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RESUMO
Retenção e degradação de 14C-glifosato e remobilização dos seus resíduos ligados em
diferentes classes de solos
O glifosato é um dos herbicidas mais consumidos no Brasil e com perspectivas de aumento
deste consumo, diante da expansão do plantio direto e do plantio de culturas geneticamente
modificadas com resistência a esse herbicida. Porém, pesquisas com esta molécula são ainda
incipientes em solos de clima tropical. Nesse contexto, esta pesquisa objetivou gerar dados para
uma melhor compreensão do comportamento ambiental desta molécula. Com este intuito, foram
realizados ensaios laboratoriais com um Latossolo Vermelho (LE) e um Neossolo Quartzarênico
(RQ) que permitiram o desenvolvimento dos capítulos descritos. Os ensaios foram realizados no
laboratório de Ecotoxicologia do Centro de Energia Nuclear na Agricultura (CENA/USP), com
glifosato radiomarcado no carbono fosfonometil. Na parte inicial da tese, foi realizada uma breve
revisão do comportamento ambiental do glifosato. No segundo capítulo, procurou-se determinar
os principais constituintes dos solos responsáveis pela sorção do herbicida. Para isso, foram
realizadas extrações seqüenciais dos principais componentes dos solos, com métodos adequados,
e em seguida, realizados os ensaios de sorção e dessorção nas amostras. No terceiro capítulo, foi
estudado o efeito da calagem, prática comum na agricultura brasileira, nos processos de retenção
e mineralização do glifosato, além de avaliar o efeito da calagem e do glifosato na atividade
microbiana dos solos estudados. No quarto capítulo foi avaliado a remobilização dos resíduos
ligados de 14C-glifosato nos solos, na presença ou não de calagem. Os dados obtidos permitiram
verificar que, dentre as frações avaliadas no segundo capítulo, os óxidos de ferro foram os
principais responsáveis pela sorção do glifosato nos dois solos estudados e a dessorção do
herbicida foi baixa em todas as condições. Nos resultados obtidos com os ensaios do terceiro
capítulo, foi possível observar que a calagem não influenciou significativamente a sorção e a
dessorção do glifosato, tanto no LE quanto no RQ. A atividade da microbiota de ambos os solos
foi afetada pela calagem e pelo glifosato. Com relação ao ensaio de mineralização, a calagem
aumentou significativamente a mineralização do glifosato no LE e no RQ. Este mesmo efeito da
calagem foi observado na remobilização dos resíduos ligados deste herbicida nos solos. Em todos
os ensaios foi possível observar a elevada capacidade que o glifosato possui em formar resíduo
ligado nos solos, sendo a principal fração formada deste herbicida. Diante dos resultados obtidos
foi possível notar a necessidade de mais pesquisas sobre o comportamento do glifosato em solos
de clima tropical, sob diferentes condições.
Palavras-chave: Latossolo Vermelho; Neossolo Quartzarênico; Contaminação
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ABSTRACT
Retention and degradation of 14C-glyphosate and remobilization of its bound residues in
two tropical soils
Nowadays, glyphosate is one of the most used herbicides in the Brazilian agriculture being
expected an increase in its employment due to both the expansion of no-tillage cropped areas and
the cultivation of transgenic plants resistant to this molecule. Considering that research related to
glyphosate behaviour in tropical soils remains incipient, the present study aimed at to get more
detailed information on the dynamics of this molecule in two different Brazilian soils. Laboratory
experiments were carried out with both a Red Latosol (LE) and a Quartzarenic Neosol (RQ) at
the Ecotoxicology Laboratory from Nuclear Energy in Agriculture Center (CENA/USP) by using
14
C-glyphosate (C labelled at phosphonomethyl group). In the first part of the thesis, it is
presented a brief review of the environmental behaviour of glyphosate. The second chapter
describes an experiment carried out to identify the main soil component responsible for the
glyphosate sorption. To attend this, the sequential removals of organic matter, iron oxides and
gibbsite was done being each one followed by glyphosate sorption and desorption batch
experiments. In the third chapter it was studied the soil liming effects on both retention and
mineralization of glyphosate and also the mutual effect of liming and glyphosate on the soil
microbial activity. In the fourth chapter it was evaluated the remobilization of glyphosate bound
residues in soil with or without liming. The results presented in the second chapter indicated that
the iron oxides are the main components responsible for the glyphosate sorption in both studied
soils and that the desorption was low in all studied conditions. The results of the third chapter
showed that liming influences neither glyphosate sorption nor its desorption in the two soils and
that its mineralization increased in both of them due to the lime application. Similar effects were
observed in the fourth chapter, where, for all experiments, liming increased the remobilization of
bound residues of glyphosate.
Keywords: Red Latosol; Quartzarenic Neosol; Contamination
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1 INTRODUÇÃO

O uso de pesticidas iniciou na década de 40 e com o passar do tempo, devido a sua
eficiência no controle de pragas, doenças e plantas daninhas, seu uso foi intensificado. No
começo de sua utilização, não havia preocupação com os possíveis impactos dessas moléculas
sobre o ambiente e seres vivos. No entanto, a partir da década de 60, a atenção foi atraída para
assuntos relevantes, tais como a toxicidade aguda e crônica dos pesticidas; sua fitotoxicidade; o
surgimento de espécies resistentes de pragas; a persistência no solo e na água e seu potencial de
transporte. Por isso, pesquisas por moléculas com baixo potencial de contaminação ambiental e
baixa toxicidade a organismos não alvos são de grande interesse.
Os pesticidas são muito utilizados na agricultura, principalmente na exploração de
monoculturas, onde ocorre homogeneização do ambiente, o que leva a transformação de
predadores naturais em pragas. O Brasil é um dos maiores consumidores mundiais de pesticidas,
sendo a soja a principal cultura consumidora de defensivos, tendo sido responsável em 2006 por
38,5% no valor das vendas, seguida da cana-de-açúcar (SINDICATO NACIONAL DAS
INDÚSTRIAS DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS – SINDAG, 2007).
Mesmo com os inúmeros benefícios advindos do uso adequado dos pesticidas, torna-se
fundamental, o conhecimento do seu comportamento, principalmente no solo, que é o destino
final dessas moléculas, na maioria das vezes.
O comportamento de um pesticida no solo depende de três fatores principais: i) estrutura
química e propriedades do composto; ii) características físicas, químicas e biológicas do solo e
iii) condições ambientais. Dependendo da interação desses três fatores, os pesticidas podem
sofrer escoamento superficial, serem lixiviados para camadas mais profundas do solo,
volatilizados ou serem absorvidos pelas plantas, sendo essas diferentes rotas, influenciadas pelo
processo de retenção e degradação do produto. Dessa forma, estudos de sorção e degradação de
pesticidas em solos são a base para se predizer o comportamento destas moléculas no solo.
Um importante aspecto a ser considerado no comportamento de pesticidas em solos é a
influência de práticas agrícolas, tal como a calagem. A calagem é considerada uma prática
essencial para o cultivo na maioria dos solos agrícolas brasileiros, alterando diversos atributos
físicos, químicos e biológicos dos solos e, portanto, a dinâmica de pesticidas.
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