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0 arroz irrigado no estado de Santa Catarina, é cultivado em cerca de 130 mil hectares,
localizados na faixa litoranea e no Vale do Itajai. A produtividade media obtida na safra
1996/97, foi superior a 5,5 t/ha. A quase totalidade da area, é cultivada no sistema pregerminado. Uma caracteristica bastante peculiar do sistema de cultivo de arroz irrigado em
Santa Catarina, é o uso intensivo das areas, ou seja, nab é adotado o .sistema de pousio das
areas. Em parte das areas localizadas no Litoral Norte e Baixo Vale do Itajai, é adotado o
duplo cultivo na mesma estacao de crescimento. Um dos problemas decorrentes do uso
intensivo das areas, é a proliferacao de plantas daninhas. Devido as caracteristicas do sistema
pre-germinado, o controle de plantas daninhas é altamente dependente do uso de herbicidas.
Estima-se que a quase totalidade dos produtores fazem, pelo menos, uma aplicacao de
herbicidas durante a safra.
A aplicacao dos herbicidas é efetuada, predominantemente, pelo metodo conhecido
como benzedura, onde os produtos sac) aplicados diretamente na lamina de agua, tanto em presemeadura quanto em pos-emergencia do arroz e das plantas daninhas. 0 uso deste metodo,
tern algumas vantagens quando comparado corn o metodo convencional de pulverizacao,
destacando-se a maior facilidade e menor custo de aplicacao, pois dispensa a aquisicao ou o
uso de pulverizadores tratorizados ou corn barra manual, requerendo menos mao-de-obra e
possibilita a aplicacao, mesmo quando as condicoes climaticas forem desfavoraveis para a
pulverizacao. A principal desvantagem da aplicacao de herbicidas diretamente na lamina de
agua, diz respeito aos riscos de liberacao de produtos quimicos nos rios, corn possibilidade de
contaminacao de bacias hidrograficas.
Infelizmente, tanto em Santa Catarina como em outras areas de producao de arroz
irrigado no Brasil, existe carencia de informacao sobre a degradacao da maioria dos
agroquimicos normalmente utilizados nas lavouras de arroz irrigado, como tambem dados
sobre o impacto destes produtos no ambiente.
0 objetivo deste trabalho foi avaliar a persistencia no solo e na agua do herbicida
clomazone, aplicado em pOs-emergencia, na cultura do arroz irrigado em sistema pregerminado.
A fase experimental de campo, foi realizada na area da Estacao Experimental de
Itajai/Epagri, na safra 1996/97. As praticas de preparo do solo, adubacao e semeadura, foram
executadas de acordo corn as recomendacoes do sistema de producao de arroz irrigado em
Santa Catarina. A implantacao do experimento foi realizada no dia 11/11/1996, com sementes
da cultivar EPAGRI 108. 0 experimento constou de duas parcelas de 600 m 2, sendo uma corn
a aplicacao do herbicida clomazone e uma testemunha sem aplicacao. 0 solo no local do
experimento apresenta as seguintes caracteristicas fisicas: 24,3% de argila, 44,6% de silte,
30,7% de areia fina e 0,3% de areia grossa. 0 herbicida clomazone (Gamit 500 CE, I L pc/ha)
foi aplicado em pos-emergencia do arroz, 13 dias alp& a semeadura, diretamente na lamina de
agua de aproximadamente 10 cm, corn o auxilio de uma garrafa plastica corn tampa perfurada,
que resultou num volume de calda de 40 L/ha.
Amostras de solo e agua foram coletadas antes da aplicacao, e aos 1, 4, 8, 16, 32, 64 e
128 dias apos a aplicacao do tratamento e na drenagem final (colheita). Uma amostra
adicional de solo foi coletada aos 33 dias apos a drenagem final (179 dias apos a aplicacao do
herbicida). As amostras de solo, tres em cada epoca, coletadas aleatoriamente em cada
parcela, foram coletadas corn auxilio de urn cilindro de PVC de 5 cm de altura x 10 cm de
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diametro. Apenas duas amostras de solo foram analizadas para cada epoca de coleta. As
amostras de agua de um litro, tambem em nUmero de tees em cada epoca, foram coletadas em
diversos pontos da parcela. Logo apos a coleta, as amostras de solo e agua foram
armazenadas e mantidas em Freezer, ate o envio das mesmas para analise de residuo nos
laboratorios da EMBRAPA/CNPMA, em Jaguariiina, SP. Para o envio ao laboratorio, as
amostras foram acondicionadas em caixas termicas com gelo seco e transportadas via aerea.
As amostras de solo foram submetidas a hidrolise acida, seguida da extracao com
hexano, concentracao por evaporacao e diluicao em acetona. As amostras de agua, foram
inicialmente filtradas em filtro 0,45 gm, e injetadas em cromatografo para quantificacao dos
teores de clomazone. A detenninacao quantitativa foi feita pela tecnica de cromatografia
gasosa, usando aparelho equipado com detector NPD.
Os resultados da analise de residuo de clomazone no solo e na agua observados neste
primeiro ano de conducao do trabalho estao apresentados na Tabela 1.
Nao foi detectada a presenca de residuo do herbicida clomazone em nenhuma das
amostras da testemunha.
O herbicida clomazone foi detectado no solo ate os 8 dias apos a aplicacao. Os teores
detectados foram ao redor de 0,1 mg/kg nas amostragens realizadas 1, 4 e 8 dias apos a
aplicacao do herbicida (Tabela 1).
O periodo residual na agua foi superior ao observado no solo. A maior concentracao
de herbicida na agua, ocorreu urn dia ap6s a aplicacao (0,49 mg/L). Este valor esti muito
proximo da quantidade de ingrediente ativo aplicado (0,5 mg/L), considerando o nivel de agua
de 10 cm nas parcelas. Os teores de herbicida na agua decresceram para 0,19 mg/L na
amostragem realizada aos 4 dias e para 0,10 mg/L aos 8 dias apos a aplicacao. Aos 16 dias, a
quantidade de clomazone detectado na agua foi ao redor de 3% da quantidade aplicada. 0
herbicida clomazone nao foi detectado na agua de irrigacao nas amostragens realizadas a partir
dos 64 dias ap6s a aplicacao.
O resultado do periodo residual de clomazone na agua, evidencia a necessidade de
manter estatica na lavoura, a agua tratada com o herbicida, pelo menos no periodo de duas
semanas apos a aplicacao do mesmo em lamina de agua. Durante este periodo, a irrigacao
deve ser efetuada apenas para manutencao da lamina, evitando-se que a agua corn o herbicida
seja drenada para rios e riachos, corn riscos de contaminacao das Aguas. Estudos adicionais
necessitam serem realizados para confirmacao destes resultados e para avaliar o impacto que o
use de clamazone podera causar sobre organismos secundarios, tanto a nivel de lavoura como
nos mananciais de agua.
TABELA 1. Resultados da analise de clomazone em solo (media de duas amostras/epoca de
amostragem) e agua (media de tees amostras/epoca de amostragem), de areas de
arroz cultivadas no sistema pre-germinado. Itajai, SC, 1997.
Epoca de amostragem
Concentracao no solo
Concentracao na agua
(dias apos a aplicacao)
(mg/kg)
(mg/L)
Zero
0
0
1
0,125
0,49
4
0,09
0,19
8
0,105
0,10
16
0
0,0156
32
0
0,0006
64
0
0
128
0
0
147
0
0
179
0
0
364

