toxicológicos, COT e determinação de ferro total.
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