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RESUMO 
 

              Este trabalho teve por objetivo avaliar a biodegradação do glifosato em 

amostras de solos, quantificando o grupo de microrganismos mais ativos 

durante este período, além de determinar um método de extração e análise 

para este herbicida. Foram utilizadas amostras de dois tipos de solos, um da 

Fazenda Experimental da ESALQ-USP, classificado como podzólico vermelho-

amarelo (PV), e outro da Estação Experimental do IAPAR/PR, classificado 

como latossolo vermelho (LV), ambos com e sem histórico de aplicação de 

glifosato. O trabalho foi realizado no Laboratório de Ecotoxicologia do Centro de 

Energia Nuclear na Agricultura, da Universidade de São Paulo, utilizando o 

glifosato em sua fórmula técnica, na dosagem para condições de campo (2,16 

mg i.a./kg de solo). A biodegradação do glifosato foi avaliada monitorando a 

evolução do CO2 pelos microrganismos durante um período de 32 dias. Foram 

também quantificados durante o período, os resíduos de glifosato e do seu 

metabólito ácido aminometil fosfônico (AMPA) através de extração seguida de 

análise por cromatografia liquida de alta eficiência (CLAE). Além disso, foi 

avaliada a atividade microbiana e o número de microrganismos presentes 

durante o período. Os resultados mostraram que o glifosato foi degradado pelos 
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microrganismos do solo durante o período avaliado, com a formação do 

metabólito AMPA. O glifosato favoreceu um aumento na atividade microbiana 

das amostras dos solos que receberam aplicação do herbicida. Em relação ao 

número de microrganismos, os fungos e actinomicetos tiveram um aumento em 

população com a presença do glifosato, enquanto que as bactéria 

permaneceram em número constante durante o período de incubação. Os 

resíduos de glifosato e AMPA, extraídos com NH4OH e KH2PO4 e analisados 

por CLAE, foram detectados nas amostras avaliadas, mostrando que o método 

de extração utilizado foi eficiente, com recuperação acima de 70%, para estes 

dois compostos.  
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SUMMARY 
 

              The aim of this work was to evaluate the biodegradation of glyphosate 

in soil samples, quantifying the group of more active microorganisms during this 

period, and also to establish an extraction and analysis methods for this 

herbicide. Two soils types were analysed,  one from the ESALQ Experimental 

Station (USP), classified as typic hapludult (PV), and another from the IAPAR 

Experimental Station, classified as typic hapludox, with and without report of 

glyphosate application, in total of 4 samples. The work was carried out using the 

technical glyphosate in the doses for field conditions (2,16 mg a.i./kg of soil). 

The assessment of degradation was made using the CO2 evolution during a 

period of 32 days. The residues of glyphosate and metabolite aminomethyl 

phosphonic acid (AMPA) were quantified during the same period, through 

extraction and analysis by high-pressure liquid chromatography (HPLC). The 

soil microbial activity and the enumeration of microorganisms were evaluated 

during the same period. The results showed that glyphosate was degraded by 

the soil microorganisms, with the formation of the metabolite AMPA. The 

application of glyphosate provided an increase in the microbial activity of the soil 
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samples. In relation to enumeration of fungi and actinomycetes had an increase 

in the population with the glyphosate application, while the number of bacteria 

remained constant through the whole experiment. The HPLC analyse of 

glyphosate and AMPA residues, extracted with NH4OH and KH2PO4, resulted in 

a recovery above 70% showing that the extraction method used was efficient for 

these two compounds.    

   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

O solo é um sistema vivo e heterogêneo composto de muitas 

associações microbianas. Estas associações são sensíveis a modificações 

físicas e químicas tais como alterações no modo de cultivo, adição de 

pesticidas ou de substâncias biologicamente ativas que podem afetar o 

equilíbrio microbiano. 

Devido ao aumento da população e a crise de alimentos no mundo, o 

uso de pesticidas para o controle de ervas daninhas, doenças e pragas tornou-

se comum para o aumento da produção agrícola. Em função do uso intensivo 

de produtos químicos na agricultura moderna e a formação de grandes 

quantidades de resíduos, nos últimos anos tem havido uma maior preocupação 

em conhecer o comportamento e destino dos pesticidas nos diversos 

ecossistemas.   

Os pesticidas são produtos utilizados na agricultura com finalidade de 

controle fitossanitário, aumento da produtividade e garantia da produção de 

alimentos para a humanidade que se encontra em contínuo crescimento. Muitos 

desses produtos têm seu efeito nocivo ao meio ambiente, devendo ser 

recomendado de maneira criteriosa a fim de reduzir o risco de impacto 

ambiental. 

A necessidade de reduzir o impacto ambiental tem despertado o 

interesse científico para a biodegradação de pesticidas e compostos 

relacionados. Dentre as classes de pesticidas, os herbicidas tem sido os mais 

utilizados nas lavouras mundiais. O Brasil dispões de uma das maiores áreas 
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agricultáveis do mundo, sendo um dos primeiros no “ranking” de vendas de 

pesticidas, onde os herbicidas correspondem quase a metade do volume total. 

A ação dos microrganismos do solo sobre os herbicidas constitui-se 

em um mecanismo de maior importância, pois a degradação microbiológica, na 

maioria dos casos, contribui para a dissipação da molécula no ambiente.  

O glifosato é um herbicida pós-emergente muito utilizado na 

agricultura e outras áreas não cultivadas, visando o controle de ervas daninhas 

anuais e perenes, sendo absorvido pelas plantas por difusão através da 

cutícula, entretanto não é metabolizado nas plantas, sendo sua principal 

degradação efetuada por microrganismos. 

O termo biodegradação tem sido utilizado para a descrição de 

transformações de todos os tipos, incluindo aquelas que originam produtos 

menos tóxicos que o composto original, pela sua inativação, assim como 

aquelas responsáveis pela completa mineralização até CO2, H2O e outros 

( Musumeci, 1992). 

A completa degradação de um composto orgânico para CO2 

(mineralização) e outros minerais constituintes é o resultado da atividade 

microbiana, tanto individual como em consórcio. Biodegradação de um pesticida 

por uma espécie pode ser ligada com reações adicionais por outros organismos 

eventualmente resultando na completa degradação do produto, sendo 

importante avaliar o que ocorre com os microrganismos do solo após sua 

aplicação, pois estes desempenham importante papel nos ciclos de nutrientes. 

O estudo de degradação de um produto no solo pode ser analisado 

através de técnicas radiométricas ou cromatográficas, ambas acompanhadas 

pela formação de CO2 e aparecimento de metabólitos. 

O glifosato se adsorve tanto às argilas como à matéria orgânica do 

solo, sendo sua recuperação normalmente baixa, dificultando, portanto, sua 

extração e posterior análise de resíduos em amostras ambientais.  

A extração do glifosato e seu metabólito  do solo vem sendo cada vez 

mais estudada objetivando determinar uma metodologia mais adequada e que 
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tenha boa recuperação do herbicida aplicado, sendo encontradas diversas 

publicações estrangeiras, mas poucas brasileiras. Os métodos de extração, 

recuperação e análise de resíduos de glifosato do solo utilizam diversas 

substâncias extratoras que conseguem recuperação na faixa de 35% a 100% 

do produto aplicado, dependendo da constituição do solo analisado. Os 

objetivos de trabalho foram:  i) Avaliar a biodegradação de glifosato em 

amostras de solos com e sem histórico de aplicação deste herbicida, ii) Verificar 

o efeito de degradação acelerada do produto; iii) Determinar os grupos de 

microrganismos que estão mais ativos no solo e sua atividade microbiana no 

início e no final do período; iv) Determinar um método confiável de extração e 

análise de glifosato nas amostras de solos utilizadas, que apresentam 

diferentes texturas e histórico de aplicação em campo. 

 



2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 A microbiota do solo e sua interação com pesticidas

O solo é um sistema complexo, composto de cinco principais

componentes: água, ar, material mineral, matéria orgânica e organismos, que

interagem entre si, sendo que a variação de um deles pode ocasionar alterações

nos demais (Alexander, 1977).

Diferentes efeitos antropogênicos, tais como adubação, manejo e

outras práticas agronômicas podem modificar o ambiente do solo e

consequentemente sua produtividade. Os insumos agrícolas aplicados pelo

homem têm a finalidade de garantir a produção de alimentos para a humanidade,

que se encontra em contínuo crescimento. Dentre esses insumos, os pesticidas

são bastante utilizados.

Os pesticidas são compostos utilizados na agricultura para o controle

de insetos, microrganismos e ervas daninhas, entre outros agentes que causam

prejuízos ao homem. Embora os pesticidas possam ter um efeito benéfico sobre

a produtividade agrícola, deve-se considerar o risco potencial desses compostos

químicos no ambiente (Sanino et al., 1999).

Os microrganismos têm papel fundamental na manutenção da fertilidade

do solo e decomposição da matéria orgânica, sendo importante considerar o

efeito adverso dos pesticidas sobre a microbiota. O uso contínuo e indiscriminado
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de alguns pesticidas na agricultura tem ocasionado mudanças na população

microbiana e atividade microbiana do solo (Taiwo & Oso, 1997).

O pesticida pode atuar de duas formas sobre a microbiota do solo: de

um lado ele pode influenciar os microrganismos responsáveis pela degradação e

por outro lado pode atuar como substrato para o seu crescimento.

A degradação de pesticidas é conhecida como a transformação destes

produtos em outros compostos menos tóxicos, CO2 e água. Esta degradação no

solo pode ser realizada por via química ou biológica, ou a combinação das duas,

entretanto a degradação microbiana é a via mais importante (Fomsgaard, 1997).

Os microrganismos têm um papel fundamental no comportamento dos pesticidas

no ambiente, pois possuem a capacidade de metabolizar estes compostos,

através de suas enzimas, e transformá-los em energia e nutrientes para a sua

sobrevivência.

A atividade microbiana é reconhecida como o principal fator que

determina a taxa e a extensão em que os pesticidas são degradados no solo.

Além disso a taxa de degradação de pesticidas é influenciada pela biomassa

microbiana ativa e disponibilidade do composto para a biodegradação (Beigel et

al., 1999). Segundo Suett et al. (1996) a maioria dos pesticidas podem ser

degradados, inteiramente ou parcialmente, no ambiente por processos

microbianos e vários trabalhos têm sido feitos durante os últimos anos para

estabelecer os mecanismos biológicos dessa degradação.

Os pesticidas quando aplicados em quantidades recomendadas

geralmente não têm efeitos adversos na população microbiana nativa do solo,

podendo ocorrer um aumento desta população através da disponibilidade de

nutrientes para os microrganismos, o que favorece a degradação destes

compostos químicos. Os microrganismos, principalmente bactérias e fungos, têm

sido descritos como os principais degradadores de pesticidas, e a introdução
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destes compostos no solo, podem servir de nutrientes, principalmente carbono,

nitrogênio e fósforo (Monteiro, 2001).

Os microrganismos exibem estratégias para assimilação ou

metabolismo do substrato que são o catabolismo e o cometabolismo. No

catabolismo o substrato absorvido é quebrado em moléculas menores e vão

gerar energia, consequentemente, a biomassa microbiana aumenta às custas do

substrato, e este diminui consideravelmente. Por outro lado , no cometabolismo

ocorre transformações de um substrato, entretanto, o crescimento microbiano

exige a presença de um substrato secundário biodegradável como fonte de

carbono e energia, desta forma transformam o composto sem dele retirar energia

para seu desenvolvimento (Alexander, 1981).

A mineralização dos pesticidas é influenciada pelas propriedades

quantitativas e qualitativas da microbiota do solo que provêem uma maior ou

menor taxa de degradação, além da disponibilidade do composto para os

microrganismos. Neste sentido, Lehr et al. (1996) avaliaram a mineralização do

herbicida “isoproturon” em solos, relacionando com a atividade e biomassa

microbiana. Os autores observaram que a biomassa e atividade microbiana

correlacionaram-se com a mineralização do “isoproturon” livre no solo, enquanto

que no composto ligado não houve correlação entre a mineralização e os

parâmetros microbianos.

Prado & Airold (2000) avaliaram o efeito de doses do herbicida 2,4-D

sobre a microbiota do solo, principalmente atividade microbiana, e observaram

que o pesticida atua diretamente sobre os microrganismos. Inicialmente a

população microbiana utiliza o herbicida como fonte de nutriente e em seguida

com o aumento da quantidade aplicada ocorre um decréscimo na atividade

microbiana.  Anteriormente, Rath et al. (1998) avaliaram o efeito dos pesticidas

2,4-D, 2,4,5-T e HCH sobre a biomassa microbiana do solo e observaram que

houve um incremento na biomassa de carbono após aplicação destes
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compostos. Outros trabalhos também estudaram o efeito de herbicidas sobre a

microbiota do solo, especialmente a biodegradação (Souza, 1994) e número de

microrganismos (Zablotowicz et al., 1998).

Os efeitos de outros pesticidas, principalmente fungicidas e inseticidas,

sobre a microbiota do solo são objetos de vários trabalhos recentes. Bjornlund et

al. (2000) avaliando a interação entre fungos, bactérias, protozoários e atividade

microbiana sobre a degradação do fungicida “fenpropimorph” observaram que o

produto afetou a atividade microbiana, avaliada pela hidrólise de diacetato de

fluoresceína (FDA), até quatro meses após a aplicação. Os autores também

observaram que não houve efeitos adversos no número de bactérias e

protozoários no solo.

Em outro trabalho, o efeito do fungicida triazol sobre a atividade

celulolítica dos microrganismos do solo foi avaliado por Munier-Lamy & Borde

(2000). Os autores observaram que a degradação da celulose e evolução do CO2

não foi afetada pela aplicação do composto nas dosagens recomendadas para

condição de campo, entretanto houve um efeito adverso inicial quando o fungicida

foi aplicado em altas dosagens.

A persistência do inseticida “fenamiphos” em solos esterilizados e não

esterilizados foi avaliada por Megharaj et al. (1999), que observaram que 91% o

inseticida foi rapidamente degradado em solos não-esterilizados, enquanto que

nos solos esterilizados apenas 9% do composto aplicado sofreu degradação. Os

resultados observados indicam que os microrganismos são os responsáveis pela

degradação do inseticida no solo.  Das & Mukherjee (2000) avaliaram  o efeitos

de inseticidas sobre o desenvolvimento e crescimento de bactéria, actinomicetos

e fungos, além da transformação e disponibilidade de nutrientes no solo. Os

autores observaram que todos os inseticidas aumentaram a população

microbiana e que houve um estímulo a mineralização e disponibilidade de

carbono, nitrogênio e fósforo no solo.
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A adaptação da população microbiana a uma variedade de compostos

químicos no ambiente, é a mensuração da sensibilidade ou insensibilidade aos

produtos que poderiam ser tóxicos. O fenômeno de degradação acelerada do

pesticida, induzida pela aplicação prévia do mesmo composto, foi explicada pela

adaptação de um componente específico da comunidade microbiana, o que

resulta numa atividade competitiva e subsequente proliferação desta população.

Este fenômeno de adaptação pode ser resultado de interações entre o solo,

pesticidas, microrganismos e condições ambientais (Somasundaram & Coats,

1990).

A maioria dos estudos investigando os efeitos de pesticidas sobre os

microrganismos do solo tem envolvido experimentos em laboratório,

freqüentemente preocupados com os efeitos de aplicação de um simples

composto. De qualquer modo, no campo, um ou mais pesticidas podem ser

repetidamente aplicados no mesmo solo por vários anos, podendo deixar

resíduos ou metabólitos, que podem exercer efeitos danosos sobre a biomassa

microbiana (Hart & Brookes, 1996).

Segundo Cheah et al. (1998), estudos de degradação no solo são

essenciais para avaliação da persistência de pesticidas e seus metabólitos,

inclusive dados sobre a taxa de mineralização são extremamente importantes

pois permitem predizer os níveis prováveis de resíduo no solo e avaliar o risco

potencial associado à sua exposição.

2.2 O herbicida glifosato

Durante recentes anos o uso intensivo de herbicidas tem aumentado a

preocupação ambiental, principalmente sobre sua poluição massiva do solo. Os

herbicidas, dentre os pesticidas, são os produtos mais comercializados no mundo

inteiro, face á necessidade de controle de ervas indesejáveis na agricultura. Neste
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sentido, o herbicida glifosato é muito promissor, devido sua eficiente capacidade

de controlar ervas daninhas (Forlani et al., 1999).

O glifosato é um herbicida de largo espectro, não seletivo e de pós-

emergência, muito utilizado na agricultura e outras áreas não cultivadas para o

controle de ervas daninhas anuais e perenes, introduzido nos anos 70 pela

Monsanto. O herbicida é absorvido pelo tecido vivo e translocado, via floema,

através da planta para as raízes e rizomas, e sua atuação nos vegetais inibe a

produção de enzimas específicas, suspendendo a síntese de aminoácidos

aromáticos. Em contato com o solo, o glifosato liga-se fortemente e dessa forma

fica indisponível para absorção pelas plantas, perdendo sua ação herbicida.

O herbicida é degradado largamente pelos microrganismos do solo. O

glifosato pertence a classe de compostos, conhecidos como ácidos fosfônicos,

que contém uma ligação direta de carbono-fósforo (Kertesz et al., 1994). A

ligação C-P é quimicamente estável, mas os microrganismos possuem

habilidade enzimática de clivar a ligação e liberar fosfato inorgânico.

O glifosato pertence ao grupo químico das Glicinas, recebendo o nome

químico de N-(Fosfonometil) Glicina, e sua fórmula estrutural é mostrada na Figura

1.

Figura 1 – Fórmula estrutural do glifosato (Knuuttila & Knuuttila, 1979).

O sucesso comercial do glifosato como um herbicida extremamente

efetivo e ambientalmente inofensivo tem estimulado extensivos estudos no solo
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sobre sua adsorção às partículas e degradação pelos microrganismos (Krzysko-

Lupicka & Orlik, 1997 ; Forlani et al., 1999 ; Jonge & Jonge, 1999 ).

O glifosato é utilizado para o controle de gramíneas e ervas de folhas

largas anuais e perenes, sendo absorvido pelas plantas por difusão através da

cutícula. A degradação microbiana leva a formação do seu principal metabólito, o

ácido aminometilfosfônico (AMPA) e finalmente para dióxido de amônio e

carbono. Aproximadamente 50 % da molécula original é metabolizada em 28

dias, chegando a 90% em 90 dias;  é adsorvido pelos colóides da argila e húmus

e a quantidade adsorvida é influenciada pela textura, teor de matéria orgânica e

nível de fósforo, sendo pouco lixiviado no solo (Almeida, 1985).

Os estudos relacionados com a atividade do glifosato têm sido

intensificados devido ao seu crescente uso no mundo, principalmente em relação

à exposição do homem e do meio-ambiente ao herbicida. As propriedades físico-

químicas e toxicológicas do glifosato foram descritas em recente publicação

(Dores & De-Lamonica-Freire, 2001), como sendo:

a) constante de ionização ácida (Pka) – 3,8

b) classe toxicológica – III

c) pressão de vapor (Pa) – desprezível

d) solubilidade em água – 900.000 mg.L-1

e) coeficiente de partição octanol/água (Kow) – log 0,17 x 10-2

f) coeficiente de adsorção (Koc) – 24.000 cm3.g-1

g) meia-vida no solo (DT50) – 47 dias

h) índice GUS – 2,81

Além destas propriedades, outras características principais do

herbicida são (Monsanto, 1990): a) grupo químico – aminoácidos fosfanados; b)

categoria iônica – herbicida anfótero; c) peso molecular – 228,2; d) densidade –

1,18 g.mL-1, a 25oC.
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Outros aspectos toxicológicos do glifosato foram analisados em recente

revisão (Williams et al., 2000). Os autores abordaram aspectos relacionados a

absorção oral e dermal, bioacumulação nos tecidos, genotoxicidade, danos ao

DNA, entre outros, e concluíram que, dentro dos padrões estabelecidos, o

herbicida não ofereceu risco à saúde humana.

Em relação a sua acumulação nos solos agrícolas e seus possíveis

danos ao ambiente, Bromilow et al. (1996) avaliaram a aplicação de pesticidas,

incluindo o glifosato, por mais de 20 anos e observaram que não houve efeito

deletério na produtividade das culturas nesse período. Outros trabalhos

analisaram estudos relacionados a adsorção deste herbicida pela matéria

orgânica, especialmente substâncias húmicas (Piccolo et al., 1996), o seu

comportamento no solo (Eberbach, 1999) e na água (Zaranyka et al., 1993), além

de aspectos relacionados a sua degradação pelos microrganismos (Souza,

1994).

Apesar do Glifosato não ser persistente no meio ambiente o

conhecimento detalhado sobre sua biodegradação em solos brasileiros, bem

como sobre os grupos de microrganismos capazes de degradar este composto é

relativamente pequeno. Além disso, o aparecimento da soja transgênica,

resistente ao glifosato, têm aumentado a preocupação ambiental devido,

principalmente, à possibilidade do uso maior do herbicida em campos cultivados,

sendo necessários vários estudos sobre o comportamento do glifosato em solos

de países tropicais.

2.3 Biodegradação do glifosato no solo

Os herbicidas são utilizados para o controle de plantas invasoras que

competem com a cultura de interesse. Os efeitos adversos decorrentes da

aplicação de herbicidas podem ocorrer na comunidade biótica do solo,
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ocasionando desequilíbrios nos processos bioquímicos, tais como

decomposição da matéria orgânica e ciclagem de nutrientes (Ghini et al., 1997).

A ação dos herbicidas sobre o ambiente é influenciada pelas condições

climáticas e características do solo, que passam a agir de forma combinada.

Assim, a necessidade de se estudarem as diversas formas de interação desses

produtos com o solo vem tornando-se imprescindível à compreensão dos

possíveis caminhos tomados por esses produtos no meio.

Segundo Otto et al. (1997) a dinâmica dos herbicidas no solo cultivado

é influenciada pelas características físico-químicas da molécula e variáveis pedo-

climáticas, bem como a forma como esses solos são cultivados.

A persistência do herbicida no solo é resultado de processos de

transformação (degradação da molécula, formação de metabólitos) e remoção

(volatilização, escorrimento superficial, etc.), enquanto sua intensidade é

fortemente influenciada pelas condições ambientais (temperatura, umidade,

matéria orgânica, atividade microbiana) e pela tecnologia de aplicação (método

usado, dose aplicada, formulação). (Pernin-Ganier et al., 1995).

Dentre os processos biológicos que determinam a persistência dos

herbicidas no solo, a degradação microbiana constitui o de maior importância.

Os microrganismos são os responsáveis pela degradação do glifosato no solo

(Rueppel et al., 1977). A taxa de decomposição é inicialmente rápida, seguida

por prolongada e lenta decomposição (Moshier & Penner, 1978). Quando o

produto entra em contato com a microbiota do solo, este é rapidamente inativado

(Tortensson & Aamisepp, 1977), podendo ser mineralizado, produzindo água,

dióxido de carbono e fosfato (Forlani et al., 1999).

Segundo Liu et al. (1991), existem duas vias principais de degradação

microbiana do glifosato: a primeira envolve a clivagem da molécula produzindo o

ácido aminometilfosfônico (AMPA); a segunda é pela clivagem da ligação C-P do
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composto, por ação da enzima C-P liase, produzindo sarcosina. As principais

vias de degradação do glifosato estão mostradas na Figura 2.

Sprankle et al. (1975) sugere rápida degradação microbiana,

degradação química, adsorção ao solo, ou vários destes fatores combinados

como explicação para o processo de desaparecimento do composto. A aplicação

de um herbicida ao solo proporciona uma fonte imediata de carbono para os

microrganismos, na fase inicial, de acordo com diferentes herbicidas, ocorre uma

pequena degradação. Esta fase parece corresponder a um período de

adaptação dos microrganismos, que produzem enzimas essenciais para

degradar o novo substrato (Souza, 1994). Estas enzimas podem estar presentes

dentro dos microrganismos, ou podem ser secretadas para a solução do solo,

onde entram em contato, ou reagem com a molécula do herbicida. Em seguida, a

população microbiana aumenta, acelerando o processo de decomposição dos

substratos.

Figura 2 – Vias de degradação do glifosato (Dick & Quinn, 1995).

Os herbicidas quando aplicados por vários anos tem sua degradação

mais acelerada em relação ao produto aplicado pela primeira vez, pois os
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microrganismos degradadores estão mais adaptados ao composto e possuem

enzimas específicas para metabolizar o composto. Robertson & Alexander (1994)

conduziram um estudo para avaliar a ocorrência de degradação acelerada de

alguns herbicidas e observaram que o glifosato foi rapidamente e extensamente

mineralizado após a sua primeira aplicação.

Segundo Monteiro (1996) o desaparecimento do composto químico

parental e sua taxa de mineralização, comparando o solo com e sem aplicações

prévias, são dois critérios para determinar se o fenômeno de degradação

acelerada está ocorrendo.

Os microrganismos do solo tem sua população e atividade alteradas

com a presença de herbicidas, devido ao aumento da fonte de carbono e outros

nutrientes que favorecem o crescimento microbiano. Wardle & Parkinson (1990b)

avaliaram o efeito de várias concentrações de glifosato sobre a microbiota do

solo e observaram que houve um crescimento temporário do número de

bactérias, enquanto que a população de actinomicetos e fungos não foi afetada.

Em outro trabalho Wardle & Parkinson (1990a) estudaram o efeito de 2,4D,

picloran e glifosato no solo e observaram que a atividade microbiana foi

incrementada pela presença do herbicida glifosato.

Roslycky (1982) avaliando a influência de glifosato nos grupos de

microrganismos do solo, observaram menos efeitos adversos do composto nos

fungos, enquanto bactérias e actinomicetos tiveram suas atividades respiratórias

prejudicadas. Em um trabalho recente, Busse et al. (2001), avaliaram a toxicidade

de glifosato sobre a comunidade microbiana do solo e observaram que a

atividade microbiana foi estimulada com a presença do composto, entretanto a

respiração microbiana foi estimulada em altas doses do herbicida. Os autores

concluíram que as taxas de aplicação de glifosato no campo mostraram pequeno

ou nenhum efeito sobre a comunidade microbiana do  solo.



15

Os efeitos positivos ou negativos do herbicida na microbiota do solo

podem ser resultados das dosagens de aplicação e formulação do glifosato.

Stratton & Stewart (1992) estudaram o efeito de glifosato, sobre a biomassa

microbiana, número de microrganismos e a respiração do solo,  e observaram

houve um pequeno efeito estimulatório na biomassa microbiana em solos de

floresta, enquanto que em relação ao número de microrganismos e a respiração

não houve nenhum efeito positivo ou negativo. Os autores concluíram que o

glifosato aplicado nas condições recomendadas não causa efeitos adversos na

microbiota e respiração em solos de floresta. Recentemente, Armas (2002)

avaliou o efeito do glifosato grau técnico e formulações sobre a microbiota do

solo em áreas de várzea e observou que, em ambos os casos, os efeitos do

herbicida sobre os microrganismos foram transitórios.

A degradação microbiana do herbicida glifosato é influenciada por

diversos fatores, dentre eles, as características físicas e químicas do solo e da

própria molécula que agem continuamente determinando sua magnitude (Souza

et al., 1999b). A quantidade do herbicida disponível para os microrganismos do

solo depende de vários fatores edáficos, incluindo nutrientes, pH do solo,

temperatura e umidade (Haney et al., 2000).

A taxa de degradação do glifosato pode variar entre os diferentes tipos

de solos que determinam a disponibilidade do composto para os

microrganismos. Segundo Torstensson (1985), a variação da degradação pode

ser devido ao nível de atividade microbiana do solo ou a adsorção do produto que

regula a disponibilidade para a degradação no ambiente.

As condições físicas, químicas e biológicas do solo, além das variáveis

climáticas e características do composto, podem favorecer sua maior ou menor

persistência. Os solos tropicais possuem uma microbiota mais ativa que favorece

uma degradação mais rápida do composto, diminuindo assim sua meia-vida no

ambiente. A meia-vida do glifosato no ambiente pode variar consideravelmente,
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desde pouco menos que uma semana até anos, dependendo das características

do solo e da sua atividade microbiana (Carlisle & Trevors, 1988).

Os fatores que influenciam a persistência e comportamento de

herbicidas no solo estão interrelacionados com a adsorção do pesticidas e com a

disponibilidade do mesmo para biodegradação. Assim, a teoria estabelece que a

degradação pode ocorrer na fração que permanece na fase não-adsorvida. Em

recente estudo de análise compartamental sobre degradação de glifosato (fase

adsorvida e fase não-adsorvida) mostrou-se que há uma rápida degradação no

primeiro dia seguida de uma diminuição até o 40a dia, onde uma degradação

máxima é alcançada (Eberbach, 1998). Segundo o autor os resultados são

indicativos da influência de fatores do solo, particularmente, da adsorção, que

restringe ao longo do tempo a disponibilidade do glifosato para degradação. É

mostrado que a meia vida do glifosato é dependente das fases, sendo a da parte

não-adsorvida de 6 a 9 dias e da parte adsorvida de 222 a 835 dias, dependendo

dos solos avaliados. Assim é importante a consideração do pH, níveis de ferro

trocável e quantidade de argila.

O padrão de degradação da molécula do glifosato no solo é muito

variável, dependendo do grupo de microrganismo presente e suas exigências

nutricionais e sistemas enzimáticos. Obojska et al. (1999) trabalharam com

isolados de Streptomicetos degradadores de fosforados e sugeriram que estes

microrganismos são capazes de metabolizar o glifosato através do complexo

enzimático  C-P liase, utilizando o composto como fonte de carbono e fósforo.

Liu et al. (1991) avaliaram a degradação do glifosato por bactérias do

gênero Rhizobium e observaram que o composto foi degradado através da

clivagem da ligação carbono-fósforo, por ação da enzima C-P liase.

Souza et al. (1999b) trabalhando com degradação de glifosato e

imazapir em solos brasileiros, submetidos a diferentes doses dos herbicidas,

concluíram que a microbiota é capaz de utilizar o glifosato e o imazapir como



17

fontes de carbono para seu crescimento. Anteriormente, Olson & Lindwall (1991)

avaliaram o efeito de 2,4-D e glifosato sobre a comunidade microbiana do solo

em condições de campo e laboratório. Os resultados obtidos mostraram que o

glifosato não apresentou efeitos adversos na biomassa microbiana,

mineralização e nitrificação, em campo e laboratório.

A atividade microbiana do solo tem papel fundamental na degradação

do glifosato, determinando sua persistência no ambiente. Os solos com uma

microbiota mais ativa possibilita uma dissipação mais rápida do herbicida

aplicado. Wiren-Lehr et al. (1997) estudando a mineralização do glifosato,

observaram que a degradação do herbicida está relacionada com a biomassa e

atividade microbiana, além disso ocorre uma maior mineralização quando o

composto está em estado livre no solo. A adsorção do composto às partículas do

solo dificulta a sua exposição ao ataque microbiano, aumentando sua

persistência.

Segundo Bollag & Liu (1990) e Rao et al. (1993) uma vez exposta às

comunidades microbianas do solo, as moléculas estariam sujeitas a cinco

possibilidades de transformação ou inativação: a) biodegradação em que a

molécula poderia servir como substrato de crescimento e energia; b)

cometabolismo, em que o herbicida é transformado por reações metabólicas,

mas não serviria como fonte de energia aos microrganismos; c) polimerização ou

conjugação, em que a molécula, ou seu intermediário, seria conjugado com outros

compostos presentes naturalmente no solo; d) acumulação, em que a molécula

seria incorporada e acumulada dentro do microrganismo; e) efeitos secundários

da atividade microbiana, em que o herbicida é transformado, por causa de

mudanças no pH, reações de redox e produtos reativos, entre outros,

proporcionado pelos microrganismos.

Na maioria dos casos, a transformação da molécula, durante sua

exposição a um microrganismo, ou toda a microbiota do solo, não ocorre apenas
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por um único mecanismo. A molécula pode ser metabolizada por vários caminhos

no ambiente resultando diferentes produtos oriundos da mesma molécula (Souza,

1998).

2.4 Extração e análise do glifosato do solo

A maioria dos trabalhos sobre o glifosato detalham a atividade do

herbicida nas plantas, contudo a literatura sobre o seu comportamento no solo é

pouco extensa (Torstenson, 1985). O glifosato, por sua característica química,

possui a capacidade de se ligar fortemente ao solo, modificando sua atuação e

seu comportamento. Morillo et al. (2000), relatam que o glifosato está ligado aos

constituintes do solo através do radical  ácido fosfônico por um mecanismo similar

ao fosfato inorgânico. A adsorção do composto é influenciada pelas propriedades

do solo (CTC, pH, etc.), do herbicida (Caráter iônico, pKa, etc.) e das variáveis do

meio (temperatura, umidade, etc) (Pignatello, 1989).

O glifosato possui grupos funcionais amina, carboxila e fosforados que

podem simultaneamente se ligarem a íons metálicos formando quelatos, além

disso a sua adsorção por óxidos de Fe acarreta rápida inativação de sua função

herbicida em contato com o solo (McBride, 1994). O composto compete com o

orto-fosfato por sítios disponíveis de sorção, confirmando a importante função do

grupo fosfonato na sorção do glifosato, além da energia iônica e o cátion

dominante que também têm influencia na sorção do produto ao solo (Jonge &

Jonge, 1999).

O glifosato pode se complexar com a fração solúvel de substâncias

húmicas de forma tão importante quanto sua adsorção com argilas e poderia

nesta forma ser transportado através do solo (Torstensson, 1985).

Os estudos sofre a dissipação do herbicida no solo têm sido realizados

no sentido de compreender a relação entre a atividade microbiana e sua função



19

na dinâmica deste composto, não se preocupando com a determinação dos

resíduos presentes após o ataque microbiano. Eberbach (1999), reporta que na

literatura pertinente a decomposição do glifosato no solo, poucos trabalhos

estavam disponíveis em relação a extração e análise de glifosato e seus

metabólitos e que foram usados para monitorar a degradação após extensos

períodos de tempo.

Devido ao caráter complexo das interações do glifosato com diversos

componentes do solo, os métodos de extração descritos têm se mostrados

complexos e fortemente dependentes do tipo e características dos solos. O

glifosato demonstra uma forte ligação através do ácido fosfônico às argilas

minerais,  existindo uma dependência com o teor de ferro, caolinita, pH e matéria

orgânica do solo (Sprankle et al., 1975), e vários procedimentos tem sido

testados para sua análise. Milles & Moye (1988) desenvolveram um método de

determinação do glifosato em vários tipos de solo, utilizando fosfato de potássio

monobásico e hidróxido de potássio, e obtiveram recuperação de 35% a 100%

do herbicida aplicado.

A composição do solo é um fator importante para determinar a baixa ou

alta recuperação do glifosato. Roy & Konar (1989) conseguiram recuperação

variando entre 45% e 70% de acordo com o tipo de solo, por meio de extração

com ácido fosfórico.

Spann & Hargreaves (1994), estudaram um método analítico para

extrair e determinar  o glifosato do solo com médios a altos teores de argila,

demonstrando uma recuperação de cerca de 80% a 90% do glifosato aplicado.

Em um outro trabalho, Alferness & Iwata (1994) conseguiram recuperar de 70% a

90% do herbicida aplicado utilizando NH4OH e KH2PO4 como extrator em

diferentes solos.

Kataoka et al. (1996) obtiveram recuperação de 90% a 100% do

glifosato aplicado em um solo argilo-arenoso utilizando solução de hidróxido de
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sódio com um método bastante simples e rápido. Outro estudo sobre a

recuperação do glifosato e seu principal metabólito AMPA do solo foi realizado

por Sancho et al. (1996), através da extração com hidróxido de potássio e análise

por cromatografia líquida. Os resultados mostraram recuperação entre 88% e

109% de glifosato e 73% e 103% de AMPA.

Borjesson & Tortensson (2000) desenvolveram um método para

determinação de glifosato e AMPA em solo e água, através da extração com

hidróxido de sódio e encontraram recuperação média de 103% e 96% em água,

e 78% e 75% em solo para glifosato e AMPA, respectivamente.

Em virtude poucas informações sobre o comportamento do glifosato em

países tropicais, Souza et al. (1999a) desenvolveram um trabalho sobre

mobilidade do glifosato e imazapir em solos brasileiros. Para isto utilizaram

hidróxido de potássio como extrator do glifosato do solo com análise das

amostras por polarografia, e obtiveram recuperação de 76% a 78% do herbicida

aplicado. Segundo os autores o glifosato foi adsorvido pelos solos analisados,

devido suas características físico-químicas, apresentando uma baixa lixiviação.

A maioria dos trabalhos sobre degradação de glifosato tem sido

realizados usando-se o composto radiomarcado, onde o comportamento do

herbicida tem sido avaliado através de medidas do 14CO2 evoluído dos solos

tratados. Nos casos de estudos com o glifosato “frio”, são usados os métodos

cromatográficos para avaliar o desaparecimento do composto e formação de

metabólitos (degradação). Os métodos cromatográficos são os mais

comumentes utilizados para avaliar compostos em amostras biológicas e de solo

(Eberbach & Douglas, 1991).

Muitos métodos de análises para glifosato e seu metabólito AMPA

foram descritos, inclusive cromatografia gasosa (Moye & Deyrup, 1986),

cromatografia de camada delgada (Young et al., 1977) e HPLC - High

Perfomance Liquid Chromatography  (Span & Hergreaves, 1994). Todos esses
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métodos porém requerem passos de derivatizações manuais ou procedimentos

de limpeza das amostras complexos, tornado demorado o processo. Para as

análises por HPLC, a ausência de cromofóros torna necessário que o composto

seja derivatizado com reagentes antes da coluna (pré-coluna) (Milles & Moye,

1983) ou depois da coluna (pós-coluna) (Span & Hargreaves, 1994).

A derivatização pós-coluna, comparada com o procedimento de pré-

coluna, possui uma seletividade mais alta e limites de detecção abaixo de ppb,

sendo importante para análises de matrizes mais complexas, tais como amostras

de solo e alimentos (Glass, 1983).

As dificuldades em estabelecer métodos simples para extração e

determinação desses compostos a níveis de resíduos são principalmente devido

às suas propriedades: altamente solúveis em água, insolúveis em solventes

orgânicos e comportamento complexante (Stalikas & Konidari, 2001)

Neste sentido, a utilização de um método adequado de extração e

análise de glifosato e AMPA deve levar em consideração o tipo e a composição

do solo, além do tipo e concentração do solvente, para proporcionar maior

recuperação do herbicida aplicado e, obtenção de resultados confiáveis e

seguros na análise de seus resíduos.



 
 
 
 
 

3  MATERIAL E MÉTODOS 
 

O trabalho foi realizado no Laboratório de Ecotoxicologia, da Divisão 

de Funcionamento de Ecossistemas Tropicais do Centro de Energia Nuclear na 

Agricultura - CENA/USP, Piracicaba, SP. As análises cromatográficas foram 

realizadas no Laboratório de Resíduos de Pesticidas da EMBRAPA Meio 

Ambiente, Jaguariúna, SP. 

 

3.1  Solo 
 

As amostras de solo foram coletadas de uma área cultivada com 

pêssego, na Fazenda Experimental da ESALQ/USP, situada no município de 

Piracicaba/SP, sendo uma amostra de uma subárea sem histórico aplicação 

(PV1) e outra com histórico de 06 anos de aplicação de glifosato (PV2). O solo 

foi classificado como sendo podzólico vermelho-amarelo, textura argilosa.  

Foram coletadas, simultaneamente e com os mesmos procedimentos, 

outras amostras de solo de uma área, da Fazenda Experimental do IAPAR, 

situada  no município de Londrina/PR, sendo uma amostra de uma subárea 

sem histórico de aplicação (PV3), cultivada com banana, e outra com histórico 

de 11 anos de aplicação de glifosato PV4), cultivado com soja no sistema 

plantio direto. O solo foi classificado como sendo latossolo vermelho, textura 

muito argilosa. Em cada subárea foram coletadas subamostras de solo, 

inteiramente ao acaso na área, em 10 pontos na profundidade de 0-10 cm e 

que formaram a amostra composta.  
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Na Tabela 1, estão apresentados os dados das análises físico-

químicas, das amostras dos solos, realizadas pelo Departamento de Solos e 

Nutrição de Plantas, da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da 

Universidade de São Paulo.  

 

Tabela 1. Composição físico-química das amostras dos solos coletadas na 

camada de 0-10 cm. 

Determinação PV1 PV2 LV3 LV4 

pH em H2O (1:2,5) 5,9 5,7 5,6 5,2 

pH em KCl (1:2,5) 5,3 5,3 5,0 4,2 

Matéria Orgânica (g.kg-1) 23 23 26 20 

H+Al (mmolc.kg-1) 18 27 32 56 

T (mmolc.kg-1) 92,0 88,3 118,2 92,1 

V (%) 80 69 73 39 

Areia (%) 49 41 03 01 

Silte (%) 9 13 11 08 

Argila (%) 42 46 86 91 

Classe de textura arg. arg. m. arg. m. arg. 

 
 

 

As amostras dos solos foram deixadas à temperatura ambiente, sendo 

em seguida peneirados em malhas de 2 mm, e então determinou-se o peso 

seco e a capacidade de campo. O restante das amostras foi acondicionada em 

sacos plásticos fechados frouxamente com barbante e papel (para possibilitar 
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“respiro” para os microrganismos) e mantidos à temperatura de 4oC, para 

posterior análises.  

 

3.1.1  Determinação do peso seco e capacidade de campo. 
 

Amostras de 10 g de solo foram levadas para secar em estufa à 

temperatura de 105oC por 24 horas, em três repetições. A umidade foi 

determinada, em porcentagem, pela diferença dos pesos dos solos antes e 

após a secagem em estufa.  

Na determinação da capacidade de campo, foram colocados 150 g de 

solo em um béquer de 500 mL de capacidade e adicionou-se gota a gota 2 mL 

de água destilada, com auxílio de uma pipeta, por 40 segundos. O torrão 

formado foi colocado em uma placa de Petri e levada à estufa para secar à 

temperatura de 105oC por 24 horas. A capacidade de campo foi calculada pelo 

peso seco do solo que absorveu os 2 mL de água adicionados.  

 

3.1.2  Herbicida 
 

O herbicida utilizado foi o glifosato, aplicado em sua formula técnica 

(99% de pureza, gentilmente cedido pela Monsanto), na dosagem  

recomendada para condições de campo (6,0 L.ha-1), sendo calculado a 

quantidade aplicada utilizando 360 g i.a./litro. A dosagem final aplicada nas 

amostras de solo foi de 2,16 kg i.a./ha, convertidos para 2,16 mg i.a./kg de solo.   

 
3.2  Biodegradação de glifosato no solo 

 
A metodologia utilizada foi a descrita por Bartha & Pramer (1965), que 

quantifica o dióxido de carbono desprendido na respiração microbiana do solo.  

O herbicida glifosato foi aplicado na dosagem de 2,16 mg.kg-1 de solo, 

uniformemente nas amostras de solos contidas em sacos plásticos que foram 
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agitados para homogeneização. Foram utilizados 75 g (peso seco) de cada 

amostra de solo que foram adicionados em Erlenmeyers de 250 mL de 

capacidade que tem fundido lateralmente um tubo de 50 mL, com fundo 

arredondado. A umidade do solo foi ajustada para 75% da capacidade de 

campo. Após adição do solo, cada frasco foi fechado com uma rolha de 

borracha, sobre a qual foi montado um filtro de cal sodada, munido de uma 

torneira. O tubo foi fechado com tampa de borracha perfurada com uma agulha 

de 15 cm de comprimento e com abertura superior fechada com rolha de vidro 

(Figura 3).  

A unidade foi acrescida com 10 mL de hidróxido de potássio (KOH) 

0,2 N, por injeção, removendo a tampa do filtro e a tampa de vidro da abertura e 

adicionando KOH através da abertura no tubo. A torneira é fechada, a rolha de 

vidro e tampa do filtro recolocadas em suas posições iniciais (frasco 

hermeticamente fechado).  

O dióxido de carbono desprendido e coletado no álcali, foi amostrado 

periodicamente, retirando-se os 10 mL de KOH, com auxílio de seringa, e 

adicionando novamente 10 mL de KOH livre de CO2. A amostra de KOH 

retiradas foi adicionada em erlenmeyer de 125 mL,  contendo 1,0 mL de BaCl2 

para precipitar todo o CO2 e 3 gotas de fenolftaleína como indicador, sendo 

titulados com HCl 0,1 N até a viragem, anotando-se o volume gasto.  

O mesmo procedimento descrito acima foi utilizado para testemunhas 

sem adição de solo (branco), para determinar a quantidade de CO2 desprendido 

devido a atividade microbiana. 

A quantificação do CO2 desprendido foi realizado nos períodos de 2, 

4, 8, 16, 24 e 32 dias após a incubação do solo, sendo calculado pela seguinte 

formula (IBAMA, 1990):  

µg C-CO2 = [(mL HCl gasto branco) – (mL HCl gasto tratamento)] x N x 22 

onde: 

N : normalidade do HCl, determinada a cada coleta por titulação com 

NaOH 0,1 N 
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Figura 3 - Frasco respirométrico utilizado no experimento de biodegradação 

(Bartha & Pramer, 1965). 
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3.3  Atividade microbiana do solo 
 

A atividade microbiana foi avaliada de acordo com a técnica de 

hidrólise de diacetato de fluoresceína (FDA) (Schnürer & Rosswall, 1982). 

Amostras de 5 g (peso seco) de cada amostra de solo, em cinco repetições e 

umidade ajustada para 75% da capacidade de campo, foram distribuídas em 

Erlenmeyers de 125 mL de capacidade, adicionando-se, posteriormente, 20 mL 

de tampão fosfato de sódio ( 8,7 g de K2HPO4 + 1,3 g de KH2PO4 dissolvido em 

1000 mL de água, pH 7,6) e 200 µL de uma solução de FDA, na concentração 

de 2 mg de FDA.mL-1 em acetona, fechando-se os mesmos com folha de 

alumínio.  

Os Erlenmeyers foram incubados sob agitação, a 150 rpm e 

temperatura de 24oC, por 20 min. Após esse período, a reação foi paralisada 

com 20 mL de acetona, e o sobrenadante foi filtrado em papel de filtro Whatman 

n.1. As soluções foram avaliadas em espectrofotômetro (comprimento de onda 

de 490 nm). A atividade microbiana foi determinada pela quantidade de FDA 

hidrolisado, com auxílio das equações das curvas-padrão obtidas de cada um 

dos solos analisados.  

Para determinação da curva-padrão, procedeu-se como descrito 

acima, utilizando concentrações de 0, 100, 200, 300 e 400 µg de FDA, obtidas 

com a adição de  0, 50, 100, 150 e 200 µL de FDA, respectivamente. O FDA foi 

hidrolisado por calor (100oC) em banho-maria, por 5 min, com a adição de 5 mL 

de tampão fosfato de sódio. Após hidrólise, misturou-se as soluções com o solo 

e adicionou-se 15 mL de tampão fosfato de sódio, agitando por 20 minutos. 

Procedeu-se a leitura em espectrofotômetro (comprimento de onda de 490 nm).  

A atividade microbiana foi avaliada no tempo 0 dias e aos 32 dias de 

incubação do solo 
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3.4  Quantificação de microrganismos do solo 
 

Na determinação da comunidade microbiana presente no solo foi 

utilizado a técnica do número mais provável (NMP) em plaqueamento por gotas 

descrita por Jahnel et al. (1999), fazendo-se diluição em série à extinção.  

Foram pesados 10 g de cada amostra de solo e adicionados em 

frascos contendo 90 mL de solução salina à 0,85%. Os frascos foram agitados 

por 10 minutos a 150 rpm em agitador circulante. A partir deste frasco, foram 

preparadas as diluições, para bactérias a partir de 10-3 a 10-7 e para 

actinomicetos e fungos a partir de 10-2 a 10-6. Em seguida foi tomada alíquota 

de 0,1 mL, com auxílio de micropipeta adicionando em tubos contendo 0,9 mL 

de meio de cultura com ágar a 1% e mantida em banho-maria a 45oC. Os meios 

de cultura utilizados foram o ágar-nutriente ( 5 g de peptona, 3 g de extrato de 

carne, 10 g de NaCl, 10 g de ágar, dissolvidos em 1 litro de água deionizada) 

para  bactérias; o meio ágar-nutriente (5 g de glicose, 10 g de peptona, 10 g de 

ágar, dissolvidos em 1 litro de água deionizada) para actinomicetos; e o meio de 

Martin ( 1 g KH2PO4, 1 g de MgSO4.7H2O, 5 g de peptona, 10 g de dextrose, 

0,033 g de rosa bengala, 0,05 g de estreptomicina, 10 g de ágar, dissolvidos 1 

litro de água deionizada) para fungos.  

O plaqueamento foi feito com gotas do meio de cultura em alíquotas 

de 0,040 mL/gotas, com auxílio de micropipeta, utilizando 5 gotas de cada 

diluição colocadas, uma ao lado da outra, em placas de Petri estéreis. Em 

seguida as placas foram vedadas com ParafilmTM e incubadas durante 48 horas 

à 28oC.  

Após este período foram feitas observações da presença de unidades 

formadoras de colônias (UFC). O NMP foi determinado utilizando uma tabela de 

ocorrência estatística. O número de microrganismos foi avaliado no início da 

incubação do solo e no final do período de 32 dias.  
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3.5  Delineamento experimental 
 

O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado 

com 4 tratamentos: 1- sem histórico e sem aplicação de glifosato, 2- sem  

histórico e com aplicação de glifosato, 3- com histórico e sem aplicação de 

glifosato, 4- com histórico e com aplicação de glifosato; em 3 repetições 

retiradas de cada amostra de solo. Para comparação de médias foi utilizado o 

teste de Tukey ao nível de 5%.  

 

3.6 Extração e análise de glifosato e AMPA do solo 
 

3.6.1 Reagentes 
 

Os reagentes utilizados são todos padrões analíticos (PA) e estão 

listados abaixo. 

Hidróxido de amônia (MerckTM), cloreto de sódio (MerckTM ,99,9% 

pureza), cloreto férrico (J.T. BakerTM), dihidrogênio fosfato de potássio 

(AldrichTM ,grau HPLC), hipoclorito de cálcio ( SinthTM ,65% de pureza), ácido 

bórico ( Riedel-de-HaenTM ), 2-mercaptoetanol ( AldrichTM ), Brig 35 (AldrichTM), 

metanol (MerckTM), ácido clorídrico concentrado (MerckTM), ácido fosfórico 

(MerckTM, 85% de pureza), padrão analítico de glifosato (MonsantoTM, 99% ), 

padrão analítico de AMPA (MonsantoTM, 99%), resina de troca catiônica Dowex 

50W-X8, 100-200 mesh forma hidrogênio (AldrichTM).  

 

3.6.2  Preparação e condicionamento de coluna de troca catiônica 
 

A resina de troca catiônica Dowex-50W ( 20 g) foi dissolvida em ácido 

clorídrico 0,01 M até formar uma pasta. Em seguida foi introduzida numa coluna 

cromatográfica (20 cm de comprimento, 1,9 cm de diâmetro interno), e 
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condicionada com ácido clorídrico 0,01 M (80 mL) a uma taxa de fluxo de 2,5 

mL.min-1.  

 

3.6.3  Extração 
 

Amostras de solo (10 g), retiradas do experimento de incubação aos 

0, 8, 16 e 32 dias ( 3 repetições), foram colocadas em tubos de centrifuga de 75 

mL e adicionados NH4OH 0,25 M + KH2PO4 0,1 M (40 mL), sendo em seguida 

agitadas por 90 min usando um shaker horizontal ( 120 rpm) e centrifugadas por 

à 2000 rpm por 20 min. O sobrenadante foi transferido para outro tubo de 

centrífuga e ajustado o pH para 2,0 com HCl 5 M e centrifugado novamente a 

2500 rpm por 10 min. O sobrenadante foi filtrado em papel filtro GF/A e 

transferido para balão volumétrico de fundo redondo de 300 mL. Repetiu-se o 

procedimento acima para o resíduo sólido restante no tubo de centrifuga. O 

volume foi diminuído para aproximadamente 5 mL em concentrador rotatório à 

vácuo (temperatura de 60oC).  

O extrato de solo foi ajustado para pH 1,8-2,0 com NH4OH 

concentrado e transferido para um tubo de centrifuga, com lavagens de ácido 

clorídrico 0,01 M, e centrifugado 4000 rpm por 10 min.  

 

3.6.4  Limpeza do extrato utilizando a coluna de troca catiônica 
 

O extrato do solo foi transferido para uma coluna contendo resina de 

troca catiônica, condicionada anteriormente, com um fluxo regulado de 2,5 

mL.min-1. Em seguida foram feitas lavagens seqüenciais com porções de 5 mL 

de acido clorídrico 0,01 M até um volume total de 20 mL, descartando o eluído. 

O glifosato foi eluído da coluna usando ácido clorídrico 0,1 M (100 mL) sendo 

coletado em balão de 500 mL. O extrato limpo foi então evaporado à secura em 

evaporador rotatório à vácuo ( temperatura de 60oC). O resíduo foi redissolvido 

com 5 mL de fase móvel (0,005 M de KH2PO4 , 4% metanol, pH 2,1, ajustado 
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com ácido fosfórico) e colocado em balão volumétrico de 5 mL. O extrato final 

foi filtrado em membrana Millipore de 0,45 µm utilizando uma seringa com 

adaptador e o glifosato e AMPA foram determinados por cromatografia líquida 

de alta eficiência (CLAE).  

 

3.6.5  Sistema cromatográfico 
 

3.6.5.1  Cromatografia líquida de alta eficiência 
 

O equipamento consiste num modelo Shimadzu (LC 10AD) com uma 

coluna analítica para glifosato (5 um, 300 mm x 4,6 mm de diâmetro interno, 

resina iônica, forma K+, suporte sulfonatado divinil benzeno-stireno copolímero) 

mantida à temperatura de 50oC. A taxa de fluxo da fase móvel foi de 0,5 

mL.min-1. O volume injetado da amostra foi de 100 µL. 

 

3.6.5.2  Sistema de reação pós-coluna e derivatização 
 

A determinação do glifosato envolveu uma reação de oxidação pós-

coluna para amina primaria à 38oC, seguida de derivatização com OPA-MERC 

em um espiral de aço inoxidável (2 m x 0,2 mm de diâmetro interno). O 

reagente oxidante consistiu de hipoclorito de cálcio contendo 0,02 g de 

Ca(ClO2), 1,36 g de KH2PO4, e 11,6 g de cloreto de sódio dissolvido em 1 litro 

de água deionizada. 

O reagente OPA-MERC consistiu de 1,0 mL de 2-mercaptoetanol, 400 

mg de fluoraldeído (97%), 25 g de ácido bórico dissolvido em 1 litro de água 

deionizada.  

Duas bombas peristálticas foram usadas para obter um fluxo de 0,3 

mL.min-1 para o reagente oxidante e o OPA-MERC.  
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3.6.5.3  Detecção 
 

A detecção foi realizada usando um detector de fluorescência com 

comprimento de onda de excitação de 350 nm e emissão de 440 nm e um 

integrador. Os tempos de retenção para o glifosato e AMPA foram 22 e 44 min, 

respectivamente.  

 



 
 
 
 
 
4  RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
4.1  Umidade e capacidade de campo 
 

Os resultados obtidos para umidade e capacidade de campo dos solos 

analisados estão apresentados na Tabela 2. Observa-se que as amostras de 

pódzolicos vermelho-amarelo (PV1 e PV2) possuem capacidade de campo 

inferiores em relação as amostras de Latossolo vermelho-amarelo (LV3 e LV4). 

A textura dos solos coletados no IAPAR, classificada como muito argilosa, 

favorece uma maior capacidade de campo para este tipo de solo. 

 

 

 

Tabela 2. Umidade e capacidade de campo das amostras dos solos PV1, PV2, 

LV3 e LV4. 

Solo Umidade de Campo  

(%) 

Capacidade de Campo 

(mL/100g solo) 

PV1 9,96 15,39 

PV2  9,33 14,72 

LV3  20,6 39,13 

LV4  20,6 37,03 
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4.2  Biodegradação do glifosato 
 

Os resultados da degradação do glifosato obtidos através da evolução 

de CO2  pelos microrganismos no período de 32 dias estão apresentados nas 

Figuras 4 e 5, para os solos PV e LV, respectivamente.  

Observa-se que nos tratamentos em que foi aplicado o glifosato a 

quantidade de CO2 desprendida aos 32 dias foi de 0,42 e 0,49 µg/g, para os 

solos PV1 e PV2, e de 0,46 e 0,49 µg/g, para os solos LV3 e LV4, 

respectivamente. Estes resultados foram maiores que os encontrados para os 

tratamentos controle, que apresentaram quantidades de CO2 desprendido aos 

32 dias de 0,32 e 0,39 µg/g, para o solos PV1 e PV2, e de 0,40 e 0,38 µg/g, 

para o solo LV3 e LV4, respectivamente. Entretanto não foram observadas 

diferenças estatísticas entre todos os tratamentos, na quantidade de CO2 

acumulado durante o período de incubação. A evolução do CO2 do solo tem 

sido utilizada como índice de atividade microbiana, da biomassa ativa e, ainda, 

do metabolismo do carbono lábil do solo (Souza et al., 1999b) Estes resultados 

sugerem que a microbiota do solo é capaz de utilizar o glifosato como fonte de 

carbono para o seu metabolismo, proporcionando um incremento na respiração 

microbiana, medida pelo desprendimento de CO2 destes solos.  

Segundo Rueppel et al. (1977), o glifosato é um composto 

rapidamente degradado na presença dos microrganismos do solo. A aplicação 

do herbicida estimula a microbiota do solo, favorecendo a decomposição do 

composto, e dependendo da concentração aplicada e da composição da 

molécula a sua persistência será maior ou menor. O glifosato pode causar 

estimulação ou inibição da capacidade respiratória do solo, dependendo da 

concentração usada (Grossbard & Atkinson, 1985). Wardle & Parkinson (1990a) 

indicam que a produção de CO2 está relacionada com a decomposição direta 

do herbicida no solo. 

Os resultados obtidos pela respiração microbiana mostram que 

ocorreu uma degradação rápida do glifosato aplicado nos solos na fase inicial 
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de incubação até o oitavo dia, a partir daí houve uma estabilização na 

quantidade de CO2 desprendida pelos microrganismos. Souza (1994) 

estudando a atividade do glifosato em solos observou que o herbicida foi 

rapidamente degradado até o décimo dia de incubação e a partir daí houve uma 

estabilização na respiração microbiana. Os microrganismos conseguem utilizar 

apenas a fração que está disponível para degradação e sendo o glifosato 

fortemente adsorvido pelos componentes do solo, a sua degradação é mais 

rápida logo após a aplicação. Sprankle et al. (1975) reporta que o glifosato sofre 

uma decomposição inicial rápida seguida de uma baixa e contínua degradação. 

Segundo os autores isto é devido à adsorção do glifosato à argila e matéria 

orgânica do solo que impedem a utilização posterior do herbicida pelos 

microrganismos. Nomura & Hilton (1977) estudando a degradação do glifosato 

em vários solos do Hawai observaram que o CO2 desprendido foi maior nos 

primeiros dias decrescendo com o tempo. 

A degradação do glifosato está diretamente relacionada a quebra da 

ligação C-P do composto, através da clivagem dessa ligação pelos 

microrganismos, que a partir daí utilizam o composto como fonte de carbono e 

fósforo. A degradação de compostos fosforados, como o glifosato, é devida 

principalmente à ação da atividade da C-P liase, que está presente na maioria 

dos microrganismos (Lerbs et al., 1990; Obojska et al., 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 36

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

Tempo (dias)

C
-C

O
2 

(u
g/

g 
so

lo
)

PV2 controle
PV2 com aplicação de glifosato
PV1 controle
PV1 com aplicação de glifosato

 
Figura 4 - Evolução de CO2 de amostras dos solos PV1 e PV2, durante o 

período de incubação de 32 dias, a 25oC (+2) no escuro.  
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Figura 5 - Evolução de CO2 de amostras dos solos LV3 e LV4, durante o 

período de incubação de 32 dias, a 25oC (+2) no escuro.  
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Os resultados observados nas Figuras 4 e 5 mostram que em solos 

com histórico de aplicação de glifosato (PV 2 e LV 4) as quantidades de CO2 

acumulado no período foi em torno de 10% a 15% superiores às observadas 

para os solos sem histórico de aplicação (PV 1 e LV 3). Os resultados ainda 

mostram que os solos que receberam aplicação do herbicida, na concentração 

inicial de 2,16 mg.kg-1, antes da incubação, apresentaram quantidades de CO2 

desprendido em torno de 15% a 30% superiores, em relação aos solos controle, 

ao final do período de 32 dias. Na Tabela 3 são mostradas as quantidades de 

CO2 desprendido, devido a biodegradação do glifosato, sendo sua 

mineralização estimada em 0,10 mg/g, para os solos PV1 e PV2, e de 0,06 e 

0,11 µg/g, para os solos LV3 e LV4, respectivamente.  

Estes resultados estão de acordo com os encontrados por Robertson 

& Alexander (1994), que observaram que o glifosato foi rapidamente e 

extensivamente mineralizado após mais de uma aplicação. Os autores ainda 

observaram que 50% do herbicida aplicado foi mineralizado em 10 dias e que 

60% do composto foi convertido para dióxido de carbono após uma segunda 

aplicação. 

A semelhança no formato das curvas de evolução do CO2 , encontrada 

nos solos avaliados, mostram que o glifosato não é diretamente utilizado como 

fonte de energia para a população microbiana. As amostras de solos avaliadas 

possuem quantidades semelhantes de matéria orgânica, que provavelmente 

foram utilizadas pelos microrganismos como fonte de energia. Segundo 

Sprankle et al. (1975a) o modelo de degradação do glifosato pelos 

microrganismos do solo sugere um processo de co-metabolismo. Esse mesmo 

processo é citado por outros autores que constataram que o glifosato não era 

completamente utilizado como fonte de energia para os microrganismos 

(Torstensson & Aamisepp, 1977; Torstensson et al., 1989; Robertson & 

Alexander, 1994; Forlani et al., 1999). 
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Tabela 3. Quantidade de CO2 (µg.g-1 solo) desprendida pelos microrganismos 

devido a biodegradação do glifosato. Média de três repetições. 

Solos Tempo 

 02 dias 04 dias 08 dias 16 dias 24 dias 32 dias 

PV1 0,001 0,018 0,035 0,056 0,085 0,10 

PV2 0,003 0,015 0,039 0,055 0,074 0,10 

LV3 0,001 0,006 0,015 0,034 0,046 0,06 

LV4 0,000 0,017 0,030 0,062 0,10 0,11 

 

 

 

4.3  Atividade microbiana do solo 
 

Os resultados encontrados para a atividade microbiana dos solos 

utilizados no experimento de degradação, avaliados pela técnica da hidrólise de 

diacetato de fluoresceína (FDA), estão mostrados na Tabela 4. A técnica da 

hidrólise de FDA tem a vantagem de ser simples, rápida e sensível, e pode ser 

utilizadas para estudos comparativos de atividade microbiana em ambientes 

naturais (Schnürer & Rosswall, 1982). 

Comparando os resultados das amostras avaliadas, no início e final do 

período de incubação, observa-se que a atividade microbiana aumentou 

significativamente, para todos os solos avaliados, com a incubação em 

condições controladas de umidade e temperatura. Observou-se também que 

nas amostras de solos em que foi aplicado glifosato, antes do período de 

incubação, a atividade microbiana apresentou resultados superiores 

significativos em relação às amostras controles. Isto sugere que o glifosato é 

utilizado pelos microrganismos do solo para seu crescimento. 

Observa-se também que os solos com histórico de aplicação do 

glifosato (PV 2 e LV 4) apresentaram atividade microbiana maior se 

comparados com os solos sem histórico de aplicação (PV 1 e LV 3), no início e 



 39

no final do período de incubação. Estes resultados evidenciam que os solos 

com histórico de aplicação possuem uma microbiota mais ativa devido 

sucessivas aplicações do glifosato, além de proporcionar uma maior adaptação 

dos microrganismos à presença do produto. Os solos LV4 e PV2 apresentaram 

valores de 78,05 e 55,66 µg FDA/g de solo, com aplicação de glifosato aos 32 

dias, respectivamente. Estes resultados foram superiores estatisticamente aos 

encontrados para os seus controles, que apresentaram valores de 72,45 e 

49,39 µg FDA/g de solo, respectivamente.  

As diferentes taxas de degradação do glifosato está relacionada com a 

atividade microbiana apresentada pelo solo avaliado. Heinonen-Tanski (1989) 

sugere que solos com alta atividade microbiana favorecem a rápida degradação 

e o oposto ocorre em solos com baixa atividade, onde o glifosato pode 

permanecer intacto por mais tempo.  

A atividade microbiana é um importante fator que influencia o 

comportamento do herbicida no ambiente. Segundo Haney et al. (2000) a 

aplicação de glifosato estimula rapidamente a atividade dos microrganismos do 

solo. Os autores ainda sugerem que o glifosato incrementa a atividade 

microbiana, através da mineralização do carbono e nitrogênio.  

Os resultados de atividade microbiana, avaliada pela evolução do CO2  

(Figuras 3 e 4), podem ser correlacionado com a atividade microbiana, medida 

pela hidrólise de FDA, apresentadas pelos solos avaliados. Observa-se que os 

solos que apresentaram atividades microbianas maiores, também mostraram 

uma maior quantidade de CO2 desprendido durante o período de incubação. 

Schnürer & Rosswall (1982) detalharam que correlação acima de 90% foi 

encontrada entre a hidrólise de FDA e a respiração microbiana e que as 

diferenças entre as camadas de solos pode ser reflexo do conteúdo da matéria 

orgânica presente.  
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Tabela 4. Atividade microbiana de amostras de solo PV1, PV2, LV3 e LV4, no 

início e no final do período de incubação de 32 dias, a 25oC (+2) no 

escuro. Média de cinco repetições. 

FDA (µg FDA/g solo) 

32 dias 

Solos FDA (µg FDA/g solo) 

0 dias 

 Controle Glifosato 

PV 1 29,06 c 33,99 b 41,56 a 

PV 2 48,26 c 49,39 b 55,66 a 

LV 3 27,25 c 37,49 b 46,61 a 

LV 4 50,26 c 72,45 b 78,05 a 
*Médias, seguidas letras distintas na linha, diferem entre si pelo teste de Tukey em 5%. 

 

 

Na Figura 6 observa-se que as amostras de solo LV3 e LV4, 

provenientes do IAPAR, apresentaram atividades microbianas, aos 32 dias de 

incubação, entre 40% e 45% superiores em relação às atividades antes da 

incubação. Provavelmente estes solos exibam uma resposta positiva a 

incubação favorecendo um aumentos significativo de sua atividade microbiana. 

Já nas amostras de solo PV1 e PV2, provenientes da ESALQ, as maiores 

diferenças foram em relação às atividades microbianas entre os tratamentos 

com aplicação de glifosato e os controles, após o período de 32 dias de 

incubação, onde a aplicação do herbicida proporcionou um aumento de 15% a 

25% na atividade para estes solos. Estes resultados sugerem que estes solos 

possuam uma microbiota mais sensível a aplicação do produto, que pode 

favorecer fontes adicionais de nutrientes. 
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Figura 6 - Atividade microbiana das amostras de solo PV1, PV2, LV3 e LV4, no 

início e no final do período de incubação de 32 dias, a 25oC (+2)no 

escuro. 

 

 

4.4  Quantificação de microrganismos do solo 
 

As contagens de microrganismos, nas amostras de solo analisadas, 

realizadas no início e no final do experimento de degradação, estão mostrados 

nas Tabelas 5, 6 e 7. 

Observa-se, de uma maneira geral que o número de bactérias sofreu 

um pequeno decréscimo com a aplicação de glifosato ao solo, enquanto que no 

número de fungos e actinomicetos houve um aumento significativo após o 

período de 32 dias.  

A Tabela 5 mostra os resultados das amostras de solo PV e LV ,em 

relação ao número de bactérias, no início e final do período de incubação. 

Observa-se que nos solos PV 1 e LV 3 ( sem histórico de aplicação), o número 

de bactérias encontradas foram de 5 x 105 e 9,1 x 105 UFC/g solo, no início, e 
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de 1,8 x 105 e 6,3 x 105 UFC/g de solo, no final, respectivamente. 

Apresentando, portanto, pequena diminuição do número de bactérias após o 

período de 32 dias com aplicação do glifosato.  

Os solos PV 2 e LV 4 (com histórico de aplicação) apresentaram 

número de bactérias de 5 x 105 e 8,5 x 105 UFC/g solo, no início, e de 7 x 105 e 

7,8 x 105 UFC/g de solo, no final, respectivamente. Mostrando que não houve 

diminuição no número de bactérias após o período de incubação. 

Provavelmente estes solos provenientes de áreas com histórico de aplicação 

possua uma comunidade bacteriana adaptada, onde o glifosato não 

apresentaria efeitos adversos sobre este grupo de microrganismo.  

Estes resultados, entretanto, mostram que o glifosato pode apresentar 

pequenos efeitos negativos ou positivos às bactérias do solo. Anderson (1978) 

reportou que os herbicidas, utilizados normalmente nas doses recomendadas, 

não têm efeitos adversos sobre as bactérias. Wardle & Parkinson (1990b) 

estudaram a influência do glifosato sobre a comunidade microbiana do solo e 

observaram que houve um crescimento temporário no número de bactérias.  

Em relação aos fungos, os resultados observados na Tabela 6 

mostram que houveram aumentos significativos no número de fungos para 

todos os solos avaliados, no final do período de incubação, se comparados com 

os resultados obtidos no início da incubação. Além disso, as amostras de solo 

que receberam aplicação de glifosato mostraram número de fungos 

estatisticamente superiores, se comparados com as amostras controle, aos 32 

dias de incubação.  
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Tabela 5. Número de bactérias nas amostras de solos PV1, PV2, LV3 e LV4, no 

início e no final do período de incubação de 32 dias. Média de três 

repetições.  

(U.F.C./g solo) 

32 dias 

Solos (U.F.C./g solo) 

0 dias 

 Controle Glifosato 

PV 1    5 x 105 a 2,2 x 105 a 1,8 x 105 a 

PV 2    5 x 105 a    4 x 105 a    7 x 105 b 

LV 3 9,1 x 105 a 4,9 x 105 a 6,3 x 105 a 

LV 4 8,5 x 105 a      10,5 x 105 a 7,8 x 105 a 
*Médias, seguidas pela mesma letra na linha, não diferem entre si pelo teste de Tukey em 5%. 

 

 

Os resultados ainda mostram que o solo LV4 ,com valor 5,3 x 104 

UFC/g de solo, apresentou número de fungos, após o período de 32 dias, com 

aplicação do glifosato, superior aos outros tratamentos na mesma condição e 

que apresentaram, valores de 4,5 x 104 , 3,5 x 104 e 3,3 x 104 UFC/g solo, para 

os solos PV1, PV2 e LV3, respectivamente. Provavelmente a cobertura vegetal 

permanentemente presente neste solo, além de um histórico de aplicação mais 

longo, tenha proporcionado  uma comunidade fúngica mais numerosa. 

Segundo Wardle & Parkinson (1990b) o glifosato pode influenciar 

diretamente a população fúngica ou também ter efeitos indiretos, por influencia 

de outros microrganismos que interagem com os fungos. Estes resultados 

sugerem que os fungos possuem uma capacidade de assimilação e 

degradação de herbicidas utilizando como fonte de nutrientes para o seu 

metabolismo. No caso do glifosato, os fungos utilizam o herbicida, 

provavelmente como fonte de carbono e fósforo. Bujacz et al. (1995) citaram 

que os fungos possuem um enorme potencial de degradação de compostos 

organofosforados, tais como o glifosato, devido ao seu mecanismo de clivagem 

da ligação C-P da molécula. 
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Tabela 6. Número de fungos nas amostras de solos PV1, PV2, LV3 e LV4, no 

início e no final do período de incubação de 32 dias. Média de três 

repetições. 

(U.F.C./g solo) 

32 dias 

Solos (U.F.C./g solo) 

0 dias 

 Controle Glifosato 

PV1  1 x 103 c 1,6 x 104 b 4,5 x 104 a 

PV2  5 x 104 c 1,7 x 104 b 3,5 x 104 a 

LV3 6,2 x 103 c 9,2 x 103 b 3,3 x 104 a 

LV4 8,7 x 103 c    8 x 103 b 5,3 x 104 a 
*Médias, seguidas pela mesma letra na linha, não diferem entre si pelo teste de Tukey em 5%. 

 

 

 

Na Tabela 7 são mostrados os resultados relativos ao número de 

actinomicetos das amostras dos solos avaliadas no início e no final do período 

de incubação. De acordo com esses resultados, observa-se que o número de 

actinomicetos aumentou significativamente após o período de 32 dias de 

incubação, se comparado com os resultados obtidos antes da incubação. As 

amostras de solo que receberam aplicação de glifosato mostram número de 

actinomicetos estatisticamente superiores, se comparados com as amostras 

controle, aos 32 dias de incubação. 

Obojska et al. (1999) estudando a degradação de organofosforados, 

dentre eles o glifosato, por isolados de Streptomycetes observaram que estes 

microrganismos são capazes de utilizar compostos contendo ligação C-P como 

fonte de fósforo.  
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Tabela 7. Número de actinomicetos nas amostras de solos PV1, PV2, LV3 e 

LV4, no início e no final do período de incubação de 32 dias. Média 

de três repetições. 

(U.F.C./g solo) 

32 dias 

Solos (U.F.C./g solo) 

0 dias 

 Controle Glifosato 

PV 1   2,4 x 105 c 6,4 x 105 b 5,4 x 106 a 

PV 2      4 x 105 b 1,5 x 106 a 2,4 x 106 a 

LV 3   1,2 x 105 c 6,7 x 104 b 5,5 x 105 a 

LV 4      8 x 105 b 3,4 x 105 b 2,5 x 106 a 
*Médias, seguidas pela mesma letra na linha, não diferem entre si pelo teste de Tukey em 5%. 

 

 

 

4.5  Extração e análise de glifosato do solo 
 

Os resultados obtidos na recuperação de glifosato variaram entre os 

tipos de amostras de solo. A porcentagem de recuperação encontrada para a 

amostra de solo PV 1 foi de 110% e para a amostra de solo PV 2 foi de 98%; já 

a porcentagem de recuperação de glifosato na amostra de solo LV 3 foi de 72% 

e para amostra  de solo LV 4 foi de 71%, com uma dose de aplicação inicial de 

2,16 mg.kg-1 de glifosato para todas as amostras (Tabela 8). Os resultados 

mostram a dificuldade de extração de glifosato em solos com alto conteúdo de 

argila, apresentados pelas amostras de solo LV3 e LV4, que possuem 86% e 

91% de argila, respectivamente. A composição física e química do solo tem 

forte influência na adsorção do herbicida, principalmente o conteúdo de argila,  

ferro e alumínio. Spann & Hargreaves (1994) analisaram solos com moderado a 

alto conteúdo de argila, através de extração alcalina com 0,1 M de hidróxido de 

potássio e uma etapa de limpeza do extrato utilizando coluna de troca catiônica, 

e encontraram recuperações que variaram entre 80% a 90% de glifosato 
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aplicado. Outros autores encontraram resultados entre 45% a 92% de 

recuperação de glifosato em solos com conteúdo de argila em torno de 40% a 

87% (Roy & Konar, 1989; Aubin & Smith, 1992; Alferness & Iwata, 1994; Souza 

et al., 1999a).   

 

 

Tabela 8. Recuperação de glifosato dos solos PV1, PV2, LV3 e LV4. Média de 

três repetições (+ desvio padrão). 

Solos Glifosato 

(mg.kg-1) 

Glifosato 

(%) 

PV 1 2,116 (+ 0,03) 98 (+ 1,64) 

PV 2 2,370  (+ 0,03) 110 (+ 0,47) 

LV 3 1,535  (+ 0,01) 72 (+ 0,60) 

LV 4 1,530  (+ 0,01) 71 (+ 0,53) 
 

 

 

Os métodos de extração que usam soluções alcalinas são mais 

eficientes, pois possibilitam uma  melhor recuperação do herbicida aplicado no 

solo. O uso de hidróxido de amônia como solução extratora possibilitou um 

aumento do pH do extrato, até valores superiores a pH 9,0, tornando possível 

uma recuperação eficiente, devido à mudanças das cargas eletrostáticas do 

glifosato, e favorecendo sua dessorção das partículas do solo. De acordo com 

Sprankle et al. (1975), o glifosato apresenta as seguintes constantes de 

dissociação: 2,0, 2,6, 5,6 e 10,6 (Figura 7). A pH abaixo de 2,0, o glifosato 

apresenta carga líquida positiva, o que contribui para a sua adsorção à argila e 

matéria orgânica do solo que têm cargas negativas. A pH 2,6, o glifosato tem 

carga zero e acima deste valor, sua carga negativa aumenta com aumento do 

pH. A pH 12, praticamente todo o glifosato está em sua forma trianionica, sem 

nenhuma carga positiva (Grossbard & Atkinson, 1985). Por conseguinte, 
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condições alcalinas contribuem para aumentar a eficiência da extração de 

glifosato do solo que também tem carga negativa nestas condições (Spann & 

Hargreaves, 1994). A adição de fosfato pode aumentar a recuperação de 

glifosato, devido a competição do fosfato com o glifosato por sítios de adsorção 

no solo. Alferness & Iwata (1994) relataram que a adição de fosfato possibilita 

um incremento na recuperação do glifosato do solo.    

 

 

 
Figura 7 - Constantes de dissociação e ionização para glifosato (Sprankle et al., 

1975). 
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Os resultados encontrados após o período de incubação (32 dias) 

mostram que a quantidade de glifosato apresentou diminuição no solo, com 

valores de 0,148 mg.kg-1; 0,139 mg.kg-1; 0,202 mg.kg-1 e 0,461 mg.kg-1 para as 

amostras de solo PV1, PV2, LV3 e LV4, respectivamente. O metabólito AMPA 

foi encontrado nessas amostras de solo após o período de incubação, 

mostrando ser o principal produto da degradação de glifosato. A quantidade de 

AMPA encontrada nas amostras de solo PV1, PV2, LV3 e LV4 foi de 0,504 

mg.kg-1; 0,788 mg.kg-1; 0,446 mg.kg-1 e 0,677 mg.kg-1, respectivamente (Tabela 

9). Nas amostras testemunhas não foram detectadas a presença de glifosato e 

AMPA, exceto nas amostras de solo PV2 e LV4, que apresentaram 

concentrações de 0,18 mg.kg-1 e 0,043 mg.kg-1 de AMPA. Provavelmente, o 

aparecimento dessas pequenas concentrações de AMPA nessas amostras seja 

devido às constantes aplicações de glifosato nestes solos. De acordo com os 

resultados encontrados após o período de incubação de 32 dias, o glifosato foi 

degradado para o seu principal metabólito AMPA, e o método de extração e 

análise utilizados tornou possível a sua detecção no extrato.    

O uso de agitador horizontal possibilitou uma melhor recuperação do 

glifosato e AMPA nas amostras de solo. Os agitadores horizontais são mais 

eficientes na desagregação do solo, contribuindo na recuperação do produto. 

Resultados semelhantes foram observados por Spann & Hargreaves (1994), 

que obtiveram aumento de recuperação de glifosato utilizando agitadores 

horizontais para desagregar o solo.  O tempo de agitação dos tubos foi outro 

fator importante observado para uma extração mais eficiente, pois tempos 

maiores de exposição do solo com os extratores provêem  uma recuperação 

mais eficiente. Aubin & Smith (1992) usando vários extratores para recuperação 

do glifosato do solo, observaram que a exposição do produto a grandes 

períodos de agitação aumentou a sua recuperação. 
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Tabela 9. Quantidade de glifosato e AMPA das amostras de solos PV1, PV2, 

LV3 e LV4. Antes e após período de incubação de 32 dias, no 

escuro. Média de três repetições (+ desvio padrão). 

0 dias 

 

32 dias Solos 

Glifosato 

(mg.kg-1) 

AMPA 

(mg.kg-1) 

Glifosato 

(mg.kg-1) 

AMPA 

(mg.kg-1) 

PV1 2,116 (+ 0,03) nd 0,148 (+ 0,03) 0,504 (+ 0,6) 

Cont. nd nd - - 

PV2 2,370  (+ 0,10) 0,18 (+ 0,4) 0,139  (+ 0,10) 0,788 (+ 0,4) 

Cont. nd 0,18 (+ 0,4) - - 

LV3 1,535  (+ 0,01) nd 0,202  (+ 0,01) 0,446 (+ 0,6) 

Cont. nd nd - - 

LV4 1,530  (+ 0,01) nd 0,461  (+ 0,01) 0,677 (+ 0,5) 

Cont. nd nd - - 

Cont. = Controle sem aplicação); nd = não detectado 

 

 

O solo apresenta vários interferentes que podem prejudicar a análise 

do produto, devendo ser removidos através de um cleanup eficiente das 

amostras. De acordo com Milles & Moye (1988) o sucesso da determinação de 

glifosato no solo, requer uma eficiente extração seguida por etapa de cleanup 

da amostra. A utilização de coluna de troca catiônica para a etapa de cleanup é 

um procedimento importante (Spann & Hargreaves, 1994). Porém, é necessário 

ajustar o pH do extrato para 2,0, antes de passar pela coluna de troca catiônica, 

pois o glifosato a pH 2,0 apresenta carga positiva, possibilitando sua interação 

com os componentes da resina trocadora de cations.    

O limite de detecção neste trabalho foi de 0,01 mg.kg-1 para glifosato e 

AMPA. O limite de quantificação foi de 0,1 mg.kg-1 para amostras de solo. As 

equações de regressão  e coeficientes de correlação das curvas para padrões 
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de glifosato e AMPA foram: glifosato: Y = 49173X + 742,59 (r2– 0,99);  AMPA: 

y=75026x (r2–1) (Tabela 10). 

 

 

Tabela 10. Equações de calibração para determinações cromatográficas de 

glifosato e AMPA. 

Composto Equação r2 

Glifosato y= 49173x + 742,59 0,9999 

AMPA y= 75026x 1 

 

 

 

O glifosato e o AMPA foram analisados por HPLC com reação 

derivatização pos-coluna, específico para aminas primárias. O glifosato é 

oxidado com hipoclorito de cálcio e o produto da reação (glicina) e AMPA são  

misturados com OPA na presença de mercaptoetanol dando fluoroforos 

(isoindols) que são quantificados por HPLC com detector de fluorescência. A 

detecção por fluorescência com OPA-ME exibe características de seletividade 

ligeiramente superiores (Schuster & Gratzfeld-Husgen, 1992). Os resultados 

encontrados mostram que este equipamento apresenta grande detectabilidade, 

sensibilidade e eficiência, pois observa-se que o cromatogramas apresentam 

alta confiança na identificação e quantificação do glifosato. As equações de 

calibração apresentadas na Tabela 10, relacionadas com os cromatogramas da 

Figura 8, mostram que a detecção do glifosato permitiu um eficiente ajuste de 

regressão com alta qualidade. Os cromatogramas obtidos de glifosato e AMPA 

extraídos dos solo PV1 (Figura 9), PV2 (Figura 10), LV3 (Figura 11) e LV4 

(Figura 12), mostram-se bastantes seletivos em relação aos compostos 

separados. Além disso, observa-se que os cromatogramas controle 

(testemunha) das amostras analisadas não detectaram nenhum pico de 

glifosato e AMPA nos extratos, exceto para o solo PV2, que apresentou uma 
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pequena concentração de AMPA (Figuras 13 e 14). Glass (1983) demonstrou 

que método por HPLC é reproduzível e sensível para a determinação de 

glifosato em amostras ambientais.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8 - Cromatogramas de concentrações padrão de glifosato e AMPA 

derivatizadas com OPA-ME. Condição: fase móvel é 0.08 M K2PO4 

a 0.5 mL.min-1. Detector de fluorescência a Ex 350nm e Em 440 nm. 
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Figura 9 - Cromatogramas de glifosato e AMPA extraídos do solo PV1, aos 0 

dias (a), e 32 dias (b) e padrão de 1 ppm (c), derivatizadas com OPA-

ME. Condição: fase móvel é 0.08 M K2PO4 a 0.5 mL.min-1. Detector 

de fluorescência a Ex 350nm e Em 440 nm. 
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Figura 10 - Cromatogramas de glifosato e AMPA extraídos do solo PV2 aos 0 

dias (a) e 32 dias (b) e padrão de 1 ppm (c), derivatizadas com 

OPA-ME. Condição: fase móvel é 0.08 M K2PO4 a 0.5 mL.min-1. 

Detector de fluorescência a Ex 350nm e Em 440 nm. 
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Figura 11 - Cromatogramas de glifosato e AMPA extraídos do solo LV3, aos 0 

dias (a) e 32 dias (b) e padrão de 1 ppm (c), derivatizadas com 

OPA-ME. Condição: fase móvel é 0.08 M K2PO4 a 0.5 mL.min-1. 

Detector de fluorescência a Ex 350nm e Em 440 nm. 
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Figura 12 - Cromatogramas de glifosato e AMPA extraídos do solo LV4, aos 0 

dias (a) e 32 dias (b), derivatizadas com OPA-ME. Condição: fase 

móvel é 0.08 M K2PO4 a 0.5 mL.min-1. Detector de fluorescência a 

Ex 350nm e Em 440 nm. 
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Figura 13 - Cromatogramas de glifosato e AMPA extraído das amostras dos 

solos PV1 (a) e PV2 (b) (controle), derivatizadas com OPA-ME. 

Condição: fase móvel é 0.08 M K2PO4 a 0.5 mL.min-1. Detector de 

fluorescência a Ex 350nm e Em 440 nm. 

 

Figura 14 - Cromatogramas de glifosato e AMPA extraídos das amostras dos 

solos LV3 (a) e LV4 (b) (controle), derivatizadas com OPA-ME. 

Condição: fase móvel é 0.08 M K2PO4 a 0.5 mL.min-1. Detector de 

fluorescência a Ex 350nm e Em 440 nm. 
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Os resultados obtidos na quantificação de resíduos de glifosato e AMPA 

das amostras de solos analisadas aos 0, 8, 16 e 32 dias após aplicação do 

glifosato estão apresentados na Tabela 11. De acordo com os resultados 

observa-se uma diminuição da quantidade do glifosato, com conseqüente 

aparecimento do metabólito AMPA.  

Observa-se que nas amostras de solo PV2 e LV4, com histórico de 

aplicação do herbicida, a quantidade de AMPA encontrada no final do período 

de incubação foi ligeiramente maior do que nos solos PV1 e LV3. As atividades 

microbianas avaliadas anteriormente mostraram que estes solos possuem uma 

capacidade maior de metabolizar o glifosato presente e com isso apresentarem 

uma maior degradação do herbicida para o seu principal metabólito. 

O aparecimento do metabólito está relacionado com  a degradação do 

glifosato pelos microrganismos do solo. O AMPA também é degradado pelos 

microrganismos, e provavelmente teria a sua concentração diminuída caso 

fosse monitorado por um período superior ao determinado neste experimento. 

Veiga et al. (2001) avaliaram a dinâmica do glifosato e AMPA e observaram que 

a concentração do herbicida decrescia enquanto a do seu metabólito 

aumentava nas primeiras semanas do experimento, após esse período inicial a 

concentração do AMPA decrescia devido a sua degradação.  
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Tabela 11. Quantidade de glifosato e AMPA (mg.kg-1) nas amostras dos solos 

PV1, PV2, LV3 e LV4. Aos 0, 8, 16 e 32 dias de incubação, no 

escuro. Média de três repetições ( + desvio padrão). 

Solos PV1 PV2 LV3 LV4 

  0 dias   

Glifosato 2,116 (+0,03) 2,370 (+0,10) 1,535 (+0,01) 1,530 (+0,01) 

AMPA nd 0,18 (+0,47) nd nd 

     
  8 dias   

Glifosato 0,860 (+0,03) 0,941 (+0,10) 0,487 (+0,01) 0,677 (+0,01) 

AMPA   0,372 (+0,6) 0,301 (+0,47) 0,297 (+0,6) 0,360 (+0,5) 

     
  16 dias   

Glifosato 0,582 (+0,035) 0,460 (+0,10) 0,370 (+0,012) 0,578 (+0,011)

AMPA 0,461 (+0,64)  0,622 (+0,47) 0,374 (+0,60) 0,479 (+0,53) 

     
  32 dias   

Glifosato 0,148 (+0,035) 0,139 (+0,10) 0,202 (+0,012) 0,461 (+0,011)

AMPA 0,504 (+0,64) 0,788 (+0,47) 0,446 (+0,60) 0,677 (+0,53) 

 

 

A partir das curvas de degradação, mostradas nos gráficos das Figuras 

15, 16, 17 e 18, obtêm-se as equações que definem a meia-vida do glifosato 

para estes solos avaliados. A meia-vida do glifosato foi de 9, 8, 12 e 22 dias 

para os solos PV1, PV2, LV3 e LV4, respectivamente. A meia-vida menor 

encontrada para os solos PV1 e PV2 pode ser devido a maior disponibilidade 

do glifosato para os biodegradação, já que estes solos não possuem altos 

teores de argila e provavelmente não adsorvem fortemente o herbicida. Em 
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relação aos solos LV3 e LV4, que possuem maiores teores de argila, 

provavelmente o glifosato pode estar mais adsorvido a essas partículas 

dificultando o ataque microbiano e consequentemente aumentando sua meia-

vida no ambiente. Segundo Carlisle & Trevors (1978), a meia-vida do glifosato 

no ambiente pode variar de pouco menos que uma semana até anos, 

dependendo do tipo de solo e sua atividade microbiana.  

Observa-se que o solo LV4, com histórico de 11 anos de aplicação de 

glifosato, apresentou uma meia-vida muito maior, se comparado com o solo 

LV3, sem histórico de aplicação. O sistema de plantio direto proporciona uma 

maior disponibilidade de nutrientes para os microrganismos ocasionando um 

incremento na atividade microbiana e aumentando a meia-vida do glifosato. 

Esta hipótese pode ser comprovada pela maior atividade microbiana, 

mensurada pela evolução do CO2, encontrada neste solo (Figura 3). 
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Figura 15 - Gráfico de concentrações de glifosato e AMPA, na amostra de solo 

PV1, durante o período de incubação. 
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Figura 16 - Gráfico de concentrações de glifosato e AMPA, na amostra de solo 

PV2, durante o período de incubação. 
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Figura 17 - Gráfico de concentrações de glifosato e AMPA, na amostra de solo 

LV3, durante o período de incubação. 
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Figura 18 - Gráfico de concentrações de glifosato e AMPA, na amostra de solo 

LV4, durante o período de incubação. 

 

 



 
 
 
 
 

5 CONCLUSÕES 
 

• A biodegradação de glifosato foi maior nas amostras dos solos, com 

histórico de aplicação, mostrando ocorrer adaptação da microbiota para 

utilização do herbicida. 

 

• Na presença de glifosato o número de fungos aumentou durante o período 

de incubação, mostrando ser este o grupo predominante e provável 

degradador do composto. Os actinomicetos variaram conforme o tratamento 

e as bactérias permaneceram em número constante durante o período de 

incubação.  

 

• Os resultados do desaparecimento de glifosato e o aparecimento do 

metabólito ácido aminometil fosfônico (AMPA), determinados por CLAE, são 

proporcionais aos encontrados para respiração e atividade microbiana. 

 

• A meia-vida de glifosato avaliada foi de 9 dias e 8 dias, para as amostras 

dos solos podzólicos vermelho-amarelo (PV1 e PV2) e de 12 dias e 22 dias, 

para as amostras dos solos latossolos vermelho (LV3 e LV4), 

respectivamente. 

 

• O método de extração utilizado mostra ser bastante eficiente, com 

recuperação acima de 70% do glifosato e AMPA nas amostras analisadas. 
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