
 
 
Sociedade Brasileira de Química (SBQ)  

36a Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química  
 

Degradação de clorpirifós e paration metílico com a  ação da luz solar: 
dados cinéticos e variação da toxicidade do meio  

Thiago M. de R. Araújo (PG) 1, Damila S. de Azevedo (IC) 2 e Maria Cristina Canela (PQ) 2* 
e-mail: Thiago_uenf@yahoo.com.br  

1IFF, Rua Dr. Siqueira, 273 – P. Dom Bosco – Campos-RJ, 28030-130; 2Laboratório de Ciências Químicas (CCT) 
Universidade Estadual do Norte Fluminense, Av. Alberto Lamego, 2000, 28013-602, Campos-RJ. 
 

 Palavras Chave: Clorpirifós, paration metílico, radiação solar, ácidos húmicos, enzima acetilcolinesterase. 
 

Introdução 
O clorpirifós (CLO) e o paration metílico (PM) estão 
entre os pesticidas organofosforados mais utilizados 
no Brasil nos últimos anos.1 Quando esses 
pesticidas chegam aos ambientes aquáticos 
naturais, por exemplo, por lixiviação, a degradação 
dos mesmos pode ocorrer através de diversos 
processos, tais como: biodegradação, hidrólise, 
fotólise direta e indireta (ex. catalisada por ácidos 
húmicos-AH)2. Alguns desses processos podem 
originar compostos mais tóxicos que os originais2,3. 
Desta forma, este trabalho estudou os processos de 
degradação do CLO e do PM em solução aquosa 
com e sem AH, avaliando-se ainda a toxicidade do 
meio através do teste que determina a atividade 
catalítica da enzima acetilcolinesterase (AChE). 

Resultados e Discussão 

O teste de degradação foi realizado utilizando-se 
padrões analíticos (Pestanal®) dos pesticidas CLO e 
PM. Soluções contendo ambos os pesticidas em 
concentração aproximada de 1,20 mg L-1, pH neutro, 
em água ultra-pura (Milli-Q) com e sem AH foram 
preparadas.  As soluções foram acondicionadas em 
frascos de borossilicato (sem “headspace”) e 
expostas à radiação solar, imersos em água para 
evitar elevação da temperatura no interior dos 
frascos. Parte dos frascos foi envolvida com papel 
alumínio para a avaliação de processos não 
fotoassistidos. As concentrações de CLO e PM nas 
amostras foram determinadas, em triplicata, 
inicialmente e após 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 18 
e 24 dias de exposição, sendo analisadas através de 
CG-EM (método SIM), após extrações sólido-líquido 
(coluna de SPE: SampliQ OPT (60 mg/3 mL) da 
Agilent Technologies®). A detecção de alguns 
produtos de degradação dos pesticidas em estudo 
foi feita através do mesmo procedimento.  A 
exposição dos frascos à luz solar foi realizada no 
período de 11/12/12 a 04/01/2013. Para a avaliação 
da toxicidade do meio, a porcentagem de inibição da 
enzima acetilcolinesterase foi determinada ao longo 
da degradação dos pesticidas. Esse procedimento 
foi realizado em triplicata e baseado na metodologia 
proposta por Ellman4. 
 
 

 

Tabela 1:  Dados da degradação do PM e do CLO. 
 Clorpirifós - CLO Paration metílico - PM 

 ak (d-1) bt1/2 (d) R2 ak (d-1) bt1/2 (d) R2 

AHC 0,0728 9,5 0,977 0,1162 6,0 0,993 

AUPC 0,0326 21 0,983 0,0534 13 0,980 

AHE 0,0145 48 0,898 0,0171 41 0,918 

AUPE 0,0137 51 0,867 0,0159 44 0,915 

aDados obtidos plotando-se: ln[C]/[C0]vs t, coeficiente angular é –k;  
b(t1/2 = ln2/k). (AHC e AHE:  solução aquosa com AH de CLO e PM 

exposta ao sol sem e com papel alumínio; AUPC e AUPE: solução 

aquosa de CLO e PM exposta ao sol sem e com papel alumínio). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.  Porcentagem de inibição da enzima AChE. 
Na tabela 1, observa-se que a presença de AH e a 
incidência direta de radiação aceleram o processo 
de degradação dos pesticidas em estudo. Porém, 
associando-se a tabela 1 à figura 1, visualiza-se um 
acréscimo na porcentagem de inibição da enzima 
AChE ao longo do tempo quando as amostras são 
expostas diretamente a radiação, indicando assim, 
que a toxicidade do meio está aumentando. Isso 
ocorre porque somente nessas condições, o 
clorpirifós-oxon e o paraoxon metílico, metabólitos 
reconhecidamente mais tóxicos3, são detectados. 

Conclusões 

Os processos de fotólise direta e indireta são 
preponderantes para a degradação dos pesticidas 
PM e CLO nas condições estudadas. A fotólise 
indireta acelera a degradação dos compostos 
iniciais, porém não altera a toxicidade do meio, que 
aumenta com a incidência direta de radiação solar. 
______________ 
1Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Indicadores de 
Desenvolvimento Sustentável. Brasília, 2010. 443p. 
2Pehkonen, S.O; Zhang, Q. C. Rev. in Env. Sc. and Tec. 2002, 32, 17. 
3Patrick, G.L. An introduction to medicinal chemistry. 2001. 2 ed.  New 
York: Oxford University Press. 646p.  
4Ellman, G. L.; K. Courtney, K. D.; Andres, V. Jr.; Featherstone, R. M., 
Bioch. Pharm. 1961, 7, 88. 
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