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O clorotalonil é um fungicida pertencente ao grupo químico das isoftalonitrilas que estão entre os 

agrotóxicos mais vendidos no Brasil em 2014 (IBAMA, 2016), amplamente utilizado em diversas 

culturas. A utilização de agrotóxicos tem como objetivo combater pragas e doenças, 

consequentemente aumentando a produtividade dos sistemas agrícolas. Embora sejam produzidos 

para atuar em grupos de organismos alvo, diversos organismos não alvo são direta e 

indiretamente expostos a estas substâncias. Os organismos da fauna solo representam um 

importante papel no equilíbrio e sustentabilidade dos ecossistemas, pois mediam e realizam e 

diversos processos básicos do solo. Diante da importância dos organismos do solo e da crescente 

utilização de agrotóxicos faz-se necessário avaliar o risco oferecido aos mesmos. A 

ecotoxicologia avalia os efeitos de potenciais poluentes sob organismos e pode ser usada como 

uma ferramenta eficiente na identificação da toxicidade de agrotóxicos para a fauna edáfica. O 

objetivo deste trabalho foi avaliar a toxicidade do fungicida clorotalonil (500g. L-1 ) através de 

ensaios de reprodução com enquitreídeos da espécie Enchytraeus crypticus quando expostos em 

dois solos subtropicais e em Solo Artificial Tropical (SAT). Os solos utilizados foram um 

Nitossolo Vermelho distroférrico (pH em KCl 5,3 e matéria orgânica (M.O.) 3%) com 

característica mais argilosa, oriundo de Concordia, SC; um Cambissolo húmico (pH em KCl 4,1 e 

3.8% M.O.) com característica mais arenosa, oriundo de Concórdia,SC ambos coletados em áreas 

de campo nativo sem histórico de aplicação de insumos ou rejeitos e o Solo Artificial Tropical 

(SAT) composto por areia (75%), caulim (20%) e fibra de coco (5%) (pH em KCl 5,8 e M.O 

5%). Os substratos foram peneirados e desfaunados, submetendo-os a três ciclos de 24 horas de 

congelamento e descongelamento. O produto comercial testado foi Bravonil 500® que possui o 

ingrediente ativo (i. a.) clorotalonil (500 mg de (i. a.) por L de produto). As doses testadas para 

cada solo constam na Tabela 1. Os organismos utilizados foram Enchytraeus crypticus 

provenientes do Laboratório de Ecologia do Solo UDESC/CAV, onde eram mantidos em B.O.D. 

com fotoperíodo controlado (12/12 horas de luz/escuro) e temperatura (20 ± 2 ºC). Para os 

ensaios, foi seguido o Protocolo ISO 16387 (2004). A umidade de cada solo foi ajustada para 

50% - 60% da capacidade máxima de retenção de água. Utilizaram-se recipientes de vidro (175 

mL) preenchidos com 30 g de solo controle ou contaminados (n=4) e dez organismos adultos, 
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sendo confirmada pela presença do clitelo. Semanalmente a umidade do ensaio foi ajustada, bem 

como os como a oferta de alimentos (2 mg de aveia fina). Ao final do período (28 dias), foi 

adicionado álcool absoluto (5 mL), água (80 mL) e rosa bengala (10 gotas de solução 1%). Após 

48 horas foi possível lavar as amostras e contar manualmente o número de enquitreídeos. Após 

atenderem os critérios de validação do protocolo ISO e passarem pelo teste de normalidade e 

homogeneidade da variância, as diferenças entre o substrato contaminado e o controle foram 

avaliadas através de análise de variância (ANOVA One-way) seguida pelo ensaio de Dunnett (M 

< controle, p < 0,05) estabelecendo-se os valores de concentração de efeito não observado 

(CENO) e de efeito observado (CEO). Para estabelecer os valores de concentração de efeito para 

50% da população (CE50) realizou-se uma análise de regressão não linear, utilizando o modelo 

estatístico que melhor se encaixou aos dados. Ambas as análises foram realizadas com o Software 

Statistica 7.0. Os resultados obtidos podem ser observados na Tabela 2 mostrando que os 

Enchytraeus Crypticus quando expostos ao fungicida clorotalonil nos solos testados tem 

sensibilidade diferente, sendo esta, dependente das características de cada solo. O gradiente de 

sensibilidade foi Cambissolo > SAT > Nitossolo. Isto pode ser explicado pela maior capacidade 

do Nitossolo em retenção, devido a alta quantidade de argila, tornando o agrotóxico menos 

disponível aos organismos. Pode-se então concluir que para diferentes solos o 

comportamento/disponibilidade da molécula é diferente, e enfatizar a importância de realizar 

testes ecotoxicológicos com diferentes tipos de solos além do SAT com o objetivo de proteger a 

fauna do solo.  

Tab. 1 Doses utilizadas testadas para cada tipo de solo, na concentração de mg i.a. de clorotalonil 

kg -1 de solo seco. 
SOLOS DOSES (mg i.a. kg -1) 

Cambissolo 0, 1, 5, 10, 25, 50, 100, 200, 300, 500. 

Nitossolo 0, 1, 5, 10, 20, 30, 40, 60, 90, 150, 250, 500 

SAT  0, 5, 10, 20, 30, 40, 60, 90, 150, 200, 250, 300, 500 

 

Tab.2 Valores de CE50, CEO e CENO em diferentes solos para Enchytraeus crypticus, expressos em mg 

i.a. de clorotalonil kg -1 de solo seco. 

 CE50 (mg i.a. kg-1) CENO CEO 

SAT 23 (17,78 ± 28,24) <5 5 

Nitossolo 52,95 (43,36 ± 62,53) 20 30 

Cambissolo 19,81 (5,98 ± 33,65) 1 5 

 

 


