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Os estudos de comportamento de agrotóxicos, principalmente os ligados ao
conhecimento do potencial de lixiviação, ocupam atualmente uma posição de destaque
dentro da contaminação ambiental, pois o solo e o lençol freático são os principais
receptores de produtos aplicados no ambiente.

O objetivo deste trabalho foi o de avaliar a mobilidade dos produtos "arseniato de
cobre cromado" (contendo As, Cr e Cu) e "Leng 3" (contendo Cr, Cu e B), em três solos
do Estado de São Paulo: Areia Quartzosa (AQ), Latossolo Vermelho Escuro (LE) e
Latossolo Roxo (LR), utilizando para isto as técnicas de cromatografia de camada
delgada (CCD) de solos e fluorescência de raios X com dispersão de energia (ED-XRF)
com excitação radioisotópica.

A técnica de CCD é um método analítico adequado para se obter uma estimativa
do potencial de lixiviação, enquanto que a técnica de ED-XRF com fontes radioativas
vem sendo bastante utilizada nas áreas agro-industriais, prospecção de minérios, etc,
por permitir de modo rápido e não destrutivo a análise quali-quantitativa simultânea de
vários elementos em amostras de interesse, e o emprego conjunto destas técnicas tem
se mostrado bastante promissor para os estudos de agrotóxicos no solo.

Para avaliar a mobilidades destes produtos em solo foi empregada a técnica de
CCD sobre placas de vidro, contendo uma camada de solo de 1,4 mm de espessura, 9
cm de largura e 15 cm de comprimento. A uma distância de 2 cm da base da placa
foram aplicados alíquotas dos produtos e em seguida eluidos com água destilada até a
frente de molhamento atingir 10 cm da base. Em seguida, as cromatoplacas foram
fracionadas em fatias de 1 cm e raspadas; os solos após secagem foram
homogeneizados com H3BO3, prensados na forma de pastilhas de 2,5 cm de diâmetro e
com o auxílio da ED-XRF foi determinada a mobilidade dos elementos químicos
constituintes dos compostos, com exceção do B, que foi determinado pelo método
químico convencional. Na ED-XRF a excitação dos elementos foi feita com uma fonte
anelar de Pu-238, com uma atividade de 3,61 GBq e a detecção dos raios X
característicos através de um detector semicondutor de Si(Li) de alta resolução acoplado
a um sistema analisador multicanal.

Com base nas intensidades dos raios X característicos obtidos para cada
elemento foram calculados os coeficientes de mobilidade (Rf). O agrotóxico arseniato de
cobre cromado, apresentou uma mobilidade média (Rf = 0,5) nos solos LE e LR e
mobilidade total (Rf = 1,0) no solo AQ. Quanto ao produto "Leng 3", o Cr apresentou
mobilidade elevada (Rf = 0,85), total (Rf = 0,95) e total (Rf = 0,95) nos solos AQ, LE e
LR, respectivamente, e o Cu com grau menor de mobilidade, ou seja, elevada (Rf =
0,85), intermediária (Rf = 0,35) e intermediária (Rf = 0,45) nestes mesmos solos. Com
referência ao B, mostrou mobilidade total (Rf = 1,0) nos três tipos de solos.
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