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RESUMO 

 

Rosa, Daniela Medeiros da. Adição de vermicomposto na biorremediação de 
solo contaminado com o herbicida glifosato com vistas à transição 
agroecológica. 2017. 66 f. Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Graduação em 

Engenharia Ambiental e Sanitária. Universidade Federal de Pelotas, Pelotas. 
 
O crescente consumo de agrotóxicos acarreta um potencial aumento na 
contaminação ambiental, tanto devido ao risco de acidentes que podem ocorrer 
durante sua produção, transporte e armazenamento, como devido a processos de 
acumulação destes xenobióticos no solo. Dentre as técnicas de descontaminação de 
ambientes impactados, a biorremediação vem ganhando grande destaque. O 
desenvolvimento de pesquisas na busca de estratégias para acelerar e aumentar a 
eficiência da mineralização de contaminantes orgânicos apresenta-se como uma 
demanda de extrema importância no quadro ambiental atual. O objetivo deste 
trabalho foi avaliar a biorremediação de solos contaminados com diferentes 
concentrações do herbicida glifosato e o potencial aprimoramento deste processo 
através da adição de vermicomposto ao solo como técnica de bioestimulação. 
Foram montados ensaios em triplicata onde o contaminante foi aplicado ao solo e a 
uma mistura de 50% de solo para 50% de vermicomposto às concentrações 4, 40, 
400 e 4000 mg do herbicida em sua formulação comercial por quilograma de solo. 
Para avaliação da degradação do glifosato foi empregado o método de respirometria 
basal através da análise da evolução diária e acumulada de C-CO2 ao longo do 
tempo de processo e a técnica de fitotoxicidade dos solos antes e após a aplicação 
das técnicas de biorremediação utilizando-se pepino e repolho como organismos 
teste. Conduziu-se ainda análises complementares de determinação da população 
microbiana e leitura do pH dos solos nos tempos inicial e ao fim da condução do 
processo de biodegradação, o qual estendeu-se durante 92 dias. Os maiores valores 
de produção foram alcançados pelos tratamentos contendo vermicomposto, sendo 
que apenas a maior concentração de glifosato testada aparentou influenciar a 
atividade microbiana. As menores produções acumuladas ocorreram nos ensaios 
contendo solo puro, os quais apresentaram resultados que levam a crer que o 
herbicida sofreu degradação pelos microrganismos. Nos testes de toxicidade, 
verificou-se que o maior índice de germinação (IG) no tempo final foi encontrado nos 
tratamentos onde o vermicomposto foi adicionado ao solo, para ambos os organismo 
teste. Os menores valores de IG para as duas espécies no tempo final foram 
encontradas nos tratamentos onde não adicionou-se o vermicomposto e onde o 
glifosato estava presente na concentração 4000 mg/kg. Os resultados obtidos 
através das análises realizadas não forneceram evidências suficientes de que o 
vermicomposto contribuiu para um aumento na degradação do glifosato.   
 
Palavras-chave: Biodegradação; glifosato; vermicomposto; bioestimulação; 
contaminação. 
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ABSTRACT 

 
Rosa, Daniela Medeiros da. Addition of vermicompost as amendment in 
bioremediation of glyphosate contaminated soils aiming agroecological 
transition. 2017. 66 f. Course Conclusion Paper (TCC). Graduation in Environmental 

and Sanitary Engineering. Federal University of Pelotas, Pelotas. 
 
 
The increasing consumption of agrochemicals leads to a potential increase in 
environmental contamination, both due to the risk of accidents that may occur during 
their production, transportation and storage, as well as due to accumulation 
processes of these xenobiotics in the soil. Among the impacted environments 
decontamination techniques bioremediation has been gaining prominence. The 
progress of research aiming to develop strategies to accelerate and increase the 
efficiency of the mineralization of organic contaminants presents itself as a demand 
of extreme importance in the current environmental context. The objective of this 
work was to evaluate the bioremediation of soils contaminated with different 
concentrations of the herbicide glyphosate and the potential improvement of this 
process through the addition of vermicompost to the soil as a biostimulation 
technique. Assays in triplicate were performed where the contaminant was applied to 
the soil and to a mixture (50% soil to 50% vermicompost) at concentrations of 4, 40, 
400 and 4000 mg of the herbicide in its commercial formulation per kilogram of soil. 
In order to evaluate the degradation of glyphosate, the basal respirometry method 
was applied. This method allowed the analysis of the daily and accumulated 
evolution of C-CO2 throughout the process time. The toxicity was evaluated through 
phytotoxicity experiments before and after the application of bioremediation 
techniques using cucumber and cabbage as test organisms. Further experiments 
were carried out to determine the microbial population and the pH of the soils at the 
initial time and in the end of the biodegradation process, which lasted 92 days. The 
highest values of production were reached by assays containing vermicompost, and 
only the highest concentration of glyphosate tested appeared to influence the 
microbial activity. The lowest values of accumulated production occurred in assays 
containing pure soil, which presented results that may imply that the herbicide was 
degraded by the microorganisms. In the toxicity tests it was verified that the highest 
germination index (GI) after 92 days was occurred in the assays where the 
vermicompost was added to the soil, for both test organisms. The lowest GI values 
for both test organisms were found in the assays where the vermicompost was not 
added and where the glyphosate was available at the concentration 4000 mg/kg. The 
results obtained from the analyzes did not provide sufficient evidence that the 
vermicompost contributed to an increase in glyphosate degradation. 
 
Key-words: Biodegradation; glyphosate; vermicompost; biostimulation; 
contamination. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O crescimento populacional e o consequente aumento na demanda de 

alimentos impulsionaram os eventos que, na década de 1950, culminaram na 

Revolução Verde. O modelo de cultivo agrícola proposto por este movimento foi 

adotado mais tarde pelo Brasil e a partir dos anos 70 o país começou a empregar 

defensivos agrícolas em larga escala (GOMES e BARIZON, 2014). Desde 2009, o 

país é o maior consumidor mundial de agrotóxicos (ARAÚJO e OLIVEIRA, 2017).  

Os agrotóxicos são produtos empregados em atividades agrícolas cuja 

finalidade seja alterar a composição da flora e da fauna a fim de preservá-las das 

ações danosas de seres vivos considerados nocivos (BRASIL, 1989). Os herbicidas, 

compostos empregados no controle de plantas daninhas, constituem o tipo de 

agrotóxico mais utilizado mundialmente, representando, no Brasil, 45% do total de 

agroquímicos comercializados (CASSAL et al., 2014). 

O glifosato é o ingrediente ativo de formulações comerciais de herbicidas 

como o Roundup, amplamente utilizados na agricultura para controle de plantas 

daninhas anuais e perenes (ERMAKOVA et al., 2010). É um herbicida 

organofosforado pós-emergente, não-seletivo e solúvel em água (ÇAĞLAR e 

KOLANKAYA, 2008). 

O uso crescente e indiscriminado de herbicidas vem gerando preocupações 

acerca de seu potencial toxicológico e seus efeitos sobre os compartimentos 

ambientais, visto que existe uma lacuna de conhecimento acerca destes temas. 

Ainda que atualmente o Brasil seja o líder mundial de uso de agrotóxicos, não é 

possível concluir que os recursos ambientais do país encontram-se contaminados ou 

em processo de contaminação, dado o insuficiente número de evidências para tanto 

(GOMES e BARIZON, 2014). A resolução do CONAMA nº 420 de 28 de dezembro 

de 2009 estabele limites máximos de resíduos de um número limitado de pesticidas 

em solos, notadamente os organoclorados. A legislação nacional não estabelece 

limites máximos de resíduos de glifosato em solos. 

Os efeitos ambientais de um agrotóxico são dependentes das concentrações 

atingidas em um determinado compartimento ambiental e da dinâmica e destino do 

composto no meio ambiente (SPADOTTO et al., 2004). Além disso, fatores 

ambientais e características do solo como temperatura, umidade, vento, luz, entre 
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outros, podem exercer influência sobre as transformações que o agroquímico sofrerá 

(REBELO e CALDAS, 2014). 

O glifosato, quando utilizado de acordo com as recomendações da bula, não 

representa risco para o meio ambiente (MONSANTO, 2017). Entretanto, apesar de o 

herbicida ser citado como pouco tóxico, há relatos que indicam sua genotoxicidade 

(BOLOGNESI et al., 2009) e toxicidade crônica (AMARANTE JÚNIOR et al., 2002), 

além de apresentar toxicidade a organismos aquáticos (ZHAO et al., 2015), inibir o 

crescimento de microrganismos indígenas do solo (CARLISE e TREVORS, 1988) e 

causar morte a células umbilicais, embrionárias e placentárias de seres humanos 

expostas ao composto (BENACHOUR e SÉRALINI, 2008). No solo, sua meia-vida 

varia de poucos dias até alguns meses, sendo esta dependente da composição e 

características do solo e do nível de atividade microbiana nele encontrado (TONI et 

al., 2006). Devido a sua alta solubilidade, a sua aplicação em áreas agrícolas pode 

acarretar contaminação de recursos hídricos devido a derramamentos acidentais, 

erosão e lixiviação do solo pela chuva e lavagem de embalagens e equipamentos 

empregados nas pulverizações (ARMILIATO, 2014).  

A principal via de eliminação de glifosato de solos é a biodegradação 

(RUEPPEL et al., 1977), processo no qual microrganismos, pela ação das enzimas 

que produzem, provocam a transformação e redução da concentração de um 

determinado contaminante através da utilização deste como fonte de carbono 

(ROBB e MOYER, 2001). A eficácia do processo de mineralização do herbicida  

depende de fatores como sua biodisponibilidade e  tamanho e grau de atividade das 

populações microbianas indígenas que sejam capazes de degradar suas moléculas 

(SØRENSEN et al., 2006). 

Dentre as técnicas empregadas com o intuito de aprimorar o processo de 

biodegradação, destaca-se a bioestimulação, método que consiste em introduzir 

fontes de carbono adicionais e/ou nutrientes complementares ao solo contaminado, 

na forma de fertilizantes orgânicos ou inorgânicos, de maneira a incrementar a 

atividade degradadora dos microrganismos. Neste contexto, o vermicomposto 

apresenta-se como um potencial bioestimulante em processos de biorremediação de 

solos contaminados, visto que, de acordo com Nunes (2017), trata-se de um insumo 

de alta qualidade com excelentes resultados como condicionador de solos. 
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O presente trabalho de pesquisa intenciona gerar informações relevantes e 

constituir ferramenta para produtores que planejam optar pela transição 

agroecológica, ou seja, aderir gradualmente a um modelo de agricultura que utilize 

métodos e tecnologias com base ecológica em detrimento de modelos agroquímicos 

de produção. 
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1.1 Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Avaliar a biorremediação de solos contaminados com diferentes 

concentrações do herbicida glifosato e o potencial aprimoramento deste processo 

através da adição de vermicomposto ao solo como técnica de bioestimulação. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

- Medir, de maneira indireta, a degradação do contaminante por 

microrganismos do solo; 

- Avaliar o potencial aumento da eficiência de degradação através da adição 

de vermicomposto ao solo como agente bioestimulante; 

- Quantificar os microrganismos presentes no solo nos estágios final e inicial 

do processo de biodegradação através técnicas microbiológicas; 

- Analisar a fitotoxicidade e as variações de pH nos estágios inicial e final do 

processo de biodegradação. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

 

2.1 Agrotóxicos 

 

A legislação vigente, notadamente a lei número 7.802 de 11 de julho de 1989, 

define agrotóxico e afins como: 

a) os produtos e os agentes de processos físicos, químicos ou biológicos, 
destinados ao uso nos setores de produção, no armazenamento e 
beneficiamento de produtos agrícolas, nas pastagens, na proteção de 
florestas, nativas ou implantadas, e de outros ecossistemas e também de 
ambientes urbanos, hídricos e industriais, cuja finalidade seja alterar a 
composição da flora ou da fauna, a fim de preservá-las da ação danosa de 
seres vivos considerados nocivos; 
b) substâncias e produtos, empregados como desfolhantes, dessecantes, 
estimuladores e inibidores de crescimento; 
 

A ação esperada do agrotóxico ocorre pela presença, em sua formulação, de 

uma molécula química tóxica denominada ingrediente ativo, a qual incide sobre a 

atividade biológica normal dos seres vivos a ela sensíveis (MILHOME, 2011). 

Para fins da fabricação dos agrotóxicos é necessária a existência de um 

composto químico com determinada quantidade de ingrediente ativo. Este composto 

químico é chamado de produto técnico. Para a formulação do produto final, as 

características físico-químicas dos produtos técnicos devem ser adequadas a uma 

determinada finalidade. Para isso, eles são misturados a outros elementos químicos, 

que são os produtos intermediários. O produto final, derivado da mistura do produto 

técnico com intermediários, são os chamados produtos formulados, que são os 

próprios agrotóxicos aplicados às lavouras (TERRA, 2008). 

 

 

2.1.1 Classificação dos Agrotóxicos 

 

Os termos agrotóxicos, agroquímicos, pesticidas, praguicidas, produtos 

fitofarmacêuticos e defensivos agrícolas englobam uma vasta gama de substâncias 
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químicas e biológicas, as quais podem ser classificadas de acordo com o grupo 

químico ao qual pertencem, segundo os efeitos à saúde humana e ao meio 

ambiente, de acordo com sua função, entre outros (PASCHOARELLI e MENEZES, 

2016). 

Uma primeira classificação dos agrotóxicos pode ser feita a partir do 

componente químico de seu ingrediente ativo. Assim, os agrotóxicos podem ser 

classificados em inorgânicos, quando não possuem átomos de carbono em sua 

molécula química ativa, ou em orgânicos, quando contêm átomos de carbono. 

Dentro desta categoria podem ainda ser biológicos, quando derivados de insumos 

naturais, ou organossintéticos, quando são originados de síntese industrial. Os 

produtos inorgânicos e os orgânicos biológicos não representam participação 

significativa no consumo dos agrotóxicos (TERRA, 2008).  

Quanto ao seu grau de toxicidade e ao grau de periculosidade ambiental os 

agrotóxicos são classificados em 4 categorias, conforme elucidado na Tabela 1.  

 

Tabela 1 - Classes toxicológicas dos agrotóxicos com base na Dose Média Letal (DL50).
 

Classe 

Classificação 

quanto à 

periculosidade 

ambiental 

Classificação quanto 

ao risco à saúde 
DL50 (mg/kg) 

Cor da faixa no 

rótulo da 

embalagem 

I 

Altamente 

perigoso Extremamente tóxico <50 Vermelho vivo 

II Muito perigoso Altamente tóxico 50-500 Amarelo intenso 

III Perigoso Medianamente tóxico 500-5.000 Azul intenso 

IV Pouco perigoso Pouco tóxico >5.000 Verde intenso 

 

Fonte: AGEITEC, 2017. 

 

Os valores referentes à Dose Média Letal (DL50) são utilizados para 

estabelecer as medidas de segurança a serem seguidas para reduzir os riscos que o 

produto pode apresentar à saúde humana. São representados em miligramas do 
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ingrediente ativo por quilo de peso vivo necessários para causar morte a 50% da 

população dos organismos teste. 

De acordo com sua função ou tipo de praga que controlam, os agrotóxicos 

são divididos, de forma simplificada, em: inseticidas (controle de insetos), fungicidas 

(controle de fungos), herbicidas (controle de plantas daninhas), acaricidas (controle 

de ácaros) fumigantes (combate de bactérias do solo), além de reguladores do 

crescimento, desfolhantes, dissecantes, entre outros (BRAIBANTE e ZAPPE, 2012). 

 

 

2.1.2 Quadro atual do uso de Agrotóxicos no Brasil 

 

Os agrotóxicos apresentam extrema relevância no modelo de 

desenvolvimento agrícola do Brasil, sendo que o país, desde 2008, constitui o maior 

consumidor mundial de produtos agroquímicos. Enquanto que, de 2002 a 2012 o 

mercado mundial de agrotóxicos cresceu 93%, o mercado brasileiro cresceu 190% 

(CASSAL et al., 2014). As maiores concentrações de utilização de agrotóxicos 

coincidem com as regiões de maior intensidade de monoculturas de soja, milho, 

cana, cítricos, algodão e arroz (CARNEIRO et al., 2015). 

No Brasil, cerca de 430 ingredientes ativos (IAs), 750 produtos técnicos e 

1.400 formulações de agrotóxicos estão autorizadas para comercialização e 

utilização no Ministério da Saúde (MS) e no Ministério do Meio Ambiente (MMA) e no 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). Dos 50 agroquímicos 

mais utilizados nos sistemas agrícolas brasileiros, 22 são proibidos na União 

Europeia. Dentre eles, destacam-se a Parationa Metílica, o Lactofem e o Acefato, os 

quais apresentam propriedade cancerígena (CARNEIRO et al., 2015).  

O Rio Grande do Sul figura como um dos Estados onde os agroquímicos são 

mais consumidos em comparação com o resto do país. Durante a safra 2009/2010 

empregou-se no estado 85 milhões de litros de agrotóxicos, valor equivalente a um 

consumo anual de 8,3 litros por habitante, sendo que a média nacional para o ano 

de 2011 foi de 4,5 litros per capita (CASSAL et al., 2014). Atualmente tem-se que, no 

Brasil, consome-se por ano 7 litros de agroquímicos per capita (ABRASCO, 2017).  
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Neste mercado, os herbicidas constituem mundialmente o agroquímico mais 

consumido (48%), seguido pelos inseticidas (25%) e fungicidas (22%) (TAVELLA et 

al., 2011), sendo que no Brasil é possível observar este mesmo padrão (Figura 1).  

 

 

Figura 1 - Participação das classes de agroquímicos no total comercializado em 2015. 

Fonte: IEA, 2017. 

 

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, os agrotóxicos possuem uma 

ampla cobertura legal devido à sua vasta utilização no Brasil e sua significativa 

importância do ponto de vista toxicológico (MMA, 2017). O referencial legal de maior 

importância é a Lei nº 7.802/89, a qual dispõe sobre o uso, compra e produção de 

agrotóxicos, disposição final de embalagens, entre outros (BRASIL, 1989). 

No Brasil há um elevado interesse em desenvolver e empregar tecnologias a 

fim de promover um aumento na produção agropecuária, no entanto, aspectos como 

os impactos deste sobre a saúde e segurança do trabalhador bem como suas 

consequências toxicológicas pouco são levados em consideração (TAVELLA et al., 

2011). 
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2.1.3 Contaminação Ambiental por Agrotóxicos 

 

Em oposição à maioria de outros compostos químicos, os agrotóxicos são 

propositalmente inseridos no ambiente com o objetivo de controlar a presença de 

organismos indesejados, como insetos, plantas daninhas e fungos, porém, 

organismos não alvo também podem ser atingidos.  

São compostos por substâncias biologicamente ativas de toxicidade inerente 

e, por essa razão, são considerados fonte significativa de poluição difusa, que 

podem, inclusive, causar implicações negativas sobre a saúde humana (JURASKE 

et al., 2009). 

Os pesticidas são compostos xenobióticos que, quando empregados 

corretamente, causam poucos impactos negativos ao meio ambiente. No entanto, 

quando utilizado indiscriminadamente, sem atenção às devidas precauções e 

cuidados cabíveis no que diz respeito à manipulação, fabricação, estocagem e 

aplicação, apresentam potencial de contaminar o meio ambiente e de degradar a 

saúde daqueles que de alguma forma entram em contato com tais produtos 

(CASSAL et al., 2014). 

Os processos que determinam o destino dos agrotóxicos no ambiente são 

fotodegradação, percolação, escoamento superficial, sorção, degradação química e 

biológica e volatilização (Figura 2). Dentre estes, os processos de percolação e 

escoamento superficial merecem especial atenção do ponto de vista da poluição 

hídrica, já que promovem o transporte do agrotóxico através dos perfis de solo, o 

que pode levar à contaminação do lençol freático e o transporte até reservatórios, 

lagos e rios, expondo organismos aquáticos a altos níveis de toxicidade, 

respectivamente (REBELO e CALDAS, 2014). 
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Figura 2 - Transporte de agrotóxicos no meio ambiente. 

Fonte: MILHOME, 2011. 

 

A prática da aplicação múltipla de pesticidas é muito comum na agricultura de 

maneira a obter-se os resultados desejados de produção. Muitos estudos vêm sendo 

conduzidos a fim de avaliar os impactos ambientais causados por pesticidas após 

aplicações únicas do composto, porém, o número de informações quanto aos efeitos 

de aplicações sucessivas é significativamente menor. Os poucos estudos realizados 

nesta área demonstraram que repetidas aplicações de um pesticida pode resultar 

em um impacto maior sobre os organismos do solo do que uma aplicação única. 

Além disso, foi reportado que, após 2, 3 e 4 aplicações sucessivas do herbicida 

glifosato houve uma diminuição na mineralização e um incremento na meia-vida 

deste composto (LANCASTER et al., 2009). Do mesmo modo, o número de estudos 

que visam avaliar o comportamento de pesticidas no ambiente em concentrações 

elevadas é limitado. Estudos demonstram que um aumento na concentração de 

pesticidas causa aumento da sua persistência em solos ao mesmo tempo em que a 

mineralização e a formação de produtos de degradação sofre diminuição (GEVAO et 

al., 2000). 
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2.2 Glifosato 

 

Dentre os herbicidas, destaca-se no mercado global o ingrediente ativo 

glifosato, uma vez que os herbicidas mais vendidos são aqueles contendo este 

ingrediente ativo (DEFARGE et al., 2016). No Brasil, o glifosato representa 40% do 

volume total de vendas de agrotóxicos (CARNEIRO et al., 2015). 

Devido à sua elevada eficiência e custo acessível, o glifosato tornou-se o 

herbicida mundialmente mais vendido, sendo aplicado não só em sistemas 

agrícolas, mas também em silvicultura e áreas recreativas como defoliante e no 

controle de espécies invasoras no contexto de conservação (DUKE e POWLES, 

2008). Além disso, o uso de glifosato vem crescendo recentemente devido ao 

surgimento de cultivares geneticamente modificadas que apresentam resistência ao 

herbicida e do, cada vez mais frequente, aparecimento de plantas daninhas que 

apresentam resistência ao composto, demandando maior consumo deste 

(HELANDER et al., 2012).  

O glifosato (N-(fosfonometil)glicina) é um herbicida sistêmico, não-seletivo, 

pós-emergente, de amplo espectro, altamente solúvel em água. É um composto 

organofosforado de fórmula molecular C3H8NO5P que possui em sua molécula uma 

ligação covalente carbono-fósforo (C-P) altamente estável (Figura 3) (KOOLS et al., 

2004).  

 

 

Figura 3 - Fórmula estrutural do glifosato. 

Fonte: ANVISA, 2010. 
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A formulação comercial Roundup Original® é comercializada a concentrações 

de 48% (m/v) e as quantidades aplicadas variam de 0,5 a 12L/ha, de acordo com a 

dose recomendada para cada cultura.  Sua aplicação é realizada diretamente à 

folhagem de plantas com a intenção de eliminar plantas daninhas perenes e anuais. 

A absorção do herbicida é realizada pelas regiões clorofiladas da planta. Sua ação 

herbicida ocorre através da inibição da enzima 5-enolpirulchiquimato-3-fosfato 

sintase (EPSPS) na via do ácido chiquímico, o qual ocorre no metabolismo de 

plantas, fungos e bactérias. Em plantas, o herbicida causa amarelamento e queda 

das folhas após um período que varia de 5 a 10 dias após a aplicação (ERMAKOVA 

et al., 2010). 

A primeira formulação comercial contendo glifosato foi a Roundup Original®, 

lançada nos Estados Unidos na década de 1970 pela empresa Monsanto, a qual nos 

dias de hoje é campeã mundial de vendas. O produto é composto de um sal de 

isopropilamina de glifosato e o surfactante taloamina polietoxilada (POEA), os quais 

constituem 15% da formulação do herbicida. Os 68,4% (m/v) restantes são 

constituídos de componentes denominados genericamente de “ingredientes inertes” 

(HOWE et al., 2004). No entanto, diversos estudos vêm demonstrando que o 

surfactante POEA apresenta a maior toxicidade dentre as substâncias que compõem 

a formulação comercial. Outros estudos apontam que os chamados ingredientes 

inertes podem causar danos a seres humanos e ao meio ambiente (RISSOLI et al., 

2016). Neste sentido, torna-se evidente a necessidade da condução de um maior 

número de estudos ecotoxicológicos que busquem compreender os reais efeitos das 

variadas formulações comerciais sobre organismos não-alvo (PIOLA et al., 2013). 

 

 

2.2.1 Comportamento do Glifosato no Ambiente 

 

Embora o glifosato não seja intencionalmente aplicado no solo, uma 

quantidade significativa do total aplicado atinge este compartimento ambiental. A 

parcela do herbicida que atinge o solo pode sofrer o fenômeno de adsorção pelos 

constituintes do solo ou permanecer na solução do solo (AL-RAJAB e SCHIAVON, 

2010). Há, ainda, a possibilidade da formação de resíduos não-extraíveis ou ligados, 
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os quais são formados pelas ligações químicas ou físicas entre a molécula do 

agrotóxico e a matriz do solo (ANDRÉA et al., 2003) (Figura 4). 

 

  

Figura 4 - Representação esquemática dos processos envolvidos na retenção e distribuição 
de herbicidas no solo. 

Fonte: KANISSERY, 2014. 

 

A persistência e o transporte de glifosato em solos varia de acordo com a 

composição do solo, condições climáticas, atividade microbiana, assim como o 

manejo agrícola adotado (REBELO e CALDAS, 2014). 

O glifosato pode ligar-se fortemente às partículas de solo, apresentando baixa 

mobilidade dentro deste compartimento. A imobilização e inativação do glifosato é 

facilitada quando este sofre sorção pela matriz do solo. Em comparação com outros 

herbicidas, o glifosato pode ser fortemente sorvido pelos minerais do solo, devido a 

suas características únicas, tais como sua molécula de tamanho reduzido e a 
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presença de três grupos funcionais polares em sua molécula - carboxila, amino e 

grupos fosfonatos (BORGGAARD e GIMSING, 2008). 

O processo de sorção, apesar de contribuir para a inativação do herbicida no 

solo, leva, ao mesmo tempo, a uma maior persistência do composto no ambiente, 

tendo em vista que assim este torna-se menos biodisponível. Além disso, a 

imobilização por sorção é um processo de caráter reversível e temporário e a 

inativação do composto não é definitiva (SCHNÜRER et al., 2006). 

A reversibilidade dos processos de sorção pode fazer com que o herbicida 

lentamente volte a apresentar mobilidade e atividade residual a certas espécies 

vegetais (VEIGA et al., 2001). O processo de remobilização de resíduos de 

pesticidas também podem constituir a causa do aparecimento de baixos níveis de 

contaminação de água subterrânea a longo prazo (AL-RAJAB e SCHIAVON, 2010). 

Plantas não apresentam capacidade significativa de metabolizar e degradar o 

herbicida. O sistema radicular de plantas tampouco apresenta capacidade de 

absorver o composto e, assim, retirá-lo do solo (WHO, 2005). 

Embora o mecanismo de sorção no solo rapidamente limite a sua mobilidade, 

o glifosato é frequentemente detectado em águas superficiais e subterrâneas 

(BORGGAARD e GIMSING, 2008). O herbicida também é quimicamente estável 

quando encontrado na água e não sofre degradação fotoquímica (WHO, 2005).  

 

 

2.2.2 Glifosato e Legislação 

 

A Resolução n°. 420 de 28 de dezembro de 2009 do CONAMA estabelece 

limites máximos de resíduos de um número limitado de pesticidas em solos, 

notadamente os organoclorados. Entretanto, a legislação nacional não estabelece 

limites máximos de resíduos de glifosato e seus metabólitos em solos. 
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Já a Resolução n°. 357 de 17 de março de 2005 do CONAMA estabelece o 

limite máximo de glifosato de acordo com o enquadramento do corpo hídrico (Tabela 

2). 

 

Tabela 2 - Valor máximo para o parâmetro glifosato para águas doces de acordo com a classe. 

Classe do corpo hídrico Valor máximo (μg/L) 

I 65 

II 65 

III 280 

IV 280 

 

Fonte: CONAMA, 2005. 

  

Em águas superficiais foram reportadas concentrações iguais a 50 μg/L na 

Europa e 427 μg/L nos Estados Unidos. Concentrações iguais a 24 μg/L e 4,7 μg/L 

foram encontradas em águas subterrâneas na Europa e nos Estados Unidos 

respectivamente (WANG, et al., 2016). 

A Portaria do Ministério da Saúde n°. 518 de 25 de março de 2004 estabelece 

limite de 500μg/L em água para consumo humano, enquanto que nos Estados 

Unidos tal valor passa a ser 700μg/L, o qual é superior para valores máximos de 

contaminação admitidos para outros pesticidas. Na Europa, o nível máximo tolerado 

é de 0,1 μg/L, desde que a concentração total de pesticidas não ultrapasse 0,5 μg/L 

(BORGGAARD e GIMSING, 2008). 

Embora o Brasil seja o líder mundial de uso de agrotóxicos, não há marcos 

legais nem evidências suficientes que permitam afirmar que os diversos 

compartimentos ambientais do país encontram-se contaminados ou em processo de 

contaminação, criando-se, assim, um panorama de incertezas quanto à ações 

necessárias a serem implementadas no que diz respeito a saúde pública e a 

proteção ambiental (EMBRAPA, 2014). 
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2.2.3 Contaminação Ambiental por Glifosato 

 

De acordo com sua Ficha de Informações de Segurança de Produtos 

Químicos, o glifosato é um herbicida perigoso ao meio ambiente (classe III) 

medianamente tóxico (classe III) (MONSANTO, 2017).  

Acredita-se que o glifosato apresente menor toxicidade a ecossistemas do 

que outros herbicidas e que sua aplicação em concordância com a dose 

recomendada cause pouco ou nenhum efeito adverso em organismos não-alvo 

(DUKE e POWLES, 2008). Esta ideia vem sendo reforçada desde o surgimento do 

herbicida, utilizando-se do argumento de que seu modo de ação ocorre na via 

metabólica do ácido chiquímico, a qual não ocorre em humanos e animais. No 

entanto, as quantidades de glifosato sendo aplicadas nas lavouras estão crescendo 

globalmente, de maneira a gerar preocupação e desafiar as afirmativas sobre os 

efeitos negativos insignificantes do composto sobre o ambiente, agricultura e à 

saúde humana (HELANDER et al., 2012).  

Estudos vêm demonstrando que o glifosato apresenta toxicidade para 

diversos organismos aquáticos como Daphnia magna, Cyprinus carpio, Anguilla 

anguilla e Jenynsia multidentata além de causar inibição no crescimento de 

microrganismos indígenas do solo (ZHAO et al., 2015). A exposição de ratos Wistar 

ao composto durante as fases gestação e lactação resultou em ansiedade e 

alterações na atividade locomotora da prole (GALLEGOS et al., 2015). O composto 

também apresentou genotoxicidade a lagartos da espécie Salvator merianae 

(SCHAUMBURG et al., 2016) e neurotoxicidade a peixes da espécie Danio rerio 

(ROY et al., 2016).  

Diversos estudos vêm comprovando a toxicidade do glifosato a seres 

humanos. A ingestão de alimentos à base de soja contaminados com glifosato pode 

induzir o crescimento de células cancerosas que levam ao câncer de mama 

(THONGPRAKAISANG et al., 2013). Estudos demonstraram que o herbicida é capaz 

de levar células humanas umbilicais, embrionárias e placentárias a morte (ZHAO et 

al., 2015). Estudos conduzidos por Vazquez et al (2017) demonstraram que, na 

cidade de Monte Maíz, Argentina, há uma incidência de câncer de 2 a 3 vezes maior 

que a verificada no resto do país, o que acredita-se estar associado com a ampla 
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utilização de glifosato, já que na localidade não foram detectadas outras fontes 

significativas de poluição. 

O processo de fabricação das formulações comerciais de glifosato também 

pode levar à contaminação de corpos hídricos e a sérios danos ambientais devido a 

descargas de efluentes industriais contendo glifosato, metanol, formaldeído, entre 

outros (FAN et al., 2012). Tal problema torna-se especialmente preocupante nos 

países em desenvolvimento onde as condições de saneamento são precárias. 

 

 

2.3 Biorremediação 

 

Os termos biodegradação e biorremediação referem-se à degradação de um 

composto orgânico por microrganismos, os quais utilizam tais compostos como 

substrato pela ação de suas enzimas, transformando-os, assim, em nutrientes e 

energia para sua sobrevivência (TYAGI et al., 2011). 

Os microrganismos, por apresentarem vasta biodiversidade e potencial 

catabólico, têm sido amplamente empregados no tratamento de poluentes tóxicos 

através de processos biodegradativos. As reações catabólicas realizadas pelos 

microrganismos ocorrem graças à presença de genes e produção de enzimas 

específicas, além de estratégias adaptativas como a produção de compostos ativos 

de superfície ou surfactantes e a habilidade de modificar a membrana celular a fim 

de manter as funções biológicas necessárias. Estes mecanismos combinados com 

as habilidades metabólicas tornam os microrganismos uma ferramenta interessante 

para a biorremediação de áreas contaminadas (TYAGI et al., 2011).  

As moléculas sofrem oxidação e são convertidas desta forma em moléculas 

mais simples, como água, gás carbônico e outros compostos intermediários. Como 

resultado final deste processo tem-se a mineralização completa do composto 

orgânico original (ANDRIGHETTI et al., 2014). 

A atividade biodegradadora de microrganismos é dependente de fatores como 

a disponibilidade da molécula herbicida, tamanho da comunidade microbiana e 

sistema enzimático por ela apresentada. Com relação aos fatores edáficos, as 
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propriedades que apresentam maior importância são umidade, temperatura, 

reatividade, pH, teor de matéria orgânica e nutrientes (ANDRIGHETTI, 2011). 

 

 

2.3.1 Biodegradação de Glifosato 

 

Processos puramente químicos não são capazes de quebrar as ligações C-P 

presentes nas moléculas de glifosato, sendo, portanto a biodegradação o principal 

mecanismo com o qual o herbicida é eliminado do ambiente (ERMAKOVA et al.,  

2010). As moléculas biodisponíveis são oxidadas transformando-se, assim, em 

compostos intermediários, que podem apresentar maior ou menor toxicidade que o 

composto original. Quando completamente mineralizadas, são transformadas em 

água, fosfato, CO2 e NH3 por microrganismos, notadamente por bactérias do gênero 

Pseudomonas, cuja atividade é dependente de condições como temperatura, 

umidade e acidez (BORGGAARD e GIMSING, 2008). 

A rota catabólica mais comum por meio da qual a molécula do herbicida é 

biodegradada produz como principal metabólito ácido aminometilfosfônico (AMPA) 

(Figura 5). Tal transformação ocorre através da ação de enzimas como 

oxirredutases,  transaminases e do ácido glioxílico e não envolve a clivagem da forte 

ligação C-P. Bactérias como Arthrobacter atrocyaneus, Achromobacter sp. e 

Flavobacterium sp. constituem exemplos de microrganismos capazes de realizar a 

degradação por esta via catabólica (ANDRIGHETTI et al., 2014). De acordo com a 

mesma autora, alternativamente, há a rota que envolve a clivagem direta da ligação 

C-P, resultado da atividade da enzima liase C-P, produzindo sarcosina como 

metabólito intermediário, que é, então, transformada no aminoácido glicina e então a 

carbono, que por sua vez é incorporado e alguns aminoácidos como serina, cisteína, 

metionina e histidina e nas purinas. Dentre os microrganismos edáficos capazes de 

promover tais reações destacam-se Pseudomonas sp., Arthobacter sp., 

Agrobacterium radiobacter e Rhizobium meliloti. O estudo conduzido por Fan et al. 

(2012) demonstrou que a espécie Bacillus cereus CB4 é capaz de biodegradar o 

composto por ambas vias metabólicas. 
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Figura 5 - Rotas de degradação do glifosato. 

Fonte: ANDRIGHETTI, 2011. 

 

O metabólito AMPA é frequentemente encontrado em solos que foram 

expostos ao herbicida glifosato e sua degradação parece ocorrer de maneira mais 

lenta em comparação com seu composto originador, apresentando, assim, maior 

recalcitrância (PIZZUL et al., 2009).  
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As bactérias degradadoras de glifosato utilizam-no como fonte carbono, 

fósforo ou nitrogênio (SVIRIDOV et al., 2015). 

Embora o glifosato seja um composto simples do ponto de vista molecular, 

potencialmente fácil de ser degradado, meias-vidas que variam de poucos dias até 

meses vêm sido reportadas, provavelmente influenciadas por variações nos 

conteúdos de argila e matéria orgânica presentes nos solos estudados (GOMEZ et 

al., 2009). Cassigneul et al. (2016) também relataram que experimentos realizados 

em diferentes tipos de solos resultaram em meias-vidas variando de poucos dias até 

vários meses e até mesmo anos, sendo tal variabilidade de resultados encontrada 

tanto em estudos de campo como em estudos realizados em laboratório. Portanto, a 

proposição que afirma a rapidez da degradação pode ser prematura ou aplicável 

somente a condições encontradas em ambientes específicos, dado que estes 

estudos vêm sendo conduzidos majoritariamente nos Estados Unidos e na Europa 

Central. Assim, evidencia-se a necessidade de um número maior de estudos sobre o 

comportamento e efeito do herbicida no ambiente, de maneira especial nos locais 

onde o composto é mais amplamente utilizado e menos informações disponíveis são 

encontradas (HELANDER et al., 2012).   

A degradação relativamente rápida do herbicida apresenta a vantagem de 

limitar seu papel na poluição ambiental, no entanto, esta degradação pode aumentar 

o risco de poluição causada por seus metabólitos, dos quais o AMPA e sarcosina 

causam maior preocupação. A completa mineralização do ingrediente ativo é a única 

forma de impedir qualquer risco de contaminação ambiental (AL-RAJAB e 

SCHIAVON, 2010). 

 

 

2.3.2 Bioestimulação 

 

Dentre as técnicas que se destacam no aumento da eficiência do processo de 

biodegradação pode-se citar a bioestimulação e a bioaumentação. No processo de 

bioestimulação adiciona-se nutrientes ao solo contaminado, na forma de fertilizantes 

orgânicos ou inorgânicos, visando o crescimento da comunidade microbiana e a 

estimulação da atividade desta. Na bioaumentação realiza-se a introdução de 
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microrganismos previamente selecionados no ambiente contaminado com o objetivo 

de aumentar o número de indivíduos que compõem a microbiota e assim provocar 

um aumento nas taxas de transformação do contaminante (CERQUEIRA et al., 

2014). 

A adição de materiais orgânicos reduzidos e prontamente disponíveis no solo 

tende a contribuir para o incremento da atividade microbiana e, consequentemente, 

para o aumento da degradação de pesticidas, principalmente por cometabolismo, 

apresentando, assim, efeito bioestimulante (PRATA, 2002). Como proposta de 

agente bioestimulante pode-se citar o vermicomposto, um produto biotecnológico de 

baixo custo que permite a reciclagem de nutrientes presentes em uma vasta gama 

de resíduos pela ação combinada de microrganismos e minhocas. Estudos vêm 

sugerindo que vermicompostos podem ser empregados como condicionadores de 

solos diminuindo a poluição causada por pesticidas em solos agrícolas 

(FERNÁNDEZ-GOMES et al., 2011). O estudo conduzido por Catillo et al (2016) 

demonstrou que a adição de vermicomposto produzido a partir de resíduos 

agroindustriais a solos contaminados com o herbicida Diuron exerceu impacto 

positivo sobre a dissipação do pesticida e sobre as populações de microrganismos 

degradadores (CASTILLO et al., 2016). 

 

 

2.3.3 Métodos de Avaliação da Biodegradação 

 

As análises mais comumente utilizadas para avaliar a eficiência da 

biodegradação incluem a contagem de organismos heterotróficos totais, contagem 

de microrganismos degradadores, medidas da taxa de respiração microbiana, 

determinação das taxas de degradação de poluentes através de medidas periódicas 

diretas que medem sua concentração, detecção e quantificação de enzimas, além 

de testes complementares, como ensaios de ecotoxicidade (MARÍN et al., 2006). 

Dentre estes métodos destaca-se a análise respirométrica por apresentar 

baixo custo e fornecer excelentes informações quanto à evolução da biodegradação 

de determinado contaminante. Este método utiliza-se da premissa de que a 

respiração e o metabolismo microbiano são importantes indicadores da atividade 
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dos microrganismos na biodegradação (LOPES, 2014). A respirometria basal pode 

ser medida através da quantificação do O2 consumido ou do CO2 produzido pela 

respiração aeróbia, a partir da descarboxilação dos compostos orgânicos. A 

determinação do CO2 é realizada, então, através da titulação ou condutividade 

elétrica (quando é capturado por NaOH ou KOH), cromatografia gasosa, 

espectroscopia de infravermelho (IRGA) ou por 14C. Tal método pode ser empregado 

como um teste preliminar com o objetivo de obter respostas quanto a presença de 

atividade degradadora em determinado meio (MARIANO, 2006).  

A biodegradação pode nem sempre resultar em completa mineralização, 

sendo que produtos intermediários da degradação podem apresentar toxicidade 

igual ou superior ao composto original, fazendo-se necessário, assim, a condução 

de experimentos adicionais. Ensaios de ecotoxicidade constituem análises 

complementares importantes para a avaliação do impacto do contaminante no 

ambiente (MOREIRA e SIQUEIRA, 2006). 

A qualidade do solo deve ser medida não só por análises químicas mas 

também por métodos biológicos, dentre os quais os ensaios de fitotoxicidade vem 

sendo amplamente empregados. Nestes ensaios, plantas sensíveis a substâncias 

tóxicas são utilizadas como organismos teste para a avaliação e monitoramento de 

contaminantes ambientais. Tais análises avaliam de maneira eficiente os efeitos da 

toxicidade aguda e fornecem informações em curto prazo (PEREIRA et al., 2013). 

Nestes bioensaios, sementes são plantadas em uma pequena quantidade do 

solo contaminado e, após o período de incubação, são contabilizadas aquelas que 

germinaram e avaliados o desenvolvimento do hipocótilo e da raiz (KAPANEN e 

ITAVAARA, 2001).  
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 Coleta do Solo 

A coleta do solo foi realizada no mês de fevereiro de 2017 na chamada Área 

experimental da Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel no campus Capão do Leão 

da Universidade Federal de Pelotas (UFPel). Com auxílio de uma pá de corte, 

coletou-se o solo de uma área onde há presença de vegetação a profundidades de 

10cm e este foi acondicionado em sacos plásticos e mantido em temperatura 

ambiente (Figura 6).  

 

 

Figura 6 - Coleta de solo no Campus Capão do Leão, UFPel. 

 

O solo foi então homogeneizado e peneirado com peneira de abertura igual a 

4mm. Uma amostra deste solo foi remetida ao Laboratório de Análises de Solo 

pertencente à Faculdade de Agronomia da UFPel para que se procedesse a 

caracterização físico-química. Os resultados das análises podem ser verificados na 

Tabela 3. 
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Tabela 3 – Características físico-químicas do solo empregado no experimento. 

Atributo Valor 

Argila (%) 15 

pH (H2O) (1:1) 5,1 

Índice SMP 5,8 

P-Mehlich (mg/dm³) 129,8 

K (mg/dm³) 154 

MO(1) (%) 3,59 

Al (cmolc/dm³) 0,2 

Ca (cmolc/dm³) 2,5 

Mg (cmolc/dm³) 0,8 

H + Al (cmolc/dm³) 5,5 

CTC(2) (cmolc/dm³) 4,0 

(1)
 Matéria orgânica. 

(2)
 Capacidade de troca de cátions. 
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3.2 Obtenção do Contaminante e Vermicomposto 

Para o desenvolvimento da pesquisa, foram utilizados o herbicida glifosato da 

marca Roundup Original®, da empresa Monsanto, Brasil (64,8% m/v i.a.) e o 

vermicomposto da empresa Vitaplan, ambos adquiridos comercialmente. A 

caracterização do vermicomposto fornecida pelo fabricante pode ser observada na 

Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Características físico-químicas do vermicomposto empregado no experimento. 

Atributo Valor 

Ntotal (%) 0,5 

pH 6 

C/N 14 

CTC (mmolc/kg) 200 

TOC(1) (%) 10 

Umidade máxima (%) 50 

(1)
 Carbono orgânico total. 
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3.3 Montagem dos Experimentos de Biorremediação 

Neste trabalho testou-se o potencial de biorremediação de solos 

contaminados com diferentes concentrações iniciais de glifosato por microrganismos 

do solo. Ainda, realizou-se experimentos onde analisou-se o efeito da adição de 

vermicomposto ao solo como agente bioestimulante. 

Os ensaios de biodegradação foram realizados em frascos de vidro 

hermeticamente fechados com capacidade útil de 1L (Figura 7). Em cada frasco 

adicionou-se 300g de solo (em base seca) ou 300g da mistura (50% de 

vermicomposto e 50% de solo) e ajustou-se a umidade à 80% da capacidade de 

campo por meio da adição de água destilada. Em seguida, foi realizada a 

contaminação com o herbicida glifosato em sua fórmula comercial (Roundup 

Original®, Monsanto, Brasil) nas concentrações 4, 40, 400 e 4.000mg produto/ kg 

solo. 

 

 

Figura 7 - Unidades experimentais incubadas na câmara climatizada. 

 

Para cada concentração de glifosato, foram realizados ensaios com e sem 

adição do vermicomposto, totalizando 10 ensaios. Os tratamentos foram realizados 

em triplicata, totalizando, assim, 30 unidades experimentais, conforme elucidado na 

Tabela 5.  
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Tabela 5 - Delineamento experimental dos ensaios de biorremediação. 

 Tratamento 
Presença de 

Vermicomposto 
Concentração de 
Glifosato(mg/kg) 

1 G-0  0 

2 G-4  4 

3 G-40  40 

4 G-400  400 

5 G-4000  4.000 

6 VG-0 x 0 

7 VG-4 x 4 

8 VG-40 x 40 

9 VG-400 x 400 

10 VG-4000 x 4.000 

 

 

Também, foram montados frascos em triplicata denominados brancos, onde 

não há presença do solo (consiste do frasco vazio), os quais foram utilizados como 

prova em branco para quantificar o CO2 presente no frasco. 

Após o preparo de todas as unidades experimentais, estas foram mantidas a 

temperatura de 30±10°C em ambiente climatizado durante 90 dias.  

Periodicamente, foi realizado o revolvimento manual do conteúdo de cada 

frasco com o auxílio de uma espátula visando a homogeneização e aeração do solo. 
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3.4 Análises 

 

3.4.1 Respirometria Basal 

A avaliação da biodegradação do contaminante foi realizada indiretamente 

através da determinação da atividade microbiana no solo por meio da condução de 

análise respirométrica. Tal análise buscou quantificar a produção de CO2 

proveniente da atividade metabólica de microrganismos quando da descarboxilação 

de moléculas orgânicas em seu processo de respiração aeróbia.  

Para tanto, foi instalado em cada frasco 1 tripé de metal, o qual serviu de 

suporte para copos plásticos contendo 20mL de solução de hidróxido de sódio 

(NaOH) à concentração 0,5M. Esta solução básica teve como função capturar o CO2 

liberado. Durante este período procedeu-se periodicamente a abertura dos frascos, 

com retirada e subsequente substituição da solução básica, para a realização da 

análise respirométrica por meio de titulometria. 

Ao recipiente plástico contendo a solução de NaOH adicionava-se 1 mL de 

cloreto de bário (BaCl2) 30% e 3 gotas de fenolftaleína 1%, a fim de promover a 

formação de um precipitado. Em seguida, era realizada a titulação do NaOH não 

consumido na reação com CO2 utilizando-se ácido clorídrico (HCl) 0,5M. A produção 

de C-CO2 é dada pela fórmula proposta por Stotzky (1965): 

 

 

Equação 1 

 

Onde: 

VB: volume de HCl 0,5 M utilizado para titular o branco em mL; 

VA: volume (mL) de HCl 0,5 M utilizado para titular o tratamento em mL; 

M: concentração molar da solução padronizada de HCl, em mol/L; 

E: equivalente grama do carbono (6); 

m: massa de solo seco no frasco em kg. 
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3.4.2 Medida do pH 

O potencial hidrogeniônico do solo nos diferentes tratamentos foi medido 

adotando-se a metodologia descrita no Manual de Métodos de Análise de Solo 

(EMBRAPA, 1997). 

Para esta medida adicionou-se 8g de solo em um copo plástico juntamente 

com 25mL de água destilada. Em seguida, agitou-se esta suspensão com bastão de 

vidro e deixou-se a amostra em repouso por 1h. Ao fim deste período, a mistura foi 

novamente agitada e o eletrodo do medidor de pH foi posicionado dentro do béquer 

contendo a suspensão homogeneizada. Em seguida procedeu-se a leitura da 

medida. 

Esta medida foi realizada nos tempos 0 e 92 dias de tratamento. 

 

3.4.3 Determinação da População Microbiana 

A contagem de microrganismos heterotróficos totais presentes em cada 

tratamento foi realizada através do método do número mais provável (NMP) 

(BRADDOCK e CATTERALL, 1999). 

Amostras dos solos foram adicionadas em solução salina (0,85%) na 

proporção de 1:9 em tubos de ensaio. Os conteúdos dos tubos foram então agitados 

utilizando-se um agitador de tubos de ensaio por 30 segundos a fim de promover a 

homogeneização. Em seguida procederam-se diluições em placas de cultivo de 24 

poços. 

Em placas de cultivo de 96 poços foi feita a adição de 25μL de caldo triptona 

de soja (TSB) juntamente com 10μL de cada diluição. As placas foram incubadas a 

30°C durante 14 dias e o crescimento microbiano foi estimado por turbidimetria. Por 

fim, a população microbiana foi determinada consultando-se tabelas de NMP (Apha, 

1995). 

Esta medida foi realizada nos tempos 0 e 92 dias de tratamento. 
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3.4.4 Análise de Fitotoxicidade 

A toxicidade apresentada por cada um dos tratamentos foi determinada 

segundo a metodologia proposta por Morales (2004) e Lopes (2014).  

Como organismos testes foram utilizadas as sementes de Cucumis sativus 

(pepino) e Brassica oleracea (repolho). As sementes utilizadas foram provenientes 

de um mesmo fornecedor (FELTRIN) e do mesmo lote. 

Para a realização dos bioensaios, adicionou-se 25g de solo ou da mistura em 

copos plásticos com capacidade de 50 mL. Em seguida, adicionou-se 0,5 mL de 

água destilada e semeou-se 10 sementes do organismo-teste. Os copos foram 

cobertos com Parafilm e mantidos em uma câmara climatizada, à temperatura de 20 

±1°C, no escuro, durante 120 horas. 

Ao fim deste período, as amostras foram retiradas da câmara climatizada, e, 

então, foi realizada a contagem de sementes germinadas e a medida do 

comprimento das raízes e dos hipocótilos com auxílio de um paquímetro. Os 

tratamentos controle (1, G-0 e o 6, VG-0) constituíram nesta análise o controle 

denominado “negativo”. 

 Com estes dados pôde-se calcular, então, os seguintes parâmetros: 

alongamento da raiz, germinação relativa das sementes e índice de germinação. 

Esta medida foi realizada nos tempos 0 e 92 dias de tratamento. 

 

3.4.4.1 Alongamento da Raiz (%R) 

A medida do alongamento da raiz é obtido pela razão entre a média do 

alongamento das raízes nas sementes germinadas no experimento (MRa) e a média 

do alongamento das raízes nas sementes germinadas no ensaio controle negativo 

(MRc), conforme a equação 2:  

 

 

Equação 2 
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3.4.4.2 Germinação Relativa das Sementes (%G) 

A porcentagem da germinação relativa das sementes é calculada dividindo-se 

o número total de sementes germinadas na amostra analisada (SGa) pelo número 

total de sementes germinadas no controle negativo (SGc), conforme a equação 3: 

 

 

Equação 3 

 

Foram consideradas sementes germinadas aquelas que atingiram 

comprimento de raiz igual ou superior a 2mm conforme recomendado pelos autores. 

 

3.4.4.3 Índice de Germinação (IG) 

Este índice é dado pelo produto entre o valor encontrado para a porcentagem 

de germinação relativa das sementes (%G) e o valor encontrado para a 

porcentagem de alongamento da raiz (%R), conforme a equação 4: 

 

 

Equação 4 

 

3.4.5 Análise Estatística 

Utilizando-se o software Statistica 7.1, os resultados obtidos foram 

submetidos ao teste de Tukey (comparação entre médias) a um nível de confiança 

de 95%. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Medida da Atividade Microbiana 

 

As Figuras 8 e 9 mostram a produção diária de C-CO2 ao longo de 92 dias 

para os experimentos de biorremediação dos tratamentos da série G e VG 

respectivamente. 
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Figura 8 - Produção diária de CO2 (mg/kg de solo) ao longo de 92 dias para os ensaios da 
série G.  
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Figura 9 - Produção diária de CO2 (mg/kg de solo) ao longo de 92 dias para os ensaios da 
série VG. 

 

Conforme é possível observar nas Figuras 8 e 9, os picos de liberação de C-

CO2 foram obtidos em estágios mais avançados do processo de biorremediação. 

Dos 5 tratamentos que compõem a série G, 3 apresentaram pico de produção aos 

78 dias de processo, sendo estes os tratamentos G-0 (163 mg/kg), G-4 (185,2 

mg/kg) e G-40 (177,7 mg/kg) (Figura 8). Já na série VG, houve pico de produção aos 

35 dias de processo para os tratamentos VG-40 (225 mg/kg), VG-400 (225 mg/kg) e 

VG-4000 (215,5 mg/kg) (Figura 9). Tendo em vista que o solo empregado no 

experimento era livre de contaminação, é possível que, após realizada a 

contaminação do solo com o glifosato, os microrganismos passaram por uma fase 

mais longa de adaptação à nova condição ambiental. 

Tal comportamento difere do encontrado no experimento conduzido por 

Haney et al. (2000), que testou as concentrações de glifosato equivalentes a 47, 94, 

140 e 234 mg de produto por kg de solo. Houve pico de produção no 2º dia de 

experimento e após 14 dias a taxa de mineralização sofreu queda, ficando próxima 
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de 0. Este resultado, conforme o autor, sugere que o glifosato apresentou-se 

prontamente e altamente disponível aos microrganismos degradadores. 

As Figuras 10, 11, 12 e 13 mostram a produção acumulada de C-CO2 ao 

longo de 92 dias para os experimentos de biorremediação.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10 - Produção acumulada de C-CO2 ao longo dos 92 dias de processo para os 
tratamentos controle e de concentração igual a 4 mg/kg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11 - Produção acumulada de C-CO2 ao longo dos 92 dias de processo para os 
tratamentos controle e de concentração igual a 40 mg/kg. 
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Figura 12 - Produção acumulada de C-CO2 ao longo dos 92 dias de processo para os 
tratamentos controle e de concentração igual a 400 mg/kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 - Produção acumulada de C-CO2 ao longo dos 92 dias de processo para os 
tratamentos controle e de concentração igual a 4000 mg/kg. 
 

 

As Figuras 10, 11, 12 e 13 permitem observar que, para todas as 

concentrações de contaminante testadas, os valores de produção acumulada de C-

CO2 foram superiores nos tratamentos onde havia a presença de vermicomposto 
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(tratamentos da série VG) do que nos tratamentos onde havia solo puro (tratamentos 

da série G). 

A Tabela 6 apresenta os valores finais de produção máxima acumulada de C-

CO2 nos experimentos de biorremediação ao final dos 92 dias de processo.  

  

Tabela 6 - Produção máxima acumulada de C-CO2 no tempo final de processo. 

Tratamento Produção acumulada de C-CO2 (mg/kg) 

G-0 2705,5±47,6 a 

G-4 3085,0±83,5 b 

G-40 3048,5±156,9 b 

G-400 3061,3±21,5 b 

G-4000 3003,7±92,4 b 

VG-0 4312,4±71,5 c 

VG-4 4076,5±113,3 c 

VG-40 4238,7±103,4 c 

VG-400 4329,5±46,1 c 

VG-4000 3888,0±99,2 d 
 
Letras minúsculas iguais indicam que os ensaios não apresentaram diferença significativa (p>0,05). 

 

Conforme mostra a Tabela 6, nos tratamentos da série G foram verificados 

valores maiores de produção máxima acumulada de C-CO2 nos tratamentos nos 

quais o solo foi contaminado com glifosato do que no tratamento controle G-0, sendo 

que este tratamento diferiu significativamente dos demais tratamentos da série G. 

Tal resultado pode indicar que houve degradação do herbicida, tendo este sido 

utilizado como fonte de carbono pelos microrganismos indígenas do solo. 

Alternativamente, é possível que o herbicida tenha apresentado efeito tóxico sobre 

microrganismos sensíveis logo ao início da incubação, levando-os a morte. Tais 

microrganismos podem ter, então, sido convertidos em uma fonte de carbono 

adicional facilmente degradável para microrganismos resistentes (PERRIN-GANIER 

et al., 2001).  

O comportamento verificado nos tratamentos G-4 e G-40 corrobora com os 

resultados obtidos no experimento conduzido por Haney et al. (2000). Os autores 

obtiveram como resultados que não houve diferença significativa entre as taxas de 

mineralização observadas nos tratamentos de concentrações de glifosato iguais a 

47, 94 e 140 mg/kg. Entretanto a concentração 234 mg/kg apresentou diferença das 

demais, sendo seu valor correspondente de produção de C-CO2 significativamente 
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superior. Semelhantemente, nos experimentos de biodegradação conduzidos por 

Busse et al. (2001) foram testadas as concentrações 5, 50, 500 e 5000 mg de 

glifosato por kg de solo em 3 tipos diferentes de solo. Não houve diferença 

significativa entre o tratamento controle e os tratamentos cujas concentrações eram 

5 e 50 mg/kg. Observou-se, ainda, que as maiores concentrações testadas – 500 e 

5000 mg/kg – resultaram em maiores valores de produção de C-CO2. Em trabalho 

realizado por Weaver et al. (2007), no qual testou-se as concentrações 47 e 140mg 

de glifosato por kg de solo, os resultados obtidos por estes autores indicaram que 

houve diferença significativa para os valores de massa de glifosato mineralizada 

entre as concentrações testadas, sendo que a maior concentração testada resultou 

no maior valor de mineralização, divergindo dos resultados encontrados no presente 

trabalho. 

Os valores obtidos para os tratamentos VG-0 (controle), VG-4, VG-40 e VG-

400 não apresentaram diferença significativa entre si, apesar de terem sido 

contaminados com diferentes concentrações de glifosato (Tabela 6). Estes 

resultados sugerem que o herbicida não foi biodegradado pelos microrganismos do 

solo nos tratamentos da série VG. Estudos conduzidos por Schnürer et al. (2006) 

obtiveram como resultados que a adição de glifosato ao solo não causou mudança 

na produção de CO2  em alguns dos tratamentos, enquanto que em outros houve 

diminuição. Este comportamento pode estar relacionado, segundo os autores, com o 

efeito tóxico do glifosato sobre certos microrganismos, causando efeito inibitório. 

Ainda, é possível que o glifosato tenha sofrido adsorção, afetando sua 

biodisponibilidade e retardando sua biodegradação. 

O valor mínimo foi encontrado no tratamento VG-4000, o qual diferiu 

significativamente dos demais valores da série VG. Tal resultado pode indicar que a 

concentração de herbicida neste tratamento – 4000 mg de produto por kg de solo – 

foi alta a ponto de causar toxicidade aos microrganismos degradadores. 

É um fato amplamente conhecido e divulgado na literatura que a presença de 

compostos orgânicos no solo aumenta a atividade microbiana (SOUZA et al., 1996), 

corroborando os resultados obtidos neste trabalho. A adição do vermicomposto ao 

solo pode ter causado aumento na produção de C-CO2 através de diferentes 

mecanismos. 
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A presença do vermicomposto pode ter contribuído para a biodegradação de 

moléculas do herbicida já que, desta forma, maiores quantidades de compostos 

orgânicos mais facilmente biodegradáveis são disponibilizadas aos microrganismos, 

o que pode favorecer a degradação do herbicida através de processos co-

metabólicos (FERNÁNDEZ-GÓMEZ et al., 2011). Assim sendo, ambos produtos – 

vermicomposto e herbicida – são aproveitados como fonte de carbono. Entretanto, 

não houveram resultados que indiquem a ocorrência de tal mecanismo neste 

trabalho, visto que os valores de produção de C-CO2 nos tratamentos da série VG 

não indicam que o herbicida sofreu biodegradação. Resultados semelhantes foram 

obtidos por Moorman et al. (2001), os quais analisaram o efeito da adição de 

composto orgânico na biorremediação de diferentes herbicidas. Os resultados 

obtidos pelos autores indicam que o composto apresentou efeito bioestimulante, já 

que foram observados aumento na população microbiana e na sua atividade. 

Entretanto, não houve aumento na degradação dos herbicidas, sugerindo que as 

populações microbianas estimuladas não eram aquelas capazes de realizar a 

degradação dos contaminantes testados. 

As características do solo empregado em cada experimento de 

biorremediação também exerce influência sobre a atividade degradadora dos 

microrganismos (BUSSE et al. 2001; SOUZA et al., 1996; AL-RAJAB e SCHIAVON, 

2010). Dentre estas características destaca-se a quantidade de carbono 

biodisponível presente no solo, já que a atividade biológica em solos é altamente 

limitada por este fator. O solo testado neste trabalho possuía teor de matéria 

orgânica (%MO) igual a 3,59% (m/V) enquanto que o vermicomposto apresentava 

teor de matéria orgânica igual a 17,24%. Tal diferença entre valores de %MO inicial 

podem estar relacionadas com os valores de produção de C-CO2 encontrados; os 

valores encontrados para a série a G foram menores (menor %MO) em comparação 

com os valores encontrados para a série VG (maior %MO). Sua ação bioestimulante 

pode ser explicada pelo fato de que este produto contribuiu com o teor de carbono 

orgânico presente nos tratamentos da série VG. O aumento nas taxas de atividade 

microbiana pode ter sido resultado da utilização dos ácidos húmicos que compõem o 

vermicomposto como fonte de carbono pelos microrganismos. 

Ao longo da realização do experimento de respirometria basal foram medidas 

e registradas as temperaturas mínimas, médias e máximas da câmara climatizada 
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onde os frascos herméticos contendo o solo eram mantidos. Tais dados são 

apresentados na Figura 14. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14 - Temperaturas na câmara climatizada ao longo do experimento de biorremediação. 
 
. 

A temperatura desejada para a realização do experimento era de 30°C, no 

entanto, houve uma variação entre as temperaturas observadas. Uma vez que a 

temperatura é um dos fatores ambientais que exerce influência sobre a intensidade 

da biodegradação de contaminantes (MARGESIN et al., 2000), é possível que tais 

variações tenham influenciado os resultados obtidos neste trabalho. 
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4.2 Avaliação do pH 
 
 

A eficácia de processos de biodegradação de contaminantes orgânicos é 

dependente de três fatores principais: presença de microrganismos com capacidade 

de degradar o contaminante; disponibilidade do contaminante ao ataque microbiano 

ou enzimático e condições ambientais adequadas que favoreçam o crescimento e a 

atividade dos microrganismos biodegradadores (MENEGHETTI, 2007). Dentre os 

fatores ambientais que mais exercem influência sobre o processo de biorremediação 

pode-se citar o pH do substrato onde este processo ocorre (FORLANI et al., 1999). 

O pH do solo desempenha importante papel na adsorção de glifosato pelas 

partículas do solo. Valores de pH mais baixos favorecem a adsorção ao solo, 

reduzindo, assim, a biodisponilidade das moléculas do herbicida aos microrganismos 

heterotróficos (ANDRIGHETTI, 2011). 

O pH do solo exerce influência, ainda, sobre quais tipos de microrganismos 

poderão ser encontrados no solo em processo de biorremediação, já que nem todas 

as espécies apresentam tolerância a faixas de pH extremas, ou seja, mais ácidas ou 

mais básicas (CARDOSO et al., 1992). 

A medida do pH em fase aquosa é capaz de trazer informações relevantes 

sobre a produção de metabólitos a partir das reações que compõem o processo de 

biodegradação, contribuindo, assim, para o entendimento sobre as transformações 

que o contaminante sofre. Diversos ácidos orgânicos são produzidos antes de serem 

incorporados à via metabólica do ácido cítrico durante o crescimento microbiano, 

podendo levar à acidificação do meio (BACOSA et al., 2010). 
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A Tabela 7 apresenta os valores de pH nos tempos 0 e 92 dias de processo 

de biorremediação.  

 

Tabela 7 - Valores de pH nos tempos 0 e 92 dias de ensaio de biorremediação.  

Tratamento 
pH 

T0 T92 

G-0 4,85±0,05 4,41±0,02* 

G-4 4,91±0,01 4,54±0,13* 

G-40 4,96±0,04 4,67±0,29 

G-400 4,87±0,01 4,58±0,08 

G-4000 5,09±0,01 4,64±0,20* 

VG-0 6,66±0,02 6,82±0,23 

VG-4 6,95±0,02 6,96±0,01 

VG-40 6,96±0,02 7,21±0,19 

VG-400 6,92±0,01 6,74±0,12 

VG-4000 6,92±0,01 6,53±0,13 

T0 – Tempo Inicial; T92 – Tempo Final. 

* Ensaios apresentaram diferença significativa com relação ao tempo inicial (p>0,05). 

 

Analisando-se os resultados apresentados na tabela, é possível observar que 

em todos os tratamentos da série G houve redução nos valores do potencial 

hidrogeniônico ao fim de 92 dias. O mesmo comportamento foi observado nos 

tratamentos VG-400 E VG-4000. Tal fato sugere que, durante este período, houve 

atividade degradadora pelos microrganismos do solo, a qual resultou em produção 

de metabólitos (ácidos orgânicos), tornando o meio ácido e, consequentemente, 

baixando o pH. Este comportamento vem sendo verificado em diversos trabalhos de 

biorremediação de contaminantes, dos quais se destacam hidrocarbonetos de diesel 

e biodiesel (BENTO et al., 2005; TRAMONTINI, 2013; MENEGHETTI, 2007). 

 Segundo Margesin et al., (2000) valores de pH próximos a 7 favorecem o 

processo de biorremediação. Experimentos de biodegradação de glifosato 

conduzidos por Forlani et al. (1999) demonstraram que a máxima atividade 

degradadora de microrganismos ocorre em condições de pH neutro e alto teor de 

oxigênio. Tais estudos corroboram os resultados obtidos neste trabalho, já que os 

tratamentos da série VG apresentaram valores de pH mais próximos à neutralidade 

quando comparados aos tratamentos da série G, e, possivelmente, parcialmente em 

consequência disto, maiores valores de produção de C-CO2. 
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4.3 Determinação da População Microbiana 

 

A Figura 15 mostra os valores para o NMP de microrganismos para os 

tratamentos nos tempos inicial e final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 - NMP de microrganismos nos tempos final e inicial. 

 

 

A Figura 15 permite observar que os tratamentos G-0 e G-4 apresentam 

menores valores de NMP em comparação com os demais tratamentos, tanto no 

tempo inicial como no tempo final. Tal comportamento pode indicar que o 

vermicomposto contribui de forma que adicionou microrganismos ao sistema, 

justificando os elevados valores de NMP obtidos nos tratamentos da série VG.  

Ainda, é possível que a adição do glifosato ao solo tenha, semelhantemente, 

causado efeito bioestimulante sobre os microrganismos do solo, visto que valores 

igualmente elevados foram também encontrados nos tratamentos da série G. 

Estudos conduzidos por Gomez et al. (2009) demonstraram que o glifosato possui 

efeito bioestimulante sobre a microbiota do solo, possivelmente devido ao fato de 
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que as moléculas do herbicida podem ser convertidas em fontes de C, N e P para os 

microrganismos do solo. 

Os resultados deste trabalho convergem com os resultados obtidos por 

Castro Júnior et al. (2006), os quais demonstraram que a aplicação de glifosato no 

solo pode vir a causar aumento da população microbiana. 

 

 

4.4 Avaliação da Fitotoxicidade dos Solos  

 

Experimentos toxicológicos constituem ferramenta importante na avaliação da 

eficácia do processo de biorremediação de um contaminante, visto que há a 

potencial formação de produtos intermediários tóxicos, a qual não é detectada no 

método respirométrico. A condução de bioensaios de toxicidade vem ganhando 

notoriedade por possibilitar fazer a detecção e avaliação de efeitos, adversos ou 

não, de uma ou mais substâncias sobre sistemas biológicos (LAITANO e MATIAS, 

2006). 

Ensaios de fitotoxicidade apresentam elevada confiança e sensibilidade, visto 

que as plantas, em seus primeiros dias de desenvolvimento, realizam diversos 

processos fisiológicos, os quais, na presença de uma substância tóxica, podem ser 

negativamente influenciados. Consequentemente, pode, então, ocorrer um prejuízo 

na sua sobrevivência e crescimento (SOBRERO e RONCO, 2004). 

Com o objetivo de avaliar a ecotoxicidade dos solos impactados com 

diferentes concentrações do herbicida glifosato, foram conduzidos ensaios 

fitotoxicológicos onde empregou-se como organismos teste sementes de pepino e 

repolho. Os parâmetros então considerados foram: a germinação das sementes, o 

desenvolvimento da raiz e do hipocótilo e o índice de germinação. 
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Os resultados obtidos do Índice de Germinação (IG), no tempo inicial e final 

para os diferentes tratamentos, estão mostrados nas Figuras 16 e 17.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 16 - Índice de germinação para pepino. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 17 - Índice de germinação para o repolho. 
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No tempo inicial, os mais altos índices de germinação (IG) ocorreram nos 

tratamentos VG-40 e VG-400 (139 e 122 respectivamente) para o organismo teste 

pepino (Figura 16). Já para o repolho, os valores mais altos para IG foram 

verificados nos tratamentos VG-4 e VG-40 (ambos com 119) (Figura 17). 

No tempo final, houve um aumento de IG para a maioria dos tratamentos 

onde utilizou-se o pepino como organismo teste, exceto nos tratamentos VG-40, VG-

400 e VG-4000 (Figura 16). Para o organismo teste repolho, houve um aumento nos 

valores de IG, com exceção de 2 tratamentos, sendo eles: G-400 e VG-400 (Figura 

17). O aumento de IG sugere uma diminuição na toxicidade do solo para estes 

tratamentos em relação à toxicidade apresentada no tempo inicial.  

O oposto, verificado nos tratamentos supracitados, sugere que a produção de 

metabólitos intermediários ao longo do processo de mineralização do contaminante 

levou a um aumento na toxicidade destes solos. 

O melhor IG ao fim de 92 dias foi encontrado nos tratamentos VG-4 e VG-40 

(141 e 135 respectivamente) para o pepino. Para o repolho, este valor foi verificado 

nos mesmos tratamentos, com valores iguais a 149 e 117 respectivamente. 

Os valores mais altos de IG ocorreram nos substratos onde havia a presença 

do vermicomposto, tanto no tempo inicial como no tempo final. Este padrão pode ter 

sido verificado devido ao fato de que o vermicomposto contribui sensivelmente com 

a aeração, capacidade de retenção de água e formação de uma estrutura física 

adequada ao desenvolvimento das raízes (SANTOS et al., 2015). Além disso, estes 

substratos apresentaram pH mais próximos à neutralidade, o que pode ter 

influenciado positivamente à germinação das sementes. Segundo Bouaid et al. 

(2007), solos com valores de pH mais próximos à acidez levam a uma inibição na 

germinação total ou relativa de organismos superiores. 

Nos tratamentos onde não foi realizada a bioestimulação – série G – o maior 

valor para IG no tempo inicial foi encontrado no tratamento G-400 para o pepino 

(42,7). Já ao fim de 92 dias os maiores valores passaram a ser encontrados nos 

tratamentos G-40 e G-4, com valores iguais a 93,6 e 87,0 respectivamente. 

Ainda, analisando os resultados encontrados para a série G tendo como 

organismo teste o repolho, tem-se que, da mesma forma, o maior valor para IG no 

tempo inicial foi encontrado no tratamento G-400 (70,0). Ao fim do experimento os 
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maiores valores de IG eram encontrados nos tratamentos G-4 e G-400, com 83,5 e 

64,3 respectivamente. 

Ainda, nos tratamentos da série G, foi verificada uma maior diferença entre os 

valores de IG no tempo inicial e após o processo de biorremediação. Tal 

comportamento sugere que nestes tratamentos houve uma redução de toxicidade 

mais efetiva no que nos tratamentos da série VG. 

A Tabela 8 mostra as porcentagens de sementes germinadas de repolho e 

pepino nos ensaios realizados, comparando os tempos inicial e final do processo de 

biorremediação. 

 

Tabela 8 - Porcentagem de germinação do controle negativo e dos tratamentos de biorremediação 

nos tempos inicial e final.  

Tratamento 

Sementes Germinadas (%) 

Repolho Pepino 

T0 T92 T0 T92 

G-0 90,0 93,3 100 93,3 

G-4 40,0 90,0 70,0 90,0 

G-40 70,0 100 80,0 80,0 

G-400 50,0 96,7 80,0 90,0 

G-4000 60,0 96,7 80,0 83,3 

Média Série G 62,0 95,3 82,0 87,3 

VG-0 100 93,3 70,0 96,7 

VG-4 80,0 96,7 100 93,3 

VG-40 70,0 93,3 100 93,3 

VG-400 100 93,3 100 93,3 

VG-4000 100 90,0 40,0 86,7 

Média Série 
VG 

90 93,3 82 92,7 

 

 

Verifica-se na Tabela 8 que, nos bioensaios com sementes de pepino e 

repolho, houve, no tempo final, diminuição da ecotoxicidade nos tratamentos da 

série G. Já para os tratamentos da série VG não é possível observar o mesmo 

fenômeno. Possivelmente, houve uma diminuição na ação condicionadora do solo 

apresentada pelo vermicomposto nos tratamentos da série VG ao fim de 92 dias 

devido à ação degradadora dos microrganismos sobre os ácidos húmicos que o 

compõem. 
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5 CONCLUSÃO 

 

A adição de vermicomposto ao solo apresentou efeito bioestimulante sobre os 

microrganismos indígenas do solo. 

Entretanto, a biodegradação do glifosato aparentou ter alcançado maior 

eficácia nos tratamentos onde não adicionou-se o vermicomposto. 

As diferentes concentrações de herbicida testadas parecem não ter 

apresentado influência significativa sobre a atividade microbiana. 

Os resultados obtidos nas análises de fitotoxicidade sugerem que houve uma 

redução da toxicidade dos solos após 92 dias de processo de biorremediação. 
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