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Resumo
Espinosade é um agrotóxico utilizado no controle de pragas. Sua composição é a mistura de
dois ingredientes em uma proporção típica de 85:15, sendo eles a espinosina A e espinosina D,
respectivamente. Apresenta solubilidade moderada, coeficiente de partição octanol-água (Kow)
e coeficiente de adsorção (Koc) altos e baixa constante de Henry. O valor adotado pela
ANVISA, 2016, de dose de referência do composto é de 0,02 mg/kg/dia, sendo possível derivar
um padrão de potabilidade de 0,09 mg/L. Os dados de toxicidade para biota aquática indicam
maior toxicidade para o crustáceo Daphnia magna com CENO de 0,617 μg/L. Com tais valores
foi possível encontrar o critério de proteção da vida aquática cujo valor obtido é 61,7 ng/L para
a água doce. Como não foram encontradas ocorrências da substância no ambiente, não foi
possível avaliar o seu risco para a vida aquática; porém seu uso é permitido no Brasil e União
Europeia e mais estudos devem ser realizados sobre o Espinosade e seus efeitos.
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Physico-chemical and toxicological characteristics of the pesticide Spinosad
Abstract
Spinosad is a pesticide used in pest control. Its composition is the blend of two ingredients in a
typical ratio of 85:15, being spinosyn A and spinosyn D, respectively. It presents moderate
solubility, partition coefficient octanol-water (Kow) and high adsorption coefficient (Koc) and
low Henry constant. The value of ANVISA, 2016, for the reference dose of the compound is
0.02 mg / kg / day. It is possible to derive a potability of 0.09 mg / L. Toxicity data for aquatic
biota indicate higher toxicity for the crustacean Daphnia magna with CENO of 0.617 μg / L.
With these values it was possible to find the criterion of protection of aquatic life whose value
obtained is 61.7 ng / L for fresh water. As no occurrences of the substance were found in the
environment, it was not possible to assess its risk to aquatic life; but its use is allowed in Brazil
and the European Union and further studies must be carried out on Spinosad and its effects.
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1

INTRODUÇÃO
O Espinosade é um inseticida de origem biológica produzido através de fermentação

realizada pela bactéria Saccharopolyspora spinosa. Sua composição é a mistura de dois
ingredientes em uma proporção típica de 85:15, sendo eles a espinosina A e espinosina D,
respectivamente. Esses dois ingredientes diferem-se quimicamente por um grupo metil em sua
molécula (EPA, 2008; STEBBINS et al, 2001).
Este inseticida é usado na agricultura no plantio de árvores e gramados. É empregado
nas culturas de algodão, café, citros, feijão, soja, crisântemo, dentre outras, para controle de
cupins, moscas, mosquitos, formigas e se mostra altamente eficaz no controle de diversas
lagartas de insetos lepidópteros. Pode ser utilizado em águas que não estejam destinadas ao
consumo humano com o objetivo de controle larvário de mosquitos (EPA, 2008; ANVISA,
2016).
Esta pesquisa foi realizada com o objetivo de apresentar informações sobre as
características físico-químicas e toxicológicas do Espinosade, dados de ocorrência ambiental e
como ele é regulamentado do ponto de vista ambiental no Brasil e em outros países.
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MATERIAL E MÉTODOS



Levantamento de dados

O levantamento de dados sobre as propriedades físico-químicas e ecotoxicológicas do
Espinosade foi feito através de pesquisas em livros, bases de dados científicas, dentre elas:
Sistema de Agrotóxicos Fitossanitários (AGROFIT), Communication and Information
Resource Centre for Administrations, Businesses and Citizens (CIRCABC), US Environmental
Protection Agency (EPA), Pesticide Properties Database (PPDB), United States Department of
Agriculture (USDA), etc. Pesquisas nas legislações e normas brasileiras (Ministério da Saúde,
CONAMA e Portarias) e de outros países (Estados Unidos, Comunidade Européia, entre
outros).


Metodologias utilizadas na derivação de critérios
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A classificação GHS foi realizada conforme a metodologia descrita na norma ABNT
NBR – 14725-2: Produtos químicos – Informações sobre segurança, saúde e meio ambiente,
Parte 2: Sistema de classificação de perigo.
O critério de potabilidade foi calculado utilizando a seguinte equação:

𝑉𝑀𝑃 =

𝐼𝐷𝐴𝑥𝑃𝑥𝐹
𝐶

(1)

Onde:
VMP = Valor Máximo Permitido [mg/L]
IDA = Ingestão Diária Tolerável [mg/kg de peso/dia]
P = Peso Corpóreo [kg]
F = Fator de Alocação
C = Consumo de Água [L]
A metodologia usada para o cálculo do critério de potabilidade é a mesma que se
encontra no “Guidelines for Drinking-Water Quality”, da Organização Mundial da Saúde, de
2011.
O critério de proteção da vida aquática foi calculado seguindo o protocolo para
derivação de critérios de qualidade da água para proteção da vida aquática no Brasil, da
Sociedade Brasileira de Mutagênese e Carcinogênese e Teratogênese Ambiental, de 2011.
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RESULTADO E DISCUSSÃO



Características físico-químicas

O Espinosade possui nome químico (2R,3aR,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)-2-(6deoxy-2,3,4-tri-Omethyl-α-L-mannopyranosyloxy)-13-(4-dimethylamino-2,3,4,6-tetradeoxyß-D-erythropyranosyloxy)9-ethyl-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16a,16bhexadecahydro-14-methyl-1H-8oxacyclododeca[b]as-indacene-7,15-dione

e

(2S,3aR,5aS,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)-2-(6deoxy-2,3,4-tri-O-methyl-α-Lmannopyranosyloxy)-13-(4-dimethylamino-2,3,4,6-tetradeoxy-ß-Derythropyranosyloxy)-9ethyl-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16a,16b-hexadecahydro-4,14dimethyl-1H-8oxacyclo dodeca[b]as-indacene-7,15-dione que representa a mistura da Espinosina A
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(C H NO ) e Espinosina D (C H NO ), faz parte do grupo Espinosinas e seu número CAS é
41

65

10

42

67

10

168316-95-8 (ANVISA, 2016). Sua fórmula estrutural é apresentada na Figura 1.

Figura 1 - Fórmula Estrutural do Espinosade.

FONTE: ANVISA, 2016.

Os valores de solubilidade, Kow, Koc e Constante de Henry da substância são
mostrados na Tabela 1.

Tabela 1: Características físico-químicas do Espinosade

Parâmetro

Espinosina Espinosina
Espinosade
A
D

Solubilidade
235
(mg/L)
Coeficiente de
4,2
partição octanol-água
(Kow)
Coeficiente de
adsorção (Koc)
(cm³/L)
Constante de Henry
(H)
9,82 x 10-10
(atm-m³/mol a 25 ºC)

Fonte

0,33

-

4,5

-

CIRCABC,
2010
EPA,
2008

35,8

DPR,
2002

-

4,87 x 10

-7

-

OLIVEIRA
JUNIOR
et al, 2011

*Todos os valores encontrados na tabela são para pH 7 .

Segundo CIRCABC (2010) a solubilidade da Espinosina A é considerada moderada,
enquanto a Espinosina D é considerada pouco solúvel, sendo que tais valores dependem do pH.
PBDP (2016) classifica o log Kow de 4,2 como alto (quanto mais alto o pH, maior o log Kow),
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portanto as substâncias apresentam maiores chances de ser encontrada em sedimentos dos
corpos de água, matéria orgânica ou ainda podem se acumular nos seres vivos. Segundo EPA
(1999), o Koc é alto caracterizando a grande concentração do composto aderido às partículas
do solo ou dissolvidas na água presente no solo. PBDB (2016) classifica o composto como não
volátil segundo sua constante de Henry. O Espinosade é considerado um composto com rápida
taxa de degradação, pois sua meia-vida em solo é de 9 a 17 dias, em água menos de 1 dia e na
superfície foliar de 1,6 a 16 dias (HUTCHINS, SPARKS, THOMPSON, 2000).


Dados toxicológicos

Para manter a saúde e bem-estar dos seres humanos é preciso conhecer a quantidade
máxima das substâncias químicas que podem ser ingeridas durante toda sua vida sem trazer
efeitos adversos (UMBUZEIRO, 2012). Uma das formas de estimativa para se obter esses
valores é a Ingestão Diária Aceitável (IDA), onde são levadas em conta algumas variáveis,
como por exemplo peso corpóreo (UMBUZEIRO, 2012). De acordo com a ANVISA (2016), a
IDA do Espinosade é de 0,02 mg/kg/dia por peso corpóreo.
Em um estudo realizado com cães por um período de um ano, o NOAEL (Nível de efeito
adverso não observado) do Espinosade foi de 2,7 mg/kg/dia por peso corpóreo por dia
(WHO/HSE/WSH, 2010). A IDA, é calculada através da divisão do valor do NOAEL por um
fator de segurança. Este fator considera a diferença de sensibilidade entre espécies e a
heterogeneidade da população humana (CÂMARA, 2006). Adotando um valor de segurança
igual a 100, o IDA calculado para o composto é 0,027 mg/kg/dia, sendo muito próximo do valor
apresentado pela ANVISA.


Dados ecotoxicológicos

Para biota aquática, o Espinosade apresentou os seguintes valores de CL50
(Concentração Letal para 50% dos organismos) mostrados na Tabela 2.

Tabela 2: Concentração Letal (CL50) do agrotóxico Espinosade para espécies de água doce.

Espécie
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Lepomis macrochirus
(peixe)
Oncorhynchus mykiss
(peixe)
Cyprinus carpio
(peixe)
Cyprinodon variegatus
variegatus
(peixe)
Daphinia magna
(Crustáceo)
Selenastrum capricornutum
(Alga)

5,9

96

30

96

4,99

96

7,87

96

14

48

56

72

USDA,
2014

WHO,2014

Os dados sobre toxicidade crônica CENO (Concentração de efeito não observado) em
espécies de água doce são mostrados na Tabela 3.

Tabela 3: Concentração de efeito não observado (CENO) do agrotóxico Espinosade para
espécies de água doce.

Espécie
Oncorhynchus mykiss
(peixe)
Cyprinodon variegatus
variegatus
(peixe)
Daphnia magna
(Crustáceo)
Anabaena flos-aquae
(Alga)
Selenastrum capricornutum
(Alga)



CENO
(mg/L)
(mg/L)

Duração do teste
(dias)

1,2

21

1,15

35

0,000617

21

3,89

5

4,3

7

Referência

USDA, 2014

Pest
Management
Science, 2002

Critérios e classificação
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O GHS (Globally Harmonized System) é um sistema de classificação de produtos
químicos de acordo com seu risco e tem como objetivo a proteção da saúde humana e do meio
ambiente. A classificação de substâncias é dividida em três categorias de perigo de toxicidade
aguda e quatro categorias de toxicidade crônica (ABNT, 2009). A classificação aguda do
composto segundo o sistema GHS se baseia no valor mais restritivo de CL50, sendo assim o
agrotóxico Espinosade é considerado como categoria II para toxicidade aguda. A classificação
da substância em categoria crônica pode ser realizada com base nos critérios da ABNT 14725
onde esta se classifica como Crônico – Categoria 1 por possuir um CENO em Daphinias maior
que 0,1 mg/L.
Para realizar o cálculo de padrão de potabilidade é utilizado valor da IDA de 0,02
mg/kg/dia da ANVISA (2016), multiplicado pelo peso médio de uma pessoa de 60 kg, sugerido
pela WHO (2011), multiplicado ainda pelo fator de alocação de 15% para água, escolhido
baseado no valor de Kow e divido pelo consumo médio de água por dia de um adulto com o
valor de 2 litros (WHO, 2011). Assim o valor encontrado foi de 0,09 mg/L para o critério de
qualidade de água com a finalidade de consumo humano.
O critério de proteção da vida aquática para água doce foi calculado a partir do menor
CENO encontrado (Tabela 3), que foi para o crustáceo Daphnia magna com o valor de
0,000617 mg/L. No cálculo do critério para águas doces divide-se tal valor por um fator de
incerteza de 10, já que se tem dados para três níveis tróficos (SBMCTA, 2011). O valor
calculado foi de 61,7 ng/L.


Regulamentação

A comercialização do Espinosade é permitida no Brasil (AGROFIT, 2003), entretanto,
não foram encontradas concentrações máximas permitidas do agrotóxico na água na Portaria
de Potabilidade 2914/2011 (BRASIL, 2011). Este agrotóxico também não é regulamentado no
CONAMA 357/2005 (CONAMA, 2005) e no CONAMA 396/2008 (CONAMA, 2008), que
trata de águas superficiais e subterrâneas respectivamente. Na Europa, segundo a Base de Dados
da Comissão Europeia (EC, 2016) existe a regulamentação do uso do Espinosade, porém não
foi encontrado o limite máximo para esta substância na água destinada ao consumo humano. A
USEPA (1999) realizou estudos nos Estados Unidos, com águas subterrâneas e de superfície e
concluíram que não há motivos de preocupação quanto à contaminação por Espinosade por
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água de beber, devido à baixa concentração encontrada e sendo assim a substância é registrada
no país, mas não está presente na legislação.

4

CONCLUSÕES

Há a necessidade de mais estudos sobre o agrotóxico Espinosade para que se possa
conhecer seus efeitos, pois além da dificuldade em encontrar dados físico-químicos,
toxicológicos e ecotoxicológicos sobre o composto, não foi encontrada nenhuma ocorrência no
ambiente. Assim também não é possível saber sobre a real necessidade de incluir a substância
na Portaria de Potabilidade 2914/2011, no CONAMA 357/2005 e no CONAMA 396/2008.
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