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Introdução 
O metamidofós pertence à classe dos 
organofosforados e é o agrotóxico mais utilizado 
como inseticida no Brasil, segundo dados do IBGE 
20101. Sua degradação em ambientes aquáticos por 
hidrólise varia de acordo com o pH do meio. 
Segundo Lima e colaboradores2, os tempos de meia 
vida são 309, 27 e 3 dias para pH 5,0; 7,0 e 9,0 
respectivamente. O teste com a enzima 
acetilcolinesterase (AChE), desenvolvido por 
Ellman em 19613, permite verificar se durante a 
degradação do metamidofós serão gerados 
produtos mais tóxicos que a substância original. 
Neste trabalho, utilizou-se esse teste para avaliar a 
toxicidade do meio ao longo da hidrólise do 
metamidofós em soluções com diferentes valores 
de pH. 

Resultados e Discussão 
A hidrólise do metamidofós foi estudada utilizando-
se três soluções com volume de 1 L cada e 
concentração  inicial de 2,5 mg L-1 do agrotóxico em 
tampões com diferentes valores de pH: 5,0; 7,0 e 
9,0. As soluções foram acondicionadas em frascos 
âmbar para que fosse observada a degradação 
apenas pela hidrólise. Para o teste com a AChE 
foram retiradas alíquotas de 10 µL em 05 replicatas 
de cada solução no tempo inicial e após 1, 2, 3, 11 
e 17 dias. O teste enzimático foi realizado 
transferindo-se, para tubos de ensaio, 55 µL de uma 
solução tampão fosfato pH 7,4, 10 µL da enzima 
AChE apropriadamente diluída e 10 µL da solução 
contendo o agrotóxico. Após a homogeneização, os 
tubos foram incubados por 2 horas em banho a 
37 ºC. Em seguida, foram acrescentados 65 µL do 
reagente de cor DNTB (ácido 5,5’-ditiobis-2-
nitrobenzóico). O conteúdo dos tubos de ensaio foi 
transferido para uma placa de 96 poços e foram 
adicionados 65 µL do extrato enzimático de 
acetilcolina (Aldrich). A leitura da absorbância foi 
feita em 405 nm a cada 30 segundos, durante 3 
minutos em um leitor de placas Hidex Chameleon 
Multi-technology. A Figura 1 mostra os resultados 
obtidos para a inibição da AChE durante o processo 
de hidrólise do metamidofós. 
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Figura 1. Inibição da AChE durante a degradação 
do metamidofós. 
 

No tempo inicial, a inibição para os três valores de 
pH foi de aproximadamente 40%. Nos dias 
seguintes é possível notar que a inibição da solução 
de pH 5,0 se mantém constante, enquanto que, as 
inibições das soluções para pH 7,0 e 9,0 caem 
rapidamente. A diminuição da inibição da enzima 
ao longo da hidrólise do metamidofós ocorre 
provavelmente porque são formados produtos 
menos tóxicos que o agrotóxico original. A Figura 1 
também mostra que na solução de pH 5,0, a 
inibição é mais lenta, mostrando a menor taxa de 
degradação do metamidofós em comparação ao da 
solução de pH 9,0. Esses resultados são 
corroborados por dados da literatura2. 

Conclusões 
O pH da solução influencia a velocidade de 
hidrólise do metamidofós e, consequentemente, o 
tempo de meia vida do mesmo. O teste com a 
enzima AChE é uma alternativa para acompanhar a 
variação da toxicidade do meio nos processos de 
degradação pesticidas organofosforados. 
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