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RESUMO 

 

PACHECO, L. C. P. S. Emissão de amônia e teores de nitrogênio no sistema solo-
planta após aplicação de herbicidas dessecantes. 2013. 104 f. Dissertação (Mestrado em 
Agronomia: Solo e Água)- Escola de Agronomia e Engenharia de Alimentos, Universidade 
Federal de Goiás, Goiânia, 2013.1 
 

O nitrogênio é um dos nutrientes cuja dinâmica é mais influenciada pelo 
Sistema Plantio Direto (SPD) e o que mais limita o desenvolvimento e a produtividade da 
maioria das culturas. Diversos fatores podem modificar a dinâmica do N em áreas sob 
SPD, no entanto, um fator que tem sido muito pouco investigado é o uso de herbicidas 
dessecantes para formação da palhada sobre o solo. Os herbicidas dessecantes podem 
afetar diversos processos do ciclo do nitrogênio e, com isso, afetar a disponibilidade de N 
nos agroecossistemas. Neste contexto, objetivou-se com este trabalho avaliar: 1 - A 
emissão de amônia pela planta e pelo solo após aplicação de herbicidas dessecantes em 
Pennisetum glaucum; e 2 - O efeito de herbicidas dessecantes aplicados em Pennisetum 

glaucum e Urochloa ruziziensis nos teores de N-total, de N-mineral, na atividade e no 
carbono da biomassa microbiana do solo. A aplicação de herbicidas em Pennisetum 

glaucum aumentou as perdas de N-NH3 pela planta e não afetou a volatilização de N-NH3 

pelo solo. O herbicida glyphosate reduziu o conteúdo de N em Pennisetum glaucum e todos 
os herbicidas reduziram o conteúdo de nitrogênio no solo, quando utilizou-se o milheto 
como cultura de cobertura. O mesmo efeito sobre o N-total não foi observado com palha de 
braquiária. O efeito dos herbicidas no N-mineral foi muito variável. A aplicação dos 
herbicidas em ambos os experimentos não afetou o carbono da biomassa microbiana do 
solo, enquanto a respiração basal foi aumentada pela aplicação de paraquat em Urochloa 

ruziziensis. 
 
Palavras-chave: dessecação, nitrogênio, perdas, nitrificação, micro-organismos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1
 Orientador(a): Profª. Drª. Virginia Damin, EA-UFG. 
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ABSTRACT 

 

PACHECO, L. C. P. S. Ammonia emission and nitrogen content at soil-plant system 
after desiccants application. 2013. 104 f. Dissertacion (Master in Agronomy: Soil and 
Water)- Escola de Agronomia e Engenharia de Alimentos, Universidade Federal de Goiás, 
Goiânia, 2013.2 
 

The nitrogen is one of the nutrients that is more affected by Tillage System and 
that most limits both crop development and crop productivity. Several factors can modify 
the N dynamics in areas under Tillage System, however, a factor that has been little 
investigated is the use of desiccants for formation of stubble on the soil. The desiccant can 
affect various processes of the nitrogen cycle and, thus, affect the availability of N in 
agroecosystems. In this context, the aim of this study was to evaluate: 1 - The ammonia 
emission by plants and soil after application of desiccants in Pennisetum glaucum, and 2 - 
The effects of herbicides application on Urochloa ruziziensis and Pennisetum in   total-N, 
mineral-N, activity and microbial biomass in soil. Herbicide application on Pennisetum 

glaucum increases losses of NH3-N by the plant and does not affect the volatilization of 
NH3-N by soil. Glyphosate reduced content of N in Pennisetum glaucum and all herbicides 
have reduced the content of nitrogen in the soil when millet was used as cover culture. The 
same effect on the total N was not observed with Urochloa straw. The herbicides effects on 
mineral-N were highly variable. Herbicide application in both experiments did not affect 
the microbial biomass of the soil, while the basal respiration was increased by the 
application of paraquat on Urochloa ruziziensis. 
 
Key words: drying, nitrogen, losses, nitrification, microorganisms 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

2
 Adviser: Profª. Drª. Virginia Damin, EA-UFG. 
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1 INTRODUÇÃO  
 

A área cultivada com o Sistema Plantio Direto (SPD) no Brasil é de, 

aproximadamente, 35 milhões de hectares, considerando a área cultivada com milho 

safrinha e com culturas de inverno (Conab, 2011). No Cerrado, cerca de 41% das áreas 

agrícolas estão sob este sistema de cultivo (Duarte et al., 2006).  

O nitrogênio é um dos nutrientes cuja dinâmica é mais influenciada pelo SPD e 

o que mais limita o desenvolvimento e a produtividade da maioria das culturas (Lopes et 

al., 2008). No solo, o nitrogênio sofre várias transformações e pode ser perdido por 

diversos processos (Moreira & Siqueira, 2006) como a lixiviação, a volatilização e a 

desnitrificação. Quando suprido somente pelo solo, na maioria dos casos, não é suficiente 

para garantir altas produtividades, sendo necessário um aporte externo desse elemento ao 

sistema (Freire et al., 2000). Os fertilizantes nitrogenados são produzidos principalmente a 

partir de combustíveis fósseis não renováveis, e seu processo de fabricação exige 

temperatura e pressão muito elevada, fatores que tornam o N um dos elementos mais caro 

no sistema de produção. Nos últimos anos, a busca pela redução dos custos de produção e a 

preocupação com a poluição ambiental, decorrente da contaminação dos recursos hídricos 

com nitrato e da atmosfera com óxido nitroso, tem estimulado a busca de sistemas de 

manejo que aumentem a eficiência da adubação nitrogenada (Duete et al., 2008). 

Diversos fatores podem modificar a dinâmica do N em áreas sob SPD, no 

entanto, um fator que tem sido muito pouco investigado é o uso de herbicidas. Os 

herbicidas utilizados para dessecação das plantas de cobertura possibilitam a formação da 

palhada sobre o solo para o cultivo subseqüente, sendo esta prática amplamente adotada 

nas áreas sob SPD. 

A expansão das áreas sob SPD resultou na utilização de herbicidas dessecantes, 

com destaque o glyphosate. O glyphosate é uma das moléculas mais eficientes, dentre as 

existentes no mercado, para controle de plantas daninhas e dessecação de plantas de 

cobertura e, por isso, seu uso continua em expansão nas principais áreas agrícolas do 

mundo (Galli & Montezuma, 2005). Porém, o uso indiscriminado do glyphosate provocou 

a resistência de diversas espécies daninhas a este herbicida (Burnside, 1992; Moreira & 

Christoffoleti, 2008), já que o uso repetido de uma molécula pode selecionar biótipos 

resistentes de plantas daninhas preexistentes na população (Powles & Holtum, 1994). 

 



10 

Outros herbicidas como o glufosinato de amônio e o paraquat também tem uso difundido 

na dessecação de plantas de cobertura.  

Com relação ao efeito dos herbicidas na dinâmica do N, pesquisas recentes 

demonstraram que estas moléculas podem afetar diversos processos, como a emissão de 

NH3 via foliar, a exsudação de compostos contendo N, a desnitrificação, a mineralização 

do N presente em resíduos vegetais e a fixação biológica de N (Manderscheid et al., 2005, 

Damin et al., 2009, Damin et al., 2010a, Damin et al., 2010b). Estes processos podem 

reduzir a efetividade da adubação nitrogenada no fornecimento de N às plantas e aumentar 

o impacto ambiental decorrente do uso de fertilizantes e herbicidas.  

De acordo com Devine et al. (1993), os herbicidas podem influenciar algumas 

rotas metabólicas das plantas, relacionadas direta ou indiretamente ao metabolismo de N. 

Damin et al. (2008) verificaram maiores perdas de N do sistema solo-planta após 

dessecação de Brachiaria decumbens com o glyphosate ou glufosinato de amônio e 

atribuíram estes resultados ao aumento das perdas de N pelas plantas, ocasionado por 

mudanças no metabolismo das mesmas.  

O uso de herbicidas também pode impactar a comunidade microbiana do solo 

e, como consequência, os processos que são realizados pelos micro-organismos, como 

mineralização, nitrificação e desnitrificação. Carmo et al. (2005) avaliaram a emissão de 

N2O após aplicação de um herbicida em pastagem. Kremer et al. (2005) avaliaram o efeito 

do glyphosate na exsudação de N pelas raízes. Damin (2009) avaliaram o efeito dos 

herbicidas glyphosate, glufosinato de amônio e paraquat na mineralização de palhada e nos 

teores de nitrato do solo. Cabe ressaltar que estes experimentos foram desenvolvidos em 

condições de laboratório e casa-de-vegetação, em condições controladas, que são 

diferentes das condições observadas no campo. 

Os efeitos dos herbicidas dessecantes no ciclo do nitrogênio ainda é um tema 

pouco contemplado, e deve ser considerado na predição da disponibilidade de N às plantas, 

nos estudos de impactos ambientais ocasionados pelo nutriente, na estimativa dos custos de 

produção e na tomada de decisão quanto à época e dose de fornecimento do N em áreas 

sob sistema plantio direto. Além disso, é importante avaliar tais efeitos em condições de 

campo, num ecossistema onde estas avaliações ainda não foram feitas e que hoje 

representa a principal área para expansão dos sistemas agrícolas, que é o ecossistema 

Cerrado.  
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Neste contexto, objetivou-se com este trabalho determinar o efeito de 

herbicidas dessecantes, aplicados em plantas de cobertura cultivadas no Cerrado, na 

emissão de NH3 pela planta e pelo solo, nos teores de N-total e N-mineral e na atividade 

microbiana do solo. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA  

 

2.1      PLANTIO DIRETO E PLANTAS DE COBERTURA 

 

O Sistema Plantio Direto (SPD) baseia-se no cultivo do solo sem revolvimento, 

na rotação de culturas e na cobertura permanente do solo (Muzilli, 2000; Hernani & Salton, 

2003; Calegari & Ralich, 2007). No Brasil, a área cultivada sob Sistema Plantio Direto na 

safra 2010/11, foi de aproximadamente 35 milhões de ha, considerando a área cultivada 

com milho safrinha e com culturas de inverno, como trigo e aveia, de acordo com o 

levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). No bioma Cerrado, 

cerca 41% das áreas agrícolas estão sob este sistema (Duarte et al., 2006). 

No Cerrado, a adoção de medidas para solucionar problemas iniciais como a 

formação e manutenção de cobertura morta, correção das propriedades físicas e químicas 

do solo, mecanização do plantio, manejo das plantas daninhas, dentre outros, tem 

permitido a expansão das áreas cultivadas sobre plantio direto nos últimos anos 

(Kluthcouski et al., 2000). Porém, as condições edafoclimáticas desta região, como 

escassez de chuvas no inverno e temperaturas elevadas no verão, ainda restringem a 

produção de biomassa e aceleram a decomposição dos resíduos vegetais, o que resulta em 

pequena quantidade de palha na superfície do solo (Carvalho, 2010). 

Trabalhos realizados pela Plataforma Plantio Direto (Embrapa, 2012) 

mostraram que há poucas opções de espécies vegetais, adaptadas às condições do cerrado, 

para cobertura e formação de palha no solo. Nas condições do Cerrado, essas plantas 

devem apresentar fácil semeadura e condução da cultura, rápido crescimento inicial, 

sistema radicular agressivo, tolerância ao estresse hídrico, elevada produção de fitomassa, 

não ser hospedeira de pragas e relação C/N alta, o que proporcionará a cobertura do solo 

por mais tempo (Alvarenga et al., 2001).  

Na região Central do país, o milheto (Pennisetum glaucum) é a espécie mais 

utilizada como planta de cobertura (Lamas, 2008), sendo apontado por alguns autores 

como o responsável pela expansão do Sistema Plantio Direto na região (Salton, 2001). É 

uma gramínea anual de verão, de fácil instalação e desenvolvimento, que apresenta alta 

resistência à seca e adaptabilidade a solos de baixa fertilidade, possui alta capacidade de 

produção de fitomassa (Bonamigo, 1999) e relação C/N elevada, o que favorece a 

decomposição lenta de seus resíduos (Lara Cabezas et al., 2004). É considerada, ainda, 
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como uma alternativa adequada na integração lavoura pecuária, devido ao elevado valor 

nutricional e a grande capacidade de rebrota (Scaléa, 1999). 

A produção de matéria seca da parte aérea do milheto tem variado entre 3,7 a 

11,8 Mg ha-1 (Bertin et al., 2003; Suzuki & Alves, 2006). Moda (2009), em trabalho 

avaliando culturas de cobertura em pré-safra à cultura do milho com diferentes doses de N 

em cobertura, verificou que o milheto e a crotalária foram as culturas que produziram 

maior quantidade de fitomassa e que mais acumularam N.  

Espécies forrageiras, como as do gênero Urochloa, têm despertado o interesse 

de pesquisadores e agricultores e também estão sendo utilizadas para a formação de palha 

(Torres, 2003; Andrioli, 2004). Isto porque são amplamente disseminadas e adaptadas no 

cerrado, com características semelhantes ao milheto, com relação C/N alta, alta produção 

de fitomassa e fácil estabelecimento.  

Entre as plantas forrageiras, a espécie Urochloa ruziziensis tem sido 

considerada como opção adequada para o sistema integração lavoura-pecuária, pois 

apresenta hábito de crescimento cespitoso e ereto, o que resulta em 100% da cobertura do 

solo (Mateus et al., 2010), além de suscetibilidade ao herbicida glyphosate e menor banco 

de sementes depositadas no solo, o que facilita sua erradicação. A U. ruziziensis cresce em 

vários solos, porém requer condições de média fertilidade e boa drenagem (Vilela, 2010). 

O sucesso do SPD depende da quantidade e qualidade dos resíduos vegetais 

que cobrem, protegem e melhoram as condições físicas, químicas e biológicas do solo 

(Almeida, 1991; Alvarenga et al., 2001). Portanto, é fundamental a escolha adequada da 

planta de cobertura, observando suas características e adaptabilidade às condições locais.  

Outro fator a ser considerado é o manejo das plantas de cobertura, que pode ser 

realizado por métodos mecânicos ou químicos. O manejo mecânico da palhada é realizado 

por meio de roçadora, grade aradora, rolo faca e triturador de palhas (Branquinho et al., 

2004). No entanto, o uso de implementos para o manejo da palhada possui desvantagens 

como: alto custo, baixo rendimento operacional e riscos de compactação do solo (Denardin 

& Kochhann, 1993). 

O manejo por métodos químicos dá-se basicamente pela utilização de 

herbicidas de ação total (Branquinho et al., 2004). Este método, também chamado de 

dessecação, é uma das principais operações para a implantação do Plantio Direto, que tem 

como objetivo a formação da palha para cobertura do solo. 
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2.2  HERBICIDAS UTILIZADOS PARA DESSECAÇÃO DE PLANTAS DE 

COBERTURA 

 

No Sistema Plantio Direto, os herbicidas de manejo são aplicados antes da 

semeadura da cultura de interesse, para eliminação da cobertura vegetal e formação da 

palhada. Os herbicidas mais utilizados são os dessecantes sem efeito residual, como o 

glyphosate e o paraquat (Kozlowski, 2001; Timossi et al., 2006).  

O glyphosate é uma das moléculas mais eficientes existente no mercado para 

controle de plantas daninhas e dessecação de plantas de cobertura e, por isso, seu uso 

continua em expansão nas principais áreas agrícolas do mundo (Galli & Montezuma, 

2005). No entanto, o uso indiscriminado do glyphosate provocou a resistência de diversas 

espécies daninhas a este herbicida (Burnside, 1992; Moreira & Christoffoleti, 2008), já que 

o uso repetido de uma molécula herbicida pode selecionar biótipos resistentes de plantas 

daninhas preexistentes na população (Powles & Holtum, 1994). Diante deste fato, 

herbicidas como o glufosinato de amônio e o paraquat também têm uso difundido na 

dessecação de plantas de cobertura.  

 

2.2.1   Glyphosate 

 

O glyphosate é o principal herbicida usado em ambientes agrícolas e não 

agrícolas no mundo há mais de 30 anos. É o principal herbicida utilizado para dessecação 

no SPD (Galli, 2009). Este herbicida é sistêmico, não seletivo, pertencente ao grupo 

químico dos derivados de glicina (Rodrigues, 2005) e o seu mecanismo de ação baseia-se 

na interrupção da rota do ácido chiquímico, que é responsável pela produção de 

aminoácidos aromáticos essenciais para a síntese de proteínas e divisão celular nas regiões 

meristemáticas da planta (Hess, 1994). 

A absorção do glyphosate ocorre pelas regiões clorofiladas das plantas, 

principalmente pelas folhas e outros tecidos verdes (Amarante Júnior et al., 2002; Galli & 

Montezuma, 2005). Na planta, inibe a ação da enzima EPSPS (Enol-piruvil-shiquimato-

fosfato-sintase) por competição pela PEP (fosfoenolpiruvato), impedindo a transformação 

de chiquimato em corismato, o qual é precursor dos aminoácidos fenilalanina, tirosina e 

triptofano (Rodrigues, 2005).  
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O glyphosate reduz a síntese de fitoalexinas, ocorrendo aumento da 

concentração em níveis tóxicos de amônio, etileno e outros compostos que aceleram a 

morte das plantas. Além disso, a desregulação da rota do ácido chiquímico, provocada pela 

ação do herbicida, pode resultar em perda de carbono disponível para outras reações 

celulares na planta, uma vez que 20% do carbono das plantas são utilizados nessa rota 

metabólica (Ferreira et al., 2005; Galli & Montezuma, 2005; Rodrigues, 2005). 

A molécula de glyphosate tem baixa mobilidade no solo, devido a rápida e alta 

taxa de adsorção aos óxidos e hidróxidos de ferro e alumínio, aos colóides e a matéria 

orgânica do solo (Prata et al., 2000). O glyphosate é um produto dipolar, que se liga ao 

solo, preferencialmente, por ligações do tipo covalente dativa com os óxidos metálicos do 

solo, semelhante à adsorção de fosfatos inorgânicos. Pode, também, fazer ligações do tipo 

eletrostática, com os minerais de argila e com a matéria orgânica; além da formação de 

pontes de hidrogênio com a matéria orgânica do solo (Galli & Montezuma, 2005; Lima, 

2007). Quando disponível na solução do solo, o glyphosate é rapidamente metabolizado 

pelos micro-organismos ao ácido aminometilfosfônico (AMPA), seu principal metabólito, 

o qual é em seguida mineralizado a CO2 (Regitano & Castro, 2009).  

Em solos oxídicos, como os do Cerrado, devido ao tipo de interação formada, 

pode permanecer inativo por muitos anos até sua completa degradação, que é mediada por 

micro-organismos do solo e da água (Araújo, 2002). A degradação do glyphosate no solo 

pode ocorrer por meio de duas rotas: a primeira que origina o metabólito sarcosina e é 

intermediada pelas bactérias Agrobacterium radiobacter ou Enterobacter aeroneges; e a 

segunda, considerada a principal rota, que origina o metabólito ácido aminometilfosfônico 

(AMPA), por meio das bactérias Anthrobacter atrocyaneus e Flavobacterium sp (Arantes, 

2007). 

De acordo com Galli & Montezuma (2005), o glyphosate não causa impacto 

sobre fungos Paxillus involutus e actinomicetos. Esses organismos utilizam o herbicida 

como fonte de energia e de fósforo em seu metabolismo e tornam-se poucos sensíveis. O 

herbicida glyphosate age basicamente nos processos fisiológicos existentes em plantas e 

em micro-organismos de metabolismo quimiolitotrófico, como a maioria dos nitrificantes e 

algumas estirpes de rizóbio. Se utilizado de forma inadequada, poderá ocasionar 

fitotoxicidade ou até mesmo levar as plantas de interesse econômico à morte. 

2.2.2   Glufosinato de amônio 
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O glufosinato de amônio é um herbicida pós-emergente de amplo espectro, que 

tem como ingrediente ativo o L-isômero de fosfinotricina (L-PPT), único produto 

comercial no Brasil com o mecanismo de ação inibidor da Glutamina Sintetase (GS). O 

glufosinato inibe a enzima glutamina sintetase em cloroplastos, bloqueando a síntese de 

glutamina via glutamato (Manderscheid & Wild, 1986; Rodrigues & Almeida, 2011). 

Como a GS está envolvida na assimilação do NH4
+ (Wild & Manderscheid, 1984), sua 

inibição provoca aumento dos níveis de amônio nos tecidos da planta, e associada à ruptura 

da estrutura dos cloroplastos, interfere na fotossíntese e resulta na morte das células 

vegetais (Petersen & Hurle, 2001). Segundo Hess (2000), dentro de poucas horas, os níveis 

de amônio podem aumentar dez vezes mais nas plantas tratadas com glufosinato em 

relação as não tratadas. 

O glufosinato é absorvido pelas folhas e caules e, por ser um herbicida de 

contato, os danos provocados são evidenciados nas partes da planta que entraram em 

contato direto com o produto. Este herbicida tem alguma mobilidade no floema e xilema 

(Shelp et al., 1992), sendo principalmente transportado pelo xilema para as pontas das 

folhas pela transpiração (Anderson et al., 1993). 

No solo é altamente móvel e rapidamente degradado pelos micro-organismos 

(Rodrigues & Almeida, 2011). No entanto, em solos argilosos pode ser fortemente 

adsorvido (Behrendt et al., 1990; Jewell & Buffin, 2001; Autio et al., 2004). 

 

2.2.3   Paraquat 

 

O paraquat é um herbicida de contato e tem sido amplamente utilizado para 

dessecação em pré-colheita de diversas culturas e para formação de palhada em plantio 

direto. Atua nos cloroplastos onde estão os sistemas fotossintéticos das plantas verdes, que 

absorvem a energia luminosa usada para produzir açúcares (Syngenta, 2013) e age no 

sistema da membrana fotossintética, denominado Fotossistema I. Os elétrons livres do 

fotossistema I reagem com os íons do paraquat, formando radicais livres. O oxigênio 

rapidamente reconverte esse radical livre produzindo superóxidos, que, por sua vez, atacam 

os ácidos graxos insaturados das membranas, abrindo e desintegrando as membranas e 

tecidos da célula (Rodrigues & Almeida, 2011). 

O paraquat depositado à superfície dos vegetais sofre degradação fotoquímica, 

originando compostos menos tóxicos do que o produto original (Honoré et al., 1994). No 
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solo, é rapidamente adsorvido pelos minerais de argila e, quando livre, pode ser degradado 

pelos micro-organismos. Pode ser degradado quando adsorvido aos colóides, porém a 

degradação é relativamente mais lenta. Por possuir cargas positivas, o paraquat é atraído 

por locais negativamente carregados nas partículas do solo e na matéria orgânica (Roberts 

et al., 2002) e, assim, apenas concentrações muito baixas do herbicida são disponibilizadas 

para os organismos do solo (Summers, 1980). 

Altamente tóxico à saúde humana (Houze et al., 1990) e a biota em geral, o 

paraquat é proibido na Suíça, França, Escandinávia, Rússia e Camboja. Em 2004 seu uso 

foi autorizado na União Européia, mas a decisão foi anulada por recursos de vários países 

na justiça (Besson, 2011). Apesar da sua alta toxicidade, o comportamento do paraquat, foi 

responsável pelo desenvolvimento de seu uso amplo e diversificado, pois é caracterizado 

como base forte, com alta adsorção, o que torna a maior parte biologicamente indisponível. 

Segundo Roberts et al. (2002), o paraquat não afeta a qualidade do solo, desde que usado 

de acordo com as recomendações. Tu & Bollen (1968) também concluíram que o paraquat, 

quando usado nas doses recomendadas, não afeta os micro-organismos do solo e suas 

atividades. 

 

2.3      NITROGÊNIO 

 

O nitrogênio (N) é um elemento essencial ao crescimento e desenvolvimento 

das plantas, pois exerce funções importantes nos processos bioquímicos e constitui 

moléculas de ácidos nucléicos, enzimas, coenzimas, proteínas, fitocromos e clorofilas 

(Cantarella, 2007). Grande parte do N presente na terra encontra-se na litosfera. No 

entanto, a atmosfera é a principal fonte de N para as plantas; cerca de 78% da atmosfera é 

N2. No solo, além de N2 há outras frações que incluem amônio (NH4
+), nitrato (NO3

-), 

nitrito (NO2
-) e matéria orgânica particulada ou dissolvida (Stevenson, 1982).  

No solo, 98% do N ocorre na forma orgânica, em parte dos restos culturais e da 

matéria orgânica. As formas minerais mais abundantes são NO3
- e NH4

+, presentes  na 

solução do solo e adsorvidos aos colóides. As formas gasosas são principalmente, NH3, 

N2O e NO. Da quantidade total de N presente no solo, apenas 2% encontra-se disponível às 

plantas (Stevenson, 1986), nas formas de NH4
+ e o NO3

-, as quais estão sob variadas 

relações e concentrações (Britto & Kronzucker, 2005).  
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Na agricultura, a disponibilidade de N é quase sempre um fator limitante, 

influenciando o crescimento das plantas mais do que qualquer outro nutriente (Bredemeier 

& Mundstock, 2000). Os fertilizantes nitrogenados são produzidos principalmente a partir 

de combustíveis fósseis não renováveis, o que torna o N o elemento mais caro no sistema 

de produção. Por ser altamente reativo no solo sofre várias transformações e pode ser 

perdido por diversos processos (Moreira & Siqueira, 2006). Nas plantas o N também sofre 

transformações que resultam em perdas.  

O N é capaz de assumir grande número de estados de oxidação e está presente 

em diversos compostos (Hagopian & Riley, 1998). Dentre os nutrientes das plantas, é o 

que apresenta maior complexidade quanto ao manejo e recomendação, pois está sujeito a 

muitas reações químicas e biológicas, que dependem das condições edafoclimáticas 

(Cantarella & Duarte, 2004). O N sofre transformações resultantes de processos altamente 

dependentes da microbiota como fixação, amonificação, nitrificação e desnitrificação 

(Chazal & Lens, 2000). 

A nitrificação é um processo exclusivamente microbiano, que ocorre em duas 

etapas. Na primeira etapa, o NH4
+ é convertido a NO2 pelas bactérias do gênero 

Nitrossomonas. Na segunda etapa, mediada pelas bactérias do gênero Nitrobacter, o NO2
- é 

oxidado a NO3
-. As bactérias nitrificantes são aeróbias quimiolitotróficas, e portanto, 

energia para as suas funções vitais da oxidação de compostos inorgânicos e utilizam como 

fonte de carbono apenas o carbono inorgânico (Madigan et al., 2007). 

Durante a primeira etapa da nitrificação, pode ocorrer pequena produção de 

óxido nitroso (N2O), que geralmente é produzido em condições anaeróbias pelo processo 

de desnitrificação, porém pode ocorrer em condições aeróbias (Schimdt, 1982; Bremmer, 

1997). Alguns trabalhos demonstraram que a nitrificação contribui com a maior parte do 

N2O produzido em alguns solos (Ma et al., 2007; Siciliano et al., 2009). 

A taxa de nitrificação é afetada por fatores como: disponibilidade de N-NH4
+, 

de O2, pelo pH, umidade e temperatura do solo (Cantarella, 2007). A nitrificação ocorre 

apenas em condições aeróbias e pode ser inibida em solos com pH abaixo de 4 (Schimdt, 

1982). Além disso, não ocorre em temperaturas abaixo de 4 °C e a taxa máxima 

geralmente ocorre em solos com umidade equivalente a 50 a 70% da capacidade de 

retenção de água (Cantarella, 2007). 

A intensidade da nitrificação determina a disponibilidade de nitrato no sistema 

solo-planta (Alexander, 1965; Haynes, 1986) e a maior presença de nitrato no solo pode 



19 

representar, em áreas com uso mais intensivo de N, maiores perdas de N do sistema solo-

planta e risco de poluição de mananciais de água (Vale et al., 1998), causando problemas 

econômicos e ambientais (Frye, 2005).  

 

2.3.1   Perdas de N do sistema solo-planta 

 

Em diversos sistemas agrícolas uma cultura, raramente, aproveita mais de 60% 

do N aplicado como fertilizante. Uma parte pode permanecer no solo, disponível para os 

cultivos subseqüentes e outra pode ser perdida por vários mecanismos (Fenilli, 2006). De 

acordo com alguns autores (Farquhar et al., 1980; Holtan-Hartwing & Bockman, 1994; 

Trivelin, 2000), dentre as principais formas de perdas ou saídas de N do sistema solo-

planta, estão: 

• a remoção pela cultura;  

• a volatilização de amônia (NH3) pelo solo; 

•  as perdas gasosas de óxidos de nitrogênio (NO2, N2O, NO) e nitrogênio 

elementar (N2) do solo e da parte aérea dos vegetais ; 

• a lixiviação de nitrato no solo para fora do alcance do sistema radicular das 

plantas; 

•  a emissão de N na forma de NH3 pela parte aérea das plantas . 

 

Nos agrossistemas, as principais fontes de amônia são a queima da biomassa e 

de combustíveis fósseis, aplicação de fertilizantes nitrogenados, a decomposição de 

resíduos culturais, dejetos de animais domésticos e a emissão via foliar (Trivelin, et al., 

2002). 

Os itens seguintes enfatizarão as perdas por volatilização de amônia no solo e 

emissão de amônia pela planta, as quais foram estudadas e avaliadas neste trabalho. 

 

2.3.1.1 Volatilização de amônia pelo solo  

 

As emissões atmosféricas de N-NH3 são de aproximadamente 54 Tg ano-1, 

sendo que 75% dessas emissões são provocadas pela ação antrópica (Lagreid et al., 1999). 

Segundo Diest (1988) a volatilização de NH3 consiste na passagem da amônia do solo para 

a atmosfera e é um processo rápido, que ocorre em poucos dias ou semanas após a 
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aplicação de N. A amônia perdida por volatilização pode ser proveniente da mineralização 

da matéria orgânica ou dos fertilizantes nitrogenados adicionados ao solo. Trivelin et al. 

(2002), avaliando perdas de N do sistema solo-planta em cana-de-açúcar, observaram que 

cerca de 50% do N-uréia aplicado foi perdido do solo, principalmente pela volatilização de 

NH3. 

Inicialmente, ocorre a hidrólise da fonte nitrogenada por meio da enzima  

urease, resultando na formação de carbonato de amônio. Esta enzima é produzida por 

bactérias, actinomicetos e fungos do solo ou proveniente de restos vegetais (Reynolds et 

al., 1987). O carbonato de amônio desdobra-se em NH3, CO2 e água (Volk, 1959).  Parte 

da NH3 formada reage com íons H+ do solo, formando o cátion NH4
+. 

A volatilização de NH3 depende do pH do solo (Cantarella, 2007). As perdas de 

NH3 são maiores em solos alcalinos do que em solos ácidos. Estudos demonstraram que 

quando fertilizantes amoniacais, como o sulfato ou nitrato de amônio, são aplicados em 

solos ácidos ou neutros, a perda de NH3 é bem pequena ou não ocorre, já que o NH4
+ 

permanece estável (Terman, 1979; Lara Cabezas et al., 1997; Cantarella et al., 2001, 2003).   

Além do pH, outros fatores interferem na volatilização de NH3, como: poder 

tampão do solo, textura, CTC, temperatura, umidade, vento, fontes de N, quantidade e 

forma de aplicação dos fertilizantes, e a presença de resíduos sobre a superfície do solo. As 

perdas de N por volatilização de NH3 são maiores com a aplicação de uréia do que com 

outros adubos nitrogenados, podendo chegar em até 78% de perdas do N aplicado (Lara 

Cabezas et al., 1997). Viero (2011) verificou que a aplicação de fertilizantes em solos 

úmidos aumentou as perdas de N por volatilização, no entanto, as perdas podem ser 

minimizadas com a realização de irrigação após adubação nitrogenada. Este autor 

verificou, também, que as menores perdas de N foram observadas com aplicação de sulfato 

de amônio, independente da irrigação. Os solos com textura arenosa estão sujeitos à 

maiores perdas de NH3 do que os solos de textura argilosa (Fenn & Kissel, 1976; Nelson, 

1982). 

Em sistema plantio direto, verifica-se maior atividade da urease, favorecendo a 

volatilização de NH3 (Barreto & Westerman, 1989). Ainda a palha que cobre o solo atua 

como obstáculo para o contato do fertilizante ao solo. Por outro lado, a palha diminui a 

temperatura e a perda de umidade por evaporação (Bragagnolo & Mielniczuk, 1990) e 

aumenta a CTC do solo (Souza & Alves, 1995; Falleiro et al., 2003), fatores que podem 

diminuir a volatilização de amônia (Ceretta, 1997). Costa et al. (2003) observaram que a 
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mistura de uréia com sulfato de amônio, aplicada sobre palha de cana-de-açúcar não 

diminuiu as perdas de N por volatilização e que a produtividade da cultura foi menor nos 

tratamentos que apresentaram maiores perdas de N-NH3. Da Ros et al. (2005) 

demonstraram que a presença de resíduos de aveia sobre a superfície do solo diminuiu as 

perdas por volatilização de NH3, quando proporcionaram maior umidade no solo, e quando 

comparados ao solo descoberto.  

 

2.3.1.2 Emissão de amônia pela planta 

 

As emissões de NH3 pelas plantas cultivadas têm sido pouco estudada. 

Entretanto, têm sido observados valores de emissão da ordem de 1 a 2 kg ha-1 ano-1, 

podendo atingir maiores níveis em determinadas situações (Cantarella, 2007). As perdas de 

N via foliar são ocasionadas pela emissão de amônia em períodos de pico de absorção de N 

pela planta, de estresse ou de senescência foliar (Wetselaar & Farquhar, 1980). Segundo 

Vallis & Keating (1994), a senescência pode ser responsável pela perda de cerca de 5% do 

N pela planta. Nesta fase há diminuição da atividade das enzimas glutamina sintetase e 

glutamato sintetase, responsáveis pela assimilação do amônio, resultando no aumento da 

concentração de NH4
+ nos tecidos vegetais.  

As perdas de N via foliar são variáveis e dependem de fatores como espécie 

vegetal, estádio de desenvolvimento da planta, disponibilidade de nitrogênio no solo, 

condutância dos estômatos e temperatura da folha (Parton et al., 1988; Francis et al., 1993; 

Schjoerring et al., 1998). A intensidade e o sentido em que ocorrem a emissão e absorção 

de amônia pela planta, dependem, ainda, do ponto de compensação de amônia (PCA). O 

PCA varia com a espécie e com o estádio fisiológico da planta, mas, normalmente, esse 

valor é semelhante à concentração de N-NH3 na atmosfera, 1 a 6 µ g m-3. Quando a 

concentração de N-NH3 na atmosfera encontra-se abaixo do ponto de compensação, as 

plantas emitem NH3 para a atmosfera, e quando a concentração está acima do ponto de 

compensação, as plantas absorvem amônia da atmosfera (Farquhar et al., 1980). 

Com relação a magnitude das perdas por esta via, os estudos relatam valores 

contrastantes. Holtan-Hartwig & Bockman (1994) obtiveram perdas de 2 a 6 kg ha-1 ano-1 

em culturas anuais de clima temperado, enquanto Francis et al. (1993) encontraram perdas 

de 45 a 75 kg ha-1 ano-1 na cultura do milho. Para a cana-de-açúcar foram encontradas 

perdas de 10 kg ha-1 (Prasertsak et al., 2002) e 90 kg ha-1 (Trivelin et al., 2002). 
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2.3.2   Métodos para quantificação das perdas de N-NH3 

 

As perdas de N- NH3 pelo solo e pela planta são estimadas por métodos diretos 

e indiretos. Os métodos diretos estimam a real magnitude das perdas via foliar e não 

modificam as condições ambientais que interferem nas perdas, no entanto, são onerosos e 

sensíveis às mudanças climáticas (Damin, 2009). 

Os métodos diretos para medição das perdas pelo solo utilizam sistemas semi-

aberto estático, fechado-estático e fechado-dinâmico, além dos métodos 

micrometeorológicos (Volk, 1959; Nômmik, 1973; Kissel et al., 1977; Lara Cabezas & 

Trivelin, 1990; Sommer & Olesen, 1991). Os métodos indiretos utilizam fertilizantes 

marcados com o isótopo 15N, um exemplo, é o método balanço de 15N (Trivelin, 2001). Os 

métodos indiretos apresentam alto custo das fontes marcadas e das análises. 

Oliveira et al. (2008) e Alves (2006) avaliaram a eficiência de métodos para 

medição das perdas de NH3 pelo solo: absorvedor de espuma, absorvedor de papel, 

absorvedor com ácido, coletor semi-aberto e balanço de 15N, verificando que o absorvedor 

de espuma, colocado a 1 cm do solo estimou as reais perdas diárias e acumulada de NH3, e 

que os absorvedores de papel a 1 e 5 cm do solo, e com ácido a 1, 5 e 10 cm no solo foram 

eficientes na medição das perdas acumuladas de NH3 por volatilização, mas não 

quantificaram as perdas diárias. Araújo et al. (2009) em trabalho de calibração de câmara 

semiaberta estática para quantificação de  NH3 volatilizada do solo, observaram que a 

câmara coletora semiaberta livre estática é eficaz na quantificação da  volatilização de 

NH3, mesmo com o aumento da taxa de volatilização, tanto em casa-de-vegetação como em 

campo. 

Damin (2009) demonstrou que o método com coletores de espuma foi mais 

eficiente que o por bombeamento em solução de ácido fosfórico, para quantificação da 

emissão de NH3 pelas folhas. No entanto, o autor encontrou magnitudes de perdas mais 

elevadas com o método do balanço de 15N do que com os coletores de espuma. Oliveira et 

al. (2008), ao avaliarem dois métodos de mensuração das perdas de NH3,   balanço de 15N e 

absorvedor, verificaram que o método com absorvedor é capaz de mensurar as perdas de 

amônia por emissão direta pelas folhas. 

2.4      EFEITOS DE HERBICIDAS DESSECANTES NO CICLO DO NITROGÊNIO  
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Nos últimos anos, um dos principais focos das pesquisas relacionadas à 

dinâmica do N nos agroecossistemas, tem sido a adoção de sistemas de manejo 

conservacionistas, como o Sistema de Plantio Direto. Neste sistema, a dessecação das 

plantas de cobertura tornou-se uma prática primordial, possibilitando a formação da 

palhada sobre o solo para o cultivo subsequente. No entanto, pesquisas recentes 

demonstraram que os herbicidas dessecantes podem afetar diversos processos do ciclo do 

nitrogênio, como a emissão de NH3 via foliar, a volatilização de NH3 pelo solo, a 

desnitrificação, a mineralização do N em resíduos vegetais e a fixação biológica de N 

(Manderscheid et al., 2005; Damin et al., 2009; Damin et al., 2010a; Damin et al., 2010b; 

Damin et al., 2012).  

 

2.4.1   Efeito dos herbicidas na emissão de NH3 pela planta e pelo solo 

 

Damin et al. (2008) observaram perdas de 20% de N, após dessecação de 

Urochloa decumbens com os herbicidas glyphosate e glufosinato de amônio. Resultado 

semelhantes foram obtidos para Pennisetum glaucum (Damin et al., 2010a) e Urochloa 

ruziziensis (Damin, 2009), dessecados com os herbicidas glyphosate e glufosinato. As 

perdas foram associadas ao aumento da concentração de NH4
+ nas plantas.  

As perdas de N pelas folhas, provocadas pela aplicação dos herbicidas, estão 

relacionadas com o mecanismo de ação desses produtos. O glyphosate inibe a ação da 

enzima EPSPS (Enolpiruvil shiquimato fosfato sintase), enzima que ativa uma das etapas 

da síntese dos aminoácidos fenilalanina, triptofano e tirosina. Consequentemente, há 

aumento da atividade da enzima PAL (fenilalanina amônia liase) (Duke & Hoagland, 

1985), que atua na lise dos aminoácidos fenilalanina e tirosina, aumentando a concentração 

de ácidos fenólicos e NH4
+ (Hoagland et al., 1979). 

O glufosinato de amônio inibe a ação da enzima glutamina sintetase (GS), 

responsável pela síntese de glutamato a partir de amônio e glutamina. A inibição da 

enzima glutamina sintetase resulta no acúmulo de NH4
+ no tecido vegetal. Mandersheid 

et al. (2005) observaram aumento na  concentração de NH4
+, em cinco espécies de 

plantas daninhas dessecadas com glufosinato de amônio. Barberis (2012) verificou que 

plantas de soja que receberam aplicação de glufosinato de amônio tiveram um aumentou 

significativo na concentração de amônio aos dois dias após aplicação do herbicida. A 

concentração de NH4
+ no tecido vegetal aumenta a emissão de NH3 via foliar (Damin, 
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2009 e 2010a). No entanto, a aplicação de herbicidas pode reduzir a condutância 

estomática da planta e por isso, pode não ocorrer perdas de NH3, com aumento da 

concentração de NH4
+ (Fernandez et al., 1994; Fuchs et al., 2002). 

O paraquat, diferentemente do glyphosate e glufosinato, não afeta nenhuma 

rota metabólica na planta relacionada ao metabolismo de N, mas assim como os demais, 

induz a senescência, fase que apresenta maior potencial de emissão de NH3, devido ao 

aumento dos níveis de NH4
+ no tecido vegetal (Vallis & Keating, 1994). 

 

2.4.2 Efeito de herbicidas dessecantes em processos do ciclo do N mediados pela 

microbiota: mineralização e nitrificação 

 

O ciclo do N é mediado pela microbiota do solo. O glyphosate é pouco tóxico 

para a microbiota, podendo ser observado aumento da biomassa microbiana após sua 

aplicação (Acinelli et al., 2002). Kremer et al. (2005) observaram aumento da biomassa de 

fungos do gênero Fusarium sp. após aplicação de glyphosate em soja. Liu et al. (1997) 

observaram aumento do número de colônias e maior desenvolvimento de fungos do gênero 

Pytium sp. após adição de glyphosate ao meio de cultivo. Em relação ao herbicida 

glufosinato de amônio, poucos estudos foram desenvolvidos visando avaliar a toxicidade 

para os micro-organismos, mas os estudos existentes têm demonstrado que ele é pouco 

tóxico para a microbiota (Acinelli et al., 2002)  

 

2.4.2.1 Efeito de herbicidas dessecantes na mineralização do N 

 

Alguns trabalhos demonstraram efeitos positivos dos herbicidas na 

mineralização do N do solo. Gossbard (1985) observou aumento da mineralização do N 

quando o herbicida glyphosate foi aplicado no solo. Haney et al. (2000) observaram 

aumento linear da mineralização do N com a concentração de glyphosate. Os micro-

organismos que se alimentam de substâncias orgânicas do solo são na grande maioria 

quimiorganotróficos; estes micro-organismos não contêm as rotas de síntese de 

aminoácidos, nas quais os herbicidas glyphosate e glufosinato de amônio atuam e, 

portanto, não devem ser afetados pela utilização destes herbicidas. 

Por outro lado, o efeito de herbicidas dessecantes na mineralização da palhada 

têm apresentado resultados controversos. Os herbicidas podem favorecer fisicamente a 
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mineralização da palhada (Snapp & Borden, 2005), pois ocasionam maior destacamento de 

folhas e raízes ao provocarem a morte das plantas. Outros trabalhos demonstraram redução 

da mineralização da palhada após aplicação de herbicidas, o que tem sido atribuído ao 

aumento da relação C/N. Os resíduos culturais com relação C/N inferior a 30 apresentam 

rápida mineralização e conseqüentemente, aumentam a disponibilidade de N às plantas e 

aos micro-organismos do solo (Trinsoutrot et al., 2000; Moreira & Siqueira, 2006)  

Argenta et al. (2001) observaram aumento da relação C/N na parte aérea de 

aveia preta 16 dias após a aplicação dos herbicidas glyphosate, glufosinato e paraquat. 

Damin et al. (2009) observaram redução da mineralização do N da palha de milheto 

dessecada com os herbicidas glyphosate e glufosinato de amônio. Damin et al. (2012) 

concluíram que a mineralização líquida do N da palha de aveia preta foi reduzida pela 

dessecação da cultura com os herbicidas glyphosate e glufosinato de amônio.  

 

2.4.2.2 Efeito de herbicidas dessecantes na nitrificação 

 

A nitrificação é mediada, principalmente pelos micro-organismos 

quimiolitotróficos, os quais podem possuir as rotas de síntese que são bloqueadas pelos 

herbicidas glyphosate e glufosinato, resultando na morte destes micro-organismos. Estudos 

in vitro demonstraram que o herbicida glyphosate reduz a população de bactérias 

nitrificantes no solo (Ratcliffe et al., 2006). Damin et al. (2009) observaram que a redução 

na conversão de amônio a nitrato, ocasionada pelo herbicida glyphosate, foi dependente do 

tipo de solo. Em Neossolo Quartzarênico (RQ) houve redução do nitrato do solo após 

aplicação de glyphosate em milheto, enquanto em Latossolo Vermelho (LV) não houve 

efeito do herbicida sobre os teores de nitrato. Os autores atribuíram estes resultados a 

maior presença de sítios sortivos para retenção do glyphosate no LV em relação ao RQ, 

deixando o herbicida indisponível a microbiota. 

No plantio direto, parte da adubação nitrogenada, destinada à cultura principal, 

pode ser realizada em pré-semeadura, sendo adubada a planta de cobertura. Essa prática é 

adotada com o intuito de imobilizar o N proveniente do fertilizante, reduzindo as perdas 

por lixiviação e favorecendo o fornecimento gradual de N para a cultura em sucessão 

(Oliveira, 2001). No entanto, se houver perda de N decorrente da dessecação da cultura de 

cobertura, a eficiência da fertilização nitrogenada no fornecimento de N à cultura de 

interesse pode ser comprometida. 
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3   EMISSÃO DE NH3 PELA PLANTA E PELO SOLO DECORRENTE DA 

APLICAÇÃO DE HERBICIDAS EM Pennisetum glaucum  

 

RESUMO 
 

Em áreas agrícolas, a volatilização de amônia pelo solo e a emissão de amônia 
pelas folhas estão entre as principais vias de saída do nitrogênio do sistema solo-planta. Os 
herbicidas dessecantes induzem à senescência e influenciam rotas metabólicas, direta ou 
indiretamente relacionadas ao metabolismo do N na planta, o que pode aumentar as perdas 
de N. Com este trabalho objetivou-se avaliar a emissão de NH3 pela planta e pelo solo após 
aplicação de herbicidas dessecantes em Pennisetum glaucum. O experimento foi 
desenvolvido no campo em delineamento em blocos casualizados, com esquema de parcela 
subdividida no tempo e oito repetições. Os tratamentos alocados nas parcelas foram: A – 
Testemunha, sem aplicação de herbicida; B – Glyphosate, dessecação do milheto com o 
herbicida glyphosate; C – Glufosinato, dessecação do milheto com o herbicida glufosinato 
de amônio; D – Paraquat, dessecação do milheto com o herbicida paraquat. Como sub-
parcelas foram consideradas avaliações periódicas de emissão de NH3 pela planta e pelo 
solo aos 0, 2, 4, 6, 8, 10 e 12 dias após aplicação dos herbicidas (DAA). A aplicação de 
herbicidas em Pennisetum glaucum aumentou as perdas de N-NH3 pela planta e não afetou 
a volatilização de N-NH3 pelo solo. O conteúdo de NH4

+ no tecido vegetal e a emissão de 
NH3 pela planta foram maiores com a aplicação de glufosinato em relação a aplicação de 
glyphosate ou paraquat. No entanto, somente o herbicida glyphosate reduziu o N total e o 
teor de N na parte aérea das plantas. 

 

Palavras-chave: nitrogênio, plantio direto, glyphosate, glufosinato, paraquat. 
 

NH3 emissions by the plant and soil correlated with herbicides application on 
Pennisetum glaucum 

 

ABSTRACT 
 

In agricultural areas, the ammonia emission by soil and plant are are among the 
main routes of the N losses from soil-plant system. The desiccants induce senescence in 
plants and can influence the N metabolic pathways, directly or indirectly, which may 
increase the losses of N. This work aimed to evaluate the NH3 emission by plants and soil 
after application of desiccants on Pennisetum glaucum (pearl millet). The experiment was 
conducted in the field, using a randomized block design, with split-plot scheme in time and 
eight repetitions. The treatments allocated to plots were: A - Control, without herbicide 
application; B - Glyphosate, millet desiccation with glyphosate; C - Glufosinate, millet 
desiccation with the herbicide ammonium glufosinate ammonium, D - Paraquat, millet 
desiccation with the herbicide paraquat. Periodics evatuations of NH3 emission by plants 
and soil, at 0, 2, 4, 6, 8, 10 and 12 days after herbicide application (DAA) were considered 
as sub plots. Herbicide application on Pennisetum glaucum increased N-NH3 losses by the 
plant and did not affect the N-NH3 volatilization by soil. The content of NH4

+ in plant 
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tissue and NH3 emission by plant were higher with glufosinate than with glyphosate or 
paraquat application. However, only glyphosate reduced the total N and N content in the 
above ground part of plants. 

 

Keywords: nitrogen, tillage, glyphosate, glufosinate, paraquat. 

 

3.1      INTRODUÇÃO 
 

A amônia (NH3) é um dos gases mais abundantes na atmosfera. As fontes 

emissoras do gás podem ser tanto de origem natural, proveniente de superfícies marinhas e 

do solo; como de origem antrópica, sendo produzida para utilização na fabricação de 

fertilizantes, como neutralizador na indústria de petróleo e como gás de refrigeração em 

sistemas industriais (Félix & Cardoso, 2004).  

Na atmosfera, a amônia neutraliza parte relevante dos ácidos que causam a 

chuva ácida, que são gerados pela oxidação do dióxido de enxofre (SO2) e dos óxidos de 

nitrogênio (NOx), formando partículas de sais de amônio (NH4
+) (Souza et al., 2006; 

Mariani & Mello, 2007). Tais partículas compõem a fração fina dos aerossóis atmosféricos 

e provocam efeitos adversos à saúde humana (Félix & Cardoso, 2004). Assim, embora a 

emissão de amônia possa amenizar o problema da acidez da água das chuvas, emissões em 

quantidades que produzem concentrações locais mais elevadas que a concentração 

ambiental tornam o gás um contaminante atmosférico (Ugucione et al., 2002).  

As atividades humanas como a queima de combustíveis fósseis, o uso de 

fertilizantes nitrogenados e a atividade agropecuária têm provocado desequilíbrios nos 

ciclos naturais de N, resultando em aumento nas emissões de NH3 (Trivelin et al., 2002). 

As concentrações de NH3 na atmosfera variam de 0,06 mg m-3, próximo aos  oceanos, até 

300 mg m-3 em locais onde existem fontes antrópicas de emissão do gás; sendo que  em 

áreas rurais tem se observado valores de emissão da ordem de 1 a 14 mg m-3 (Schlesinger 

& Hartley, 1992; Holtan-Hartwig & Bockman, 1994). 

De acordo com Bouwman et al. (1997), as culturas agrícolas estão entre as 

principais fontes de NH3 para a atmosfera, contribuindo com 3,6 Tg ano-1 de um total de 54 

Tg ano-1 de N-NH3. Em áreas agrícolas, a volatilização de amônia pelo solo e a emissão de 

amônia pela parte aérea das plantas estão entre as principais vias de saída do nitrogênio do 

sistema. Além do potencial de contaminação ambiental, estas emissões podem reduzir a 

disponibilidade de N, com possíveis impactos na produtividade das culturas.  
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As perdas de N pelas folhas ocorrem por volatilização de NH3 em períodos de 

pico de absorção de N pela planta, estresse, senescência foliar ou fatores que resultem em 

acúmulo de amônio em níveis tóxicos no tecido vegetal (Wetselaar & Farquhar, 1980). 

Podem ocorrer, ainda, por gutação ou lixiviação pela água da chuva de compostos 

nitrogenados solúveis, presentes nos tecidos vegetais.  

Outros fatores como espécie vegetal, conteúdo de NH4
+, estádio de 

desenvolvimento da planta, disponibilidade de nitrogênio no solo, condutância dos 

estômatos e temperatura da folha afetam as perdas de N via foliar (Parton et al., 1988; 

Francis et al., 1993; Schjoerring et al., 1998). O aumento da concentração de formas 

amoniacais na planta é influenciado por condições de estresse e de senescência das folhas, 

período em que há diminuição das enzimas sintetases de glutamina e de glutamato, 

responsáveis pela assimilação do amônio (Cantarella, 2007). O processo de senescência 

foliar pode ser responsável pela perda de 5% do N da planta de várias culturas (Vallis & 

Keating, 1994). 

Os herbicidas dessecantes induzem à senescência e Devine et al. (1993) 

demonstraram que determinados herbicidas influenciam rotas metabólicas, direta ou 

indiretamente relacionadas ao metabolismo do N na planta, o que pode aumentar as perdas 

do nutriente. O glufosinato de amônio bloqueia a atividade da enzima glutamina sintetase 

(enzima GS) na via de assimilação de N. Esta enzima desempenha funções importantes nas 

plantas, como assimilação de amônio, síntese de aminoácidos, fotorespiração (Carneiro et 

al., 2006). O glyphosate inibe a ação da enzima EPSPS (Enolpiruvil shiquimato fosfato 

sintase), responsável por uma das etapas de síntese dos aminoácidos triptofano, 

fenilalanina e tirosina. Como efeito da ação destes herbicidas no metabolismo das plantas, 

há aumento nos níveis de amônio nos tecidos vegetais (Damin, 2009). 

Manderscheid et al. (2005) avaliaram a concentração de amônio, em cinco 

espécies de plantas daninhas dessecadas com o glufosinato de amônio e observaram  

aumento de NH4
+ e, conseqüentemente, maior potencial de emissão de NH3 nas espécies 

estudadas. Damin et al. (2008; 2010) verificaram maiores perdas de N do sistema solo-

planta após dessecação de Urochloa decumbens e Penissetum glaucum com glufosinato e 

glyphosate, no entanto, os autores não avaliaram a via de saída de N do sistema.  

As perdas de NH3 pela planta ou pelo solo dependem também da combinação 

de fatores ambientais como a temperatura, a umidade e os ventos, que afetam o processo, 

aumentando ou diminuindo as perdas (Cantarella, 2007). A magnitude destas perdas deve 
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ser determinada em condições reais de campo. Essas informações são importantes, 

principalmente, em regiões onde estas avaliações ainda não foram feitas e que apresentam 

grande expansão dos sistemas agrícolas, como o Cerrado.  

No bioma Cerrado, cerca 41% das áreas agrícolas estão sob Sistema Plantio 

Direto (Duarte et al., 2006), no qual os herbicidas dessecantes são utilizados para manejo 

das culturas de cobertura. Nesta região, o milheto é a principal cultura utilizada como 

cobertura (Salton, 2001), o que pode ser atribuído ao crescimento rápido, a alta capacidade 

de ciclagem de nutrientes, ao sistema radicular profundo, a alta produção de biomassa, a 

boa adaptação a solos com diferentes níveis de fertilidade, a tolerante à seca e resistente ao 

ataque de pragas e doenças (Teixeira et al., 2005). Devido às suas excelentes características 

e por ser de fácil instalação e adaptação às condições de cultivo, o milheto tem sido 

apontado como o responsável pela expansão do sistema plantio direto nesta região (Salton, 

2001). 

Assim, objetivou-se com este trabalho quantificar a emissão de NH3 pela planta 

e pelo solo após aplicação de herbicidas dessecantes em Pennisetum glaucum. 

 

3.2      MATERIAL E MÉTODOS 
 

O experimento foi realizado no Instituto Federal Goiano – Campus Urutaí, 

Urutaí, GO (17º29’ latitude sul, 48º12’ longitude oeste, 769 m de altitude), no período de 

dezembro de 2011 a fevereiro de 2012, com milheto (Pennisetum glaucum). O solo 

utilizado foi classificado como Latossolo Vermelho distrófico (Embrapa, 2006). A 

caracterização química foi realizada de acordo com Raij et al. (2001) e é descrita na Tabela 

3.1. A composição granulométrica é descrita na Tabela 3.2. As precipitações e a 

temperatura média diária no período do desenvolvimento do experimento são apresentadas 

na Figura 3.1. 

 

 

 

 

Tabela 3.1. Caracterização química do solo da área experimental. Urutaí, GO, 2012 

Amostra pH M.O. N P S K Ca Mg Al H +Al T V m 

m CaCl2 g dm3 % mg dm3 .........................cmolc dm3 ........................ ...............%............... 
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0,0-0,2 5,3 22,0 0,10 7,4 4,2 0,19 2,3 0,8 0 1,4 4,69 70,15 0 

0,2-0,4 5,5 17,0 0,08 0,8 12,6 0,12 1,2 0,4 0 1,3 3,02 56,95 0 

M.O. = matéria orgânica; T= capacidade de troca de cátions (CTC) a pH 7,0; V= saturação por 
bases; m= saturação por alumínio 

 

Tabela 3.2. Composição granulométrica do solo utilizado no experimento. Urutaí, GO, 
2012 

Amostra Argila Silte Areia 

m ................................................. g kg-1......................................... 

0,0 - 0,2 440 110 450 

0,2 - 0,4 440 110 450 
 

A acidez e a fertilidade do solo foram corrigidas antes da semeadura, de acordo 

com a análise do solo e segundo recomendações de Souza e Lobato (2004). Para adubação 

utilizou-se 20 kg ha-1 de N (sulfato de amônio), 110 kg ha-1 de P205 (superfosfato simples) 

e 60 kg ha-1 de K20 (cloreto de potássio).  

As precipitações e a temperatura média diária no período do desenvolvimento 

do experimento são apresentadas na Figura 3.1. 

 

 
Figura 3.1. Precipitação e temperatura média diárias registradas durante o período de 

desenvolvimento do experimento. AH- Aplicação dos herbicidas. Urutaí, GO, 
2012 

3.2.1   Desenvolvimento do experimento  

 

O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados (DBC), em 

esquema de parcela subdividida no tempo, com oito repetições. Nas parcelas foram 

AH 
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colocados os seguintes tratamentos: A – Testemunha, sem aplicação de herbicida; B – 

Glyphosate, dessecação do milheto com o herbicida glyphosate; C – Glufosinato, 

dessecação do milheto com o herbicida glufosinato de amônio; D – Paraquat, dessecação 

do milheto com o herbicida paraquat, resultando em 32 parcelas, com 32 m² (8m x 4m) 

cada. Como sub-parcelas foram consideradas as avaliações periódicas de emissão de NH3 

pela planta e pelo solo, realizadas aos 0, 2, 4, 6, 8, 10 e 12 dias após aplicação dos 

herbicidas (DAA). 

A semeadura foi realizada manualmente em 01/12/2011, utilizando-se milheto 

da variedade ADR500, com densidade de 30 kg de sementes ha-1. Em cada parcela, foram 

semeadas 8 linhas, espaçadas 0,5 m entre si.  

 

3.2.2   Aplicação dos herbicidas  

 

Os herbicidas foram aplicados no dia 22/01/2012, quando detectado o estádio 

fenológico de pré-antese (emissão de 1 a 5% de panículas). As formulações comerciais 

utilizadas foram: Roundup Original® para o glyphosate, na dose de 4 L ha-1, contendo 180 

g L-1 de equivalente ácido (e.a.); Finale® para o glufosinato de amônio, na dose de 2 L ha-

1, contendo 400 g L-1 de ingrediente ativo (i.a.) e Gramoxone® para o paraquat, na dose de 

2 L ha-1, contendo 200 g L-1 de i.a. O volume de calda utilizado foi de 200 L ha-1. A 

aplicação foi feita com pulverizador costal pressurizado com CO2, acoplado a uma barra de 

pulverização, com 2 m de largura e quatro pontas do tipo jato plano (XR 110.02), 

espaçadas em 0,50 m. No momento da aplicação, a área de cada parcela foi cercada com 

lona preta, até 2 m de altura, para evitar a deriva nas parcelas vizinhas.  

 

3.2.3  Avaliação da produção de massa da matéria seca, N-total e concentração de 

NH4
+ 

 

Para determinação da massa da matéria seca, foram coletadas amostras de 0,40 

m, nas linhas de plantio da área útil de cada parcela. O procedimento foi realizado antes da 

aplicação dos herbicidas e após a morte das plantas (12 DAA). As amostras foram 

submetidas à secagem em estufa, com temperatura de 65ºC, por 72 horas e pesadas para 

obtenção da massa da matéria seca. O material vegetal foi triturado em moinho tipo Willey 

e determinados o conteúdo de N-total e a concentração de NH4
+ no tecido vegetal.  
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Para determinação do NH4
+ presente na amostra, foi pesado 0,1 g de material 

vegetal seco e adicionado a potes plásticos (100 mL), contendo 10 mL de solução de KCl 1 

N. A suspensão foi agitada por 5 minutos e o sobrenadante analisado por injeção em fluxo 

(FIA), segundo Reis et al. (1997). 

O conteúdo de NH4
+ presente no tecido vegetal foi calculado pela seguinte 

fórmula: 

MS
kgmgNH

NH ⋅=

+

+

10

)/(4
4  

 

Em que: 

NH4
+ = NH4

+ no tecido vegetal (mg por amostra) 

NH4
+ (mg/kg) = concentração de amônio na amostra (mg L-1) 

MS= massa da matéria seca (g por amostra) 

 

O conteúdo de N-total foi determinado de acordo com Tedesco et al. (1995) e 

calculado pela seguinte fórmula: 

10% ⋅⋅= NMSNtotal  

 

Em que: 

N-total = conteúdo de N-total presente no tecido vegetal (g kg-1) 

MS = massa da matéria seca de planta (g) 

N = porcentagem de N na amostra 

 

A porcentagem de N que saiu pela planta foi calculada pela fórmula: 

 

100
aplicação) da es(

aplicação) da pós(  -aplicação) da es(
⋅=∆

ant

aant

Ntotal

NtotalNtotal
N

 

Em que: 

∆N = porcentagem de N que saiu pela planta (%) 
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3.2.4   Avaliação da emissão de NH3 pela planta e pelo solo   

  

Para avaliação da emissão de NH3 foram utilizados coletores semelhantes aos 

descritos em Oliveira et al. (2008), confeccionados com espumas circulares, de 100 mm de 

diâmetro, 20 mm de espessura e densidade de 20 kg m-3. As espumas foram embebidas em 

7 mL de solução de ácido fosfórico (H3PO4) 1,5 N e armazenadas em sacos plásticos, 

hermeticamente fechados, até o momento do uso (Figura 3.2 A e 3.2 B). Cada parcela 

recebeu 2 absorvedores de planta que foram colocados sobre tampas de PVC com área de 

0,00785 m², afixados em haste metálica de 1,5 m de altura e  posicionados 10 mm acima 

do dossel das plantas (Figura 3.2 C). Um coletor de solo foi colocado em cada parcela, 

fabricado com garrafa pet, semelhante ao descrito por Araújo et al. (2009) e colocado a 10 

mm da superfície deste (Figura 3.2 D). Em área de pousio, adjacentes à área experimental, 

foram colocados um coletor de planta, a 1,5 m da superfície do solo, para quantificação da 

concentração de NH3 do ar, e um coletor de solo. 

Os coletores foram instalados 2 dias antes da aplicação dos herbicidas, sendo 

efetuada a troca a cada dois dias, até a morte das plantas. Os coletores retirados foram 

desmontados e as espumas lavadas com, aproximadamente, 300 mL de água deionizada. 

Posteriormente, os extratos foram acidificados e colocados em estufa 50°C para 

concentração até o volume de 50 mL. As amostras concentradas foram congeladas até o 

momento da leitura. A determinação do NH4
+ provenientes dos coletores de amônia foi 

realizada por análise de injeção em fluxo (FIA), segundo Reis et al. (1997).  

O N-NH3 emitido pela planta foi calculado pela equação: 
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Em que: 

NH3 = NH3 emitido (mg por coletor); 

NH4
+ = concentração de amônio na amostra (mg L-1); 

V = volume da amostra (mL); 

Branco = NH3 presente no ar na área livre de planta (mg por coletor). 

 

Os dados de emissão foram transformados para kg ha-1 pela seguinte equação: 
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Figura 3.2. a) Preparo das espumas com ácido fosfórico; b) Espumas hermeticamente 
fechadas em sacos plásticos; c) Coletor da emissão de amônia da planta; d) 
Coletor da emissão de amônia do solo. Urutaí, GO, 2012 

 

3.2.5   Análise estatística 

 

Os resultados obtidos foram submetidos à análise da variância e, quando o teste 

F foi significativo, procedeu-se a comparação de médias de tratamentos qualitativos pelo 

teste de Tukey (α=0,05) e dos tratamentos quantitativos por análise de regressão. 

 

3.3       RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

3.3.1   Massa da matéria seca, N-NH4
+ e N-total no milheto 

 

A massa da matéria seca da parte aérea não diferiu entre os tratamentos, no 

entanto, houve redução após aplicação dos herbicidas, (Tabela 3.3). Damin et al. (2008) 

observaram redução de massa seca com aplicação de glufosinato de amônio em 

Urochloa decumbens cultivada em casa-de-vegetação.  

Para a concentração e conteúdo de NH4
+ houve interação dos fatores 

estudados. Após a aplicação dos herbicidas, os tratamentos Glufosinato e Glyphosate 
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ocasionaram maiores teores de NH4
+ na planta em comparação a Testemunha e ao 

Paraquat (Tabela 3.3). O conteúdo de NH4
+ na planta, após aplicação dos herbicidas, foi 

maior no tratamento Glufosinato do que nos demais (Tabela 3.3). 

 

Tabela 3.3. Massa da matéria seca, teor e conteúdo de amônio da planta de Pennisetum 

glaucum antes e após aplicação de herbicidas. Urutaí, GO, 2012 

Tratamentos Antes da aplicação Após aplicação Média 

 Massa da matéria seca (Mg ha-1) 
Testemunha  10,43 9,93              10,18 a 
Glyphosate 11,13 4,96  8,04 a 
Glufosinato 11,29 7,10  9,19 a 

Paraquat 10,34 6,50  8,42 a 
Média    10,79 a    7,13 b CV=% 

F dos fatores Fherbicidas= 1,29 NS          FDAA= 23,76 **         Finteração = 2,45 NS 
DMS DMSherbicidas= 3,28       DMSDAA= 1,54 
CV% CVherbicidas= 37,13           CVDAA= 33,61 

 Teor de NH4
+ (mg kg-1) 

Testemunha  0,98 aA 1,53 bA 1,25 
Glyphosate 0,94 aB 3,91 aA 2,42 
Glufosinato 0,93 aB 4,53 aA 2,73 

Paraquat 0,70 aB 2,59 bA 1,65 
Média            0,89                3,14 CV=% 

F dos fatores Fherbicidas= 9,82 *         FDAA= 121,18 **         Finteração= 10,72 ** 
DMS DMSherbicidas= 0,86       DMSDAA= 0,42 
CV% CVherbicidas= 43,19         CVDAA= 40,70 

 Conteúdo de NH4
+ (kg ha-1) 

Testemunha  1,08 aA 1,52 bA 1,30 
Glyphosate 1,10 aA 1,62 bA 1,36 
Glufosinato 1,06 aB 3,11 aA 2,09 

Paraquat 0,69 aB 1,81 bA 1,25 
Média           0,98             2,01 CV=% 

F dos fatores Fherbicidas= 3,27 *         FDAA= 41,41 **         Finteração= 5,38 ** 
DMSherbicidas= 0,86       DMSDAA= 0,33 
CVherbicidas= 31,32          CVDAA= 22,31 

DMS 
CV% 

Médias seguidas pela mesma letra, minúscula na coluna e maiúscula na linha, não diferem entre si 
pelo teste de Tukey (P= 0,05). NS - Teste F não significativo. ** Teste F significativo a 1%. * Teste F 
significativo a 5%. 
 

Tsai et al. (2003) demonstraram o aumento na concentração de NH4
+, em 

folhas de arroz, após tratamento com glufosinato. Mandersheid et al. (2005) observaram 

aumento na concentração de NH4
+, em cinco espécies de plantas daninhas dessecadas com 

glufosinato de amônio. Carneiro et al. (2006) também observaram o mesmo efeito em 
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plantas transgênicas de citrumelo Swingle. Damin et al. (2010a) verificaram maior 

acúmulo de NH4
+, na parte aérea com aplicação de glyphosate e glufosinato, mas sendo 

maior com glufosinato. Segundo Barberis (2012), plantas de soja que receberam aplicação 

de glufosinato de amônio tiveram aumento significativo na concentração de amônio aos 

dois dias após aplicação do herbicida. 

O aumento no conteúdo de NH4
+ após aplicação do Glyphosate e Glufosinato 

de amônio está relacionado, principalmente ao mecanismo de ação desses herbicidas. 

O N-total na planta foi inferior no tratamento Glyphosate e não houve 

interação dos fatores avaliados (Tabela 3.4). Houve redução no teor de N na planta após 

aplicação dos herbicidas, sendo maior com o glyphosate (Tabela 3.4). A redução no N-

total e teor de N na planta, provocada pelo glyphosate, pode estar relacionada à 

remobilização do N da parte aérea para as raízes.  

 

Tabela 3.4. N-total da planta e teor de N na planta antes e após aplicação de herbicidas em 
Pennisetum glaucum. Urutaí, GO, 2012  

Tratamentos Antes da aplicação Após aplicação Média 

 Teor de N-total (g kg-1) 
Testemunha  12,64 aA 9,40 aB 10,91 
Glyphosate 11,94 aA 7,44 bB 9,68 
Glufosinato 12,60 aA 9,98 aB 11,36 

Paraquat 12,22 aA 9,85 aB 11,04 
Média           12,38                9,16 CV=% 

F dos fatores Fherbicidas= 9,43 **         FDAA= 140,18 **         Finteração= 6,89 ** 
DMS DMSherbicidas= 1,03       DMSDAA= 0,53 
CV% CVherbicidas= 9,57         CVDAA= 9,56 

 Conteúdo de N-total (kg ha-1)  
Testemunha  134,99 79,02 107,01 a 
Glyphosate 119,85 30,48   75,16 b 
Glufosinato 138,18 68,12 103,15 a 

Paraquat 127,09 74,93 101,01 a 
Média    130,03 a    63,14 b CV=% 

F dos fatores Fherbicidas= 5,36 *          FDAA= 69,37 **         Finteração= 1,10 NS 
DMS DMSherbicidas= 25,53       DMSDAA= 16,75 
CV% CVherbicidas= 22,44        CVDAA= 28,81 

Médias seguidas pela mesma letra, minúscula na coluna e maiúscula na linha, não diferem entre si 
pelo teste de Tukey (P= 0,05). NS - Teste F não significativo. **Teste F significativo a 1%. *Teste F 
significativo a 5%. 

O glyphosate causa distúrbios nas principais rotas metabólicas das plantas e 

induz a senescência. Segundo Himelblaua & Amasino (2001), durante a senescência foliar 
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os nutrientes são remobilizados para as sementes, outros órgãos de armazenamento ou 

crescimento vegetativo. Durante a senescência há maior atividade das hidrolases, 

peroxidases, polifenol oxidase e proteases, enzimas que degradam proteínas e com isso 

ocorre maior remobilização do N. Damin et al. (2009) verificaram que a aplicação de 

glyphosate em P. glaucum resultou em menor N-total nas folhas e maior N-total no colmo 

em relação à Testemunha, evidenciando que houve remobilização do nutriente das folhas 

para o colmo após aplicação deste herbicida. No presente trabalho, as folhas e o colmo 

foram triturados juntos para análise de N-total, ou seja, os resultados obtidos são de toda a 

parte aérea. As raízes não foram avaliadas, então, acredita-se que parte do nutriente foi 

perdida pela folha e outra parte remobilizada para as raízes.  

A aplicação do herbicida glyphosate resultou na saída de 68,98% de N da 

planta, diferenciando significativamente (Ftratamento= 3,39*) da Testemunha, que resultou 

em 37,30%. Os tratamentos Glufosinato e Paraquat não diferiram da Testemunha e do 

tratamento Glyphosate, (Figura 3.3). 

 

 
Figura 3.3. Porcentagem de N que saiu da planta de Pennisetum glaucum após aplicação 

dos herbicidas. Urutaí, GO, 2012 
 

 

 

 

3.3.2   Emissão de NH3 pela folha e pelo solo 
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A emissão de N-NH3 aumentou com a aplicação dos herbicidas e houve 

interação (Finteração= 18,69**) dos fatores estudados. Aos 2, 4, 6, 8, 10 e 12 a emissão de 

N-NH3 foi superior nos tratamentos Glyphosate, Glufosinato e Paraquat em relação à 

Testemunha (Figura 3.4, 3.5 e 3.6). As plantas dessecadas com glufosinato emitiram  

maior quantidade de N-NH3, 17,90 kg ha-1, cerca de 5,14 kg ha-1 a mais que a testemunha 

(Figura 3.7). Schjoerring e Mattsson (2001), avaliando plantas de cevada, ervilha e canola 

por quatro meses em condições naturais da planta, ou seja, sem dessecação, observaram 

emissões de N-NH3 variando de 1 a 5 kg ha-1. Neste trabalho as perdas de N pela folha nas 

plantas dessecadas foram de 2 a 5 kg ha-1 maiores do que  as perdas observadas na 

Testemunha, em apenas 12 dias, o que mostra que a dessecação acelera e aumenta as 

perdas de N. 

 

 
Figura 3.4. Emissão de N-NH3 pela planta acumulada no tempo após aplicação do 

herbicida glyphosate. DAA = dias após aplicação do herbicida. Urutaí, GO, 
2012 
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Figura 3.5. Emissão de N-NH3 pela planta acumulada no tempo após aplicação do 

herbicida glufosinato de amônio. DAA = dias após aplicação do herbicida. 
Urutaí, GO, 2012 

 
Figura 3.6. Emissão de N-NH3 pela planta acumulada no tempo após aplicação do 

herbicida paraquat. DAA = dias após aplicação do herbicida. Urutaí, GO, 
2012 

 

Observou-se que a perda de N-NH3 via foliar com Glufosinato foi provocada 

pelo aumento da concentração de NH4
+ na planta, provocada pela dessecação com este 

herbicida. O glufosinato concorre com o glutamato pelos sítios de ligação da enzima 

glutamina sintetase (GS) nos cloroplastos (Leason et al., 1982; Logush et al., 1991) e 

quando fosforilado, liga-se irreversivelmente a esta enzima (Wallsgrove et al., 1983), 

bloqueando a síntese de glutamina e, assim a assimilação de NH4
+ (Manderscheid & Wild, 

1986). A inibição da GS provoca acúmulo de NH4
+, nos tecidos vegetais (Kocher, 1989; 
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Shelp et al., 1992e, conseqüentemente, aumenta os níveis de NH4
+ na planta 

(Manderscheid et al., 2005), que nestas condições, emitem maiores quantidades de N-NH3 

para atmosfera, pelos estômatos.  

O herbicida glyphosate atua como um inibidor da atividade da 5-

enolpiruvilshiquimato-3-fosfato sintase (EPSPS) por competição pela PEP 

(fosfoenoplpiruvato), impedindo a transformação de shikimato em corismato. A EPSPS 

catalisa as reações de síntese dos aminoácidos fenilalanina, tirosina e triptofano, 

precursores da maioria dos compostos aromáticos nas plantas. O glyphosate reduz a 

síntese de fitoalexinas, ocorrendo aumento da concentração de amônio, etileno e outros 

compostos que chegam a níveis tóxicos e aceleram a senescência (Galli & Montezuma, 

2005; Ferreira et al., 2005; Rodrigues, 2005), fase em que há maior emissão de N-NH3 

(Vallis & Keating, 1994). 

O mecanismo de ação do paraquat é diferente do glyphosate e do glufosinato, e 

não está relacionado ao metabolismo do N. Este herbicida atua no sistema bioquímico 

conhecido como Fotossistema I, causando alterações químicas e destruindo as membranas 

(Syngenta, 2013). No entanto, assim como os demais herbicidas, o paraquat também induz 

a senscência das plantas e pode aumentar as perdas de N via foliar, como foi observado. 

Durante a senescência há aumento na degradação de proteínas e o N liberado é 

transferido para o glutamato. A enzima glutamato desidrogenase (GDH) converte o N do 

glutamato a NH4
+, ocasionando aumento do conteúdo de NH4

+ na planta.  

 

 
Figura 3.7. Emissão de N-NH3 pela planta acumulada após aplicação dos herbicidas em 

Pennisetum glaucum. Urutaí, GO, 2012 
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A emissão de N-NH3 pelo solo não diferiu entre os tratamentos. Houve 

interação (Finteração= 3,88**) dos fatores avaliados. Entre a Testemunha e o Glyphosate 

houve diferença apenas aos 2 e 4 DAA, com o tratamento Glyphosate apresentando maior 

emissão (Figura 3.8). Com o herbicida glufosinato a emissão foi superior à testemunha aos 

2 DAA, aos 10 e 12 DAA a Testemunha emitiu mais N-NH3 (Figura 3.9). A Testemunha e 

o Paraquat não diferiram entre si em nenhuma das datas avaliadas (Figura 3.10).  

 

 
Figura 3.8. Emissão de N-NH3 pelo solo acumulada no tempo após aplicação do herbicida 

glyphosate. DAA = dias após aplicação do herbicida. Urutaí, GO, 2012 
 

 

 
Figura 3.9. Emissão de N-NH3 pelo solo acumulada no tempo após aplicação do herbicida 

glufosinato de amônio. DAA = dias após aplicação do herbicida. Urutaí, GO, 
2012 
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Figura 3.10. Emissão de N-NH3 pelo solo acumulada no tempo após aplicação do 

herbicida paraquat. DAA = dias após aplicação do herbicida. Urutaí, GO, 
2012 

 

A emissão de N-NH3 pelo solo acumulada ao final da avaliação não diferiu 

entre os tratamentos (Figura 3.11). A emissão de N-NH3 pela planta foi maior que a 

emissão pelo solo nos tratamentos com aplicação dos herbicidas e na Testemunha a 

emissão foi maior via solo. Oliveira et al. (2008) observaram maiores perdas pelo solo do 

que pela planta em experimento com B. brizantha cv. Marandu. Visto que a Testemunha 

apresentou menor emissão pela planta e maior pelo solo do que os demais, pode-se afirmar 

que os herbicidas aumentaram a emissão de N-NH3 via foliar. 

 

 
Figura 3.11. Emissão de N-NH3 pelo solo acumulada após aplicação dos herbicidas em 

Pennisetum glaucum. Urutaí, GO, 2012 
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Cabe ressaltar que, de acordo com os resultados de N-total, cerca de 89,37 kg 

ha-1 de N saíram da planta no tratamento Glyphosate, sendo que apenas 15,05 kg ha-1 foram 

emitidos via foliar. Uma hipótese seria a remobilização de parte do N para as raízes. No 

entanto, Damin (2009) verificou que houve pequena remobilização de N para as raízes em 

experimentos com Avena strigosa, Pennisetum glaucum e Brachiaria ruziziensis em casa-

de-vegetação. Outra hipótese seria que magnitude das perdas de NH3 pela planta e pelo 

solo pode ter sido subestimada pelo método utilizado. Segundo Damin (2009) as perdas 

quantificadas pelo método com coletores de espumas foram cerca de 80 vezes menor em 

relação ao balanço de 15N. Já Oliveira et al. (2008) observaram resultados similares e de 

mesma magnitude em ambos os métodos.  

As perdas de N na Testemunha, apesar de terem sido menores que os demais 

tratamentos também foram altas. A testemunha, fisiologicamente, entra em senescência no 

início do florescimento, assim, apesar de não ter sido dessecada, as perdas de N são 

evidentes, pois ela está, de forma natural, em senescência, fase em que há maior potencial 

de emissão de NH3, devido ao aumento dos níveis de NH4
+ no tecido vegetal (Vallis & 

Keating, 1994). 

 

3.4      CONCLUSÕES  

 

• O conteúdo de NH4
+ e emissão de NH3 pela planta foram maiores com a 

aplicação de glufosinato; 

• O herbicida glyphosate reduziu o N-total e o teor de N na planta. 

• A aplicação de herbicidas em Pennisetum glaucum aumenta as perdas de N-

NH3 pela planta e não afeta a volatilização de N-NH3 pelo solo; 
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4    N-MINERAL, N-TOTAL E ATIVIDADE MICROBIANA DO SOLO APÓS 

APLICAÇÃO DE HERBICIDAS EM Pennisetum glaucum E Urochloa ruziziensis  

 

RESUMO 

 

A maioria das transformações do N no solo é mediada pela biota. Um fator que 
tem sido pouco contemplado nas pesquisas é como os herbicidas utilizados para 
dessecação da cultura de cobertura em sistema de plantio direto afetam a atividade 
microbiana e, como consequência, os teores de N-total e mineral do solo. Com este 
trabalho objetivou-se avaliar o efeito de herbicidas dessecantes aplicados em Pennisetum 

glaucum e Urochloa ruziziensis nos teores de N-total, N-NH4
+, N-NO3

-, N-mineral, na 
atividade e no carbono da biomassa microbiana do solo. Foram realizados dois 
experimentos em campo com delineamento experimental em blocos casualizados (DBC), 
em esquema de parcela subdividida no tempo, com oito repetições no experimento com 
milheto e seis repetições no experimento com braquiária. Nas parcelas foram colocados os 
seguintes tratamentos: A – Testemunha, sem aplicação de herbicida; B – Glyphosate, 
dessecação das plantas de cobertura com o herbicida glyphosate; C – Glufosinato, 
dessecação das plantas de cobertura com o herbicida glufosinato de amônio; D – Paraquat, 
dessecação das plantas de cobertura com o herbicida paraquat. Como sub-parcelas foram 
consideradas avaliações periódicas dos teores de N-NH4

+, de N-NO3
-, de N-mineral (NH4

+ 
+ NO3

-), de N-mineral e de N-total, do Carbono da Biomassa Microbiana (C-BM) do solo. 
De modo geral, os herbicidas não afetaram de forma constante o N-mineral do solo com 
milheto e o N-total e N-mineral do solo com braquiária, mas reduziram o N-total do solo 
com milheto. A aplicação dos herbicidas em ambos os experimentos não afetou o C-BM 
do solo. Os herbicidas glyphosate e glufosinato de amônio não afetaram de forma 
constante a RBS, no entanto houve aumento da RBS com o herbicida paraquat. 

 

Palavras-chave: plantio direto, micro-organismos, glyphosate, glufosinato, paraquat 

 

Mineral-N, N-total microbial activity and soil after herbicide application in 

Pennisetum glaucum and Urochloa ruziziensis 

 

ABSTRACT 

 

The majority of N transformation in soil is mediated by biota. One factor that 
has been poorly covered in the polls is like the herbicides used for desiccation of the cover 
crop in no-tillage system affect microbial activity and, as a consequence, the levels of total 
N and mineral soil. This work aimed to evaluate the effect of selective herbicides applied 
in Pennisetum glaucum and Urochloa ruziziensis in levels of total-N, N-NH4

+, N-NO3
-, N-
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mineral in activity and microbial biomass carbon in soil. Two experiments were conducted 
in the field with a randomized block experiment (DBC) in a split-plot in time with eight 
replications in the experiment with millet and six repetitions in the experiment with 
Urochloa. In the plots the following treatments: A - Witness, without herbicide; B - 
Glyphosate, cover crops desiccation with glyphosate; C - Glufosinate, cover crops 
desiccation with the herbicide glufosinate ammonium, D - Paraquat, cover crops 
desiccation with the herbicide paraquat. As sub-plots were considered regular assessments 
of the levels of N-NH4

+, N-NO3
-, N-mineral (NH4

+ + NO3
-) of mineral-N and total-N, the 

microbial biomass carbon (C- BM) of the soil. In general, the herbicides did not affect 
consistently the N-mineral soil with millet and total N and N-mineral soil with Urochloa, 
but reduced the total soil-N with millet. Herbicide application in both experiments did not 
affect the BM-C soil. The herbicides glyphosate and glufosinate ammonium did not affect 
steadily RBS, however there was an increase of RBS with the herbicide paraquat. 

 

Keywords: tillage, microorganisms, glyphosate, glufosinate, paraquat 

 

4.1      INTRODUÇÃO 

 

O Nitrogênio (N) é um elemento que participa de grande número de 

compostos, devido a sua capacidade de assumir vários estados de oxidação (Hagopian e 

Riley, 1998). Essa característica implica em alta reatividade do N, que está sujeito a um 

grande número de reações químicas e biológicas (Cantarella & Duarte, 2004), sendo a 

maioria das transformações do N no solo mediada pela biota (Victória et. al, 1992). Cerca 

de 98% do N total do solo está na forma orgânica e apenas uma pequena porção, cerca de 

2%, na forma inorgânica, que é a principal fonte de N para as plantas. (Malavolta, 2006; 

Cantarella, 2007).  

O N pode ser absorvido do meio somente na forme mineral, nas formas - N2, 

N-NH4
+, N-NO3

-, NH3; sendo o nitrato (NO3
-) a forma mais absorvida pelas plantas, tanto 

em condições naturais como após adubação mineral ou orgânica. Portanto, para estar 

disponível às plantas, o N deve ser transformado da forma orgânica para a mineral, pelo 

processo de mineralização. Uma vez na forma mineral o amônio (NH4
+) é rapidamente 

convertido a NO3
- pela nitrificação, processo no qual as bactérias oxidam o amônio a 

nitrito, e este a nitrato (Malavolta, 2006). 

 Como tanto a mineralização, como a nitrificação são processos mediados pela 

microbiota, fatores como a umidade, temperatura, a disponibilidade de N e de O2 e a 

presença de resíduos orgânicos, que afetam os micro-organismos, irão afetar a 

disponibilidade de N-mineral no solo. O plantio direto aumenta o aporte de matéria 
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orgânica (M.O) no solo, fonte de energia e nutrientes para os micro-organismos e reduz as 

taxas de mineralização devido ao cultivo em solo sem revolvimento (Hernani & Salton, 

2003; Calegari & Ralich, 2007).  

Um fator que tem sido pouco contemplado nas pesquisas é como os herbicidas 

utilizados para dessecação da cultura de cobertura em sistema de plantio direto afetam a 

atividade microbiana e, como consequência, os teores de N-total e mineral do solo. Além 

de relevante para predição da disponibilidade de N para as culturas, a nitrificação tem sido 

considerada importante indicador da qualidade do solo e tem sido utilizada para avaliar o 

efeito tóxico de pesticidas aos micro-organismos, devido à elevada sensibilidade dos 

micro-organismos que realizam o processo (Dhanaraj, 1988). 

Os micro-organismos envolvidos na mineralização são quimiorganotróficos, 

enquanto aqueles que participam da nitrificação são quimiolitotróficos ou 

quimiorganotróficos, sendo os quimiolitotróficos os principais responsáveis por este 

processo no solo (Moreira & Siqueira, 2006). O glyphosate, principal herbicida utilizado 

na dessecação em Sistema Plantio Direto, e o glufosinato, utilizado como alternativa ao 

primeiro, não afetam os micro-organismos quimiorganotróficos, pois estes micro-

organismos não apresentam rotas de síntese, nas quais tais herbicidas atuam (Damin et al., 

2010b). Entretanto, os quimiolitotróficos podem apresentar rotas metabólicas que são 

bloqueadas por estes herbicidas. Outro herbicida que pode ser utilizado para dessecação 

em área total é o Paraquat, que é altamente tóxico para a biota em geral, sendo nocivo tanto 

para quimiolitotróficos como para quimiorganotróficos. 

Diversos estudos demonstraram que o glyphosate não tem impacto negativo 

sobre a atividade microbiana do solo (Stratton & Stewart, 1992; Wardle et al.,1994; Liu et 

al., 1997; Acinelli et al., 2002; Kremer et al., 2005), embora possa afetar grupos 

específicos de micro-organismos. Estudos in vitro demonstraram redução da população de 

bactérias nitrificantes após aplicação de glyphosate (Ratcliffe et al., 2006). Com relação ao 

glufosinato de amônio, Fließbach & Mader (2004) indicaram que pulverização com 

glufosinato na cultura da batata reduziu a biomassa microbiana do solo. O paraquat, 

quando usado nas doses recomendadas, não afetou os micro-organismos do solo e suas 

atividades (Tu & Bollen, 1968; Roberts et al., 2002), o que pode ser atribuído a sua alta 

sorção as cargas positivas do solo, por ser uma base forte. 

O C orgânico associado à biomassa microbiana é o componente mais ativo da 

fração lábil, pois transforma e transfere energia e nutrientes para os demais componentes 
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do ecossistema, sendo atualmente usado, como um dos indicadores biológicos da qualidade 

e alterações do solo (Haynes et al., 2000; De-Polli & Guerra, 2008). A respiração basal e 

quociente metabólico do solo são usados para estimar a eficiência do uso de substrato pelos 

micro-organismos (Anderson & Domsch, 1993) e indicam algum tipo de estresse quando a 

biomassa microbiana do solo é afetada (Silva et al., 2007). 

Neste contexto, objetivou-se com este trabalho avaliar o efeito de herbicidas 

dessecantes aplicados em Pennisetum glaucum e Urochloa ruziziensis nos teores de N-

total, N-NH4
+, N-NO3

-, N-mineral , na atividade e no carbono da biomassa microbiana do 

solo. 

 

4.2      MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.2.1   Locais e condições experimentais 

 

Foram desenvolvidos dois experimentos em condição de campo. O primeiro 

experimento foi realizado no Instituto Federal Goiano – Campus Urutaí, Urutaí, GO 

(17º29’ latitude sul, 48º12’ longitude oeste, 769 m de altitude), no período de dezembro de 

2011 a julho de 2012, com milheto (Pennisetum glaucum). O segundo foi realizado em 

área experimental pertencente à Escola de Agronomia e Engenharia de Alimentos/UFG - 

Campus Samambaia, Goiânia, GO (16°41’ latitude sul, 49° 17’ longitude oeste, 730 m de 

altitude) no período de janeiro a dezembro de 2012, com braquiária (Urochloa ruziziensis).  

Os solos utilizados foram classificados como Latossolo Vermelho Distrófico 

(Embrapa, 2006). A caracterização química dos solos foi realizada de acordo com Raij et 

al. (2001). A caracterização do solo do experimento com milheto é descrita nas Tabelas 3.1 

e 3.2 do capítulo 3. A caracterização química do solo do experimento com braquiária é 

descrita na Tabela 4.1 e a composição granulométrica é descrita na Tabela 4.2. 

 

 

 

 

 

Tabela 4.1. Caracterização química do solo utilizado no experimento. Goiânia, GO, 2012 

Amostra pH M.O. N P S K Ca Mg Al H +Al T V m 
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m CaCl2 g dm3 % mg dm3 .........................cmolc dm3 ........................ ...............%............... 

0,0-0,2 5,3 22,0 0,11 7,4 4,2 0,19 2,3 0,8 0 1,4 4,69 70,15 0 

0,2-0,4 5,5 17,0 0,08 0,8 12,6 0,12 1,2 0,4 0 1,3 3,02 56,95 0 

M.O. = matéria orgânica; T= capacidade de troca de cátions (CTC) a pH 7,0; V= saturação por 
bases; m= saturação por alumínio 

 

Tabela 4.2. Composição granulométrica do solo utilizado no experimento. Goiânia, GO, 
2012 

Amostra Argila Silte Areia 

m ................................................. g kg-1 ........................................... 

0,0 - 0,2 535 122,5 342,5 

0,2 - 0,4 465 110 425 

 

As precipitações e a temperatura média diárias no período do desenvolvimento 

do experimento com milheto são apresentadas na Figura 4.1 e do experimento com 

braquiária na Figura 4.2. 

 

 
Figura 4.1. Precipitação e temperatura média diárias registradas durante o período de 

desenvolvimento do experimento com Pennisetum glaucum. AH- Aplicação 
dos herbicidas. Urutaí, GO, 2012 

 

AH 
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Figura 4.2. Precipitação e temperatura média diárias registradas durante o período de 

desenvolvimento do experimento com Urochloa ruziziensis. AH- Aplicação 
dos herbicidas. Goiânia, GO, 2012 

 

4.2.2   Desenvolvimento dos experimentos 

 

4.2.2.1 Experimento com Milheto 

 

O delineamento experimental foi em blocos casualizados (DBC), em esquema 

de parcela subdividida no tempo, com oito repetições. Nas parcelas foram colocados os 

seguintes tratamentos: A – Testemunha, sem aplicação de herbicida; B – Glyphosate, 

dessecação do milheto com o herbicida glyphosate; C – Glufosinato, dessecação do 

milheto com o herbicida glufosinato de amônio; D – Paraquat, dessecação do milheto com 

o herbicida paraquat, resultando em 32 parcelas, com 32 m² (8m x 4m). Como sub-parcelas 

foram consideradas avaliações periódicas dos teores de N-NH4
+, de N-NO3

-, de N-mineral 

(NH4
+ + NO3

-), de N-mineral e de N-total, do Carbono da Biomassa Microbiana (C-BM), 

do solo, aos 0, 15, 30, 45, 60, 90, 120 e 165 (final do experimento) dias após aplicação dos 

herbicidas (DAA). 

A semeadura foi realizada manualmente em 01/12/2011, com milheto da 

espécie Pennisetum glaucum, variedade ADR500, com densidade de 20 kg de sementes  

ha-1. Em cada parcela foram plantadas 8 linhas, espaçadas 0,5 m entre si. Na mesma data, 

foram aplicados 20 kg ha-1 de N (sulfato de amônio), 110 kg ha-1 de P205 (superfosfato 

simples) e 60 kg ha-1 de K20 (cloreto de potássio), segundo recomendação de Souza e 

Lobato, (2004).  

AH 
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Quando detectado a estádio fenológico de pré-antese (emissão de 1 a 5% de 

panículas), no dia 22/01/2012, realizou-se a aplicação dos herbicidas no milheto (Figura 

4.3 A), conforme descrito no item 4.2.3. As doses utilizadas foram: 4 L ha-1 de glyphosate, 

2 L ha-1 glufosinato de amônio e 2 L ha-1 de paraquat, com volume de calda de 200 L ha-1. 

Após a morte das plantas dessecadas (Figura 4.3 D), as testemunhas foram cortadas com 

rolo-faca e a palhada depositada sobre o solo. 

Aos 33 dias após a aplicação dos herbicidas (33 DAA), em 24/02/2012, foi 

semeado o milho em todas as parcelas. A semeadura foi realizada com semeadora 

mecânica, utilizando o híbrido triplo BG 7049, em sulcos de plantio espaçados 0,7 m entre 

si, com stand de 55000 plantas ha-1. Na mesma operação foi realizada a adubação de 

plantio com 20 kg ha-1 de N (sulfato de amônio), 60 kg ha-1 de P205 (superfosfato simples), 

60 kg ha-1 de K20 (cloreto de potássio) e 2 kg ha-1 de Boro. Após 28 dias do plantio, 

(23/03/12) foi realizada adubação de cobertura com 60 kg ha-1 de N. A colheita do milho 

foi realizada no estádio fenológico R6, no dia 09/07/2012. 

   

4.2.2.2 Experimento com Braquiária 

 

O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados (DBC), em 

esquema de parcela subdividida no tempo com seis repetições. Nas parcelas foram 

colocados os seguintes tratamentos: A – Testemunha, sem aplicação de herbicida; B - 

Glyphosate, dessecação da braquiária com o herbicida glyphosate; C – Glufosinato, 

dessecação da braquiária com o herbicida glufosinato de amônio; D – Paraquat, dessecação 

da braquiária com o herbicida paraquat, resultando em 24 parcelas, com 32 m² (8m x 4m). 

Como sub-parcelas foram consideradas as avaliações periódicas dos teores de N-NH4
+, de 

N-NO3
-, de N-mineral (N-NH4

+ + de N-NO3
-), de N-mineral e de N-total, do Carbono da 

Biomassa Microbiana (C-BM), da Respiração Basal do Solo (RBS) e do quociente 

metabólico (qCO2), aos 0, 7, 15, 30 e 45 dias após aplicação dos herbicidas (DAA). 

Antes do início do experimento, foram aplicadas 1,5 t ha-1 de calcário 

dolomítico (PRNT= 100%), sendo a quantidade aplicada determinada pelo método da 

Saturação de bases A semeadura foi realizada manualmente a lanço em 05/01/2012, com a 

espécie Urochloa ruziziensis, com densidade de 22 kg de sementes ha-1 (95% de valor 

cultural). Na mesma data, foram aplicados 200 kg ha-1 de P205, utilizando-se o fertilizante 

superfosfato simples. No dia 02/05/2012 foi realizado um corte para uniformização das 
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parcelas e todos os resíduos vegetais provenientes do corte foram retirados da área para 

que não houvesse interferência da decomposição dos mesmos no ciclo do nitrogênio. Após 

15 dias do corte foi realizada adubação de cobertura com 40 kg ha-1 de N (sulfato de 

amônio) e adubação com micronutrientes, sendo aplicado 2 kg ha-1 de Zn (sulfato de zinco) 

e 2 kg ha-1 de B (bórax).  

Quando foi detectado o estádio fenológico de pré-antese (emissão de 1 a 5% de 

panículas), em 08/10/2012, realizou-se a aplicação dos herbicidas (Figura 4.3 B), conforme 

descrito a seguir, no item 4.2.3. As doses utilizadas foram: 4 L ha-1 de glyphosate, 3 L ha-1 

glufosinato de amônio e 3 L ha-1 de paraquat, com volume de calda de 400 L ha-1. Quando 

constatou-se a morte das plantas dessecadas (Figura 4.3 F), as plantas das parcelas da 

Testemunha foram cortadas com rolo-faca e a palhada foi depositada sobre o solo. 

 

4.2.3   Aplicação dos herbicidas  

 

As formulações comerciais utilizadas foram: Roundup Original® para o 

glyphosate, contendo 180 g L-1 de equivalente ácido (e.a.); Finale® para o glufosinato de 

amônio, contendo 400 g L-1 de ingrediente ativo (i.a.) e Gramoxone® para o paraquat, 

contendo 200 g L-1 de i.a.  

A aplicação dos herbicidas foi feita com pulverizador costal, pressurizado com 

CO2, acoplado a uma barra de pulverização com 2 m de largura e quatro pontas do tipo jato 

plano (XR 110.02), espaçadas em 0,50 m. No momento da aplicação, a área de cada 

parcela foi cercada com lona preta, até 2 m de altura, para evitar a deriva nas parcelas 

vizinhas (Figura 4.3 A e B).  
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Figura 4.3. a) Aplicação dos herbicidas no experimento com Pennisetum glaucum;                         

b) Aplicação dos herbicidas no experimento com Urochloa ruziziesis;                    
c) Experimento com Pennisetum glaucum antes da aplicação dos herbicidas; 
d) Experimento com Pennisetum glaucum após aplicação dos herbicidas e) 
Experimento com Urochloa ruziziesis antes da aplicação dos herbicidas; f) 
Experimento com Urochloa ruziziesis após aplicação dos herbicidas. 
Goiânia, GO, 2012 

 

4.2.4   Avaliação dos teores de N-NH4
+, N-NO3

-, N-mineral e N-total no solo 

 

Para determinação dos teores de N-NH4
+, N-NO3

-, N-mineral e N-total no solo, 

duas amostras simples foram coletadas, na profundidade de 0-10 cm, formando uma 

amostra composta por parcela. As amostras foram coletadas nas datas pré-estabelecidas e 

armazenadas em freezer a -5ºC até o momento das análises. Os teores de N-NH4
+ e N-NO3

- 

foram determinados conforme metodologia descrita por Cantarella & Trivelin (2001). Para 
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tanto, subamostras foram retiradas para determinação da umidade do solo, em estufa 

105oC, por 48 hs e 5 g de solo foram pesados e acondicionados em frascos de extração, 

adicionando-se 50 mL de solução extratora de KCl 1 mol L-1. O frascos foram agitados por 

60 minutos e, posteriormente, foram retirados 25 mL do sobrenadante para destilação com 

MgO e Liga de Devarda (Figura 4.4 A). O N-mineral foi determinado pela soma dos teores 

de NH4
+ e NO3

-. 

Para determinação do N-total, as amostras de solo foram secas ao ar, moídas e 

passadas em peneira de 60 mesh (250 µm). Foi utilizado o método Kjeldahl, conforme 

metodologia descrita por Cantarella e Trivelin (2001). 

 

4.2.5  Avaliação do Carbono da Biomassa Microbiana do Solo (C-BM), da Respiração 

Basal do Solo (RBS) e do Quociente metabólico (qCO2) 

 

Para determinação do C-BM, da RBS e do CM, duas amostras simples foram 

coletadas, na profundidade de 0-10 cm, formando uma amostra composta por parcela. As 

amostras foram coletadas nas datas pré-estabelecidas e, quando as determinações não 

foram realizadas no dia de coleta, as amostras foram armazenadas em geladeira a 5ºC até o 

momento das análises.  

O método utilizado para determinação do C-BM (Figura 4.4 B, C e D) foi o de 

fumigação-extração, segundo Vance et. al (1987). Para a RBS (Figura 4.4 E) utilizou-se o 

método proposto por Silva et. al (2007) Com a determinação destes dois parâmetros,  

determinou-se o quociente metabólico do solo (qCO2), dado pela razão entre a RBS por 

unidade de C-BM.  
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Figura 4.4. a) Destilação das amostras para determinação de NH4
+ e NO3

-; b) Extração das 
amostras para determinação do C-BM; c) Amostras digeridas para 
determinação do C-BM; d) Titulação das amostras; e) Incubação do solo para 
determinação da RBS. Goiânia, GO, 2012 

 

4.2.6   Análise estatística dos resultados 

 

Os resultados obtidos foram submetidos à análise da variância e, quando o teste 

F foi significativo, procedeu-se a comparação de médias de tratamentos qualitativos pelo 

teste de Tukey (α=0,05) e dos tratamentos quantitativos por análise de regressão.  

 

4.3      RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.3.1   Experimento com Milheto 

 

4.3.1.1 N-total, NH4
+, NO3

- e N-mineral 

 

4.3.1.1.1 Glyphosate 
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Pra todos os parâmetros, houve interação (N-total Fint= 34,13**, N-NH4
+ Fint= 

6,08**, N-NO3
- Fint= 6,39**, N-mineral Fint= 7,32**) dos fatores avaliados.  

Para o N-total, o Glyphosate apresentou menores valores aos 30, 45 e 90 DAA 

do que a Testemunha, sendo o teor de N-total maior no Glyphosate aos 120 DAA (Figura 

4.5). Os tratamentos não diferiram nas demais datas.  

Embora o teste de F da análise de regressão tenha sido significativo a 1% até o 

modelo polinomial de quarta ordem, os valores de R2 encontrados foram baixos, indicando 

que nenhum dos modelos explicou adequadamente o comportamento do N-total do solo. 

Isto pode ocorrer em função da complexidade de fatores que afetam as formas de N do solo 

e a microbiota envolvida em sua transformação (Childs, 2007). Por este motivo, optou-se 

por apresentar este e os demais dados que apresentaram baixo R2 sem o modelo que 

descreve seu comportamento ao longo do tempo. 

 

 

Figura 4.5. N-total do solo após aplicação do herbicida glyphosate em Pennisetum 

glaucum. DAA = dias após aplicação do herbicida. Urutaí, GO, 2012 
 

Para o N-NH4
+

,
 a Testemunha e o Glyphosate diferiram entre si somente aos 30 

e 60 DAA, sendo que a Testemunha apresentou maior teor de N-NH4
+ do que o Glyphosate 

(Figura 4.6 A). Para o N-NO3
-
, a Testemunha apresentou menor teor de N-NO3

- em relação 

ao tratamento Glyphosate aos 15 e aos 45 DAA, não ocorrendo diferença entre os 

tratamentos nas demais datas (Figura 4.6 B). Para o N-mineral, aos 15 e 45 DAA, 

observou-se maior N-mineral com aplicação de glyphosate e aos 30 e 60 DAA maior teor 
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na Testemunha, sem aplicação de herbicidas. Nas demais datas os tratamentos não 

diferiram entre si (Figura 4.6 C). 

O herbicida glyphosate reduziu os valores médios (ao longo das datas) de N-

total (Fherb= 42,20**) e de N-NH4
+ (Fherb= 9,75*), enquanto os valores médios de N-

mineral e N-NO3
- não diferiram entre os tratamentos. A redução de N-total e de N-NH4

+ no 

solo pode ser atribuída a menor mineralização da palha dos tratamentos com aplicação do 

herbicida, com consequente aumento da meia vida de decomposição (dados apresentados 

por Pelosi, 2013,). Resultados semelhantes foram observados por Damin et., (2009), que 

encontraram menor quantidade de N proveniente da palha no solo, quando o milheto foi 

dessecado com glufosinato ou glyphosate. A redução do conteúdo de N da palha (dados 

apresentados na Tabela 3.5, do capítulo anterior), aumenta a relação C/N e, como 

consequência, o tempo necessário para decomposição da palhada. O aumento do conteúdo 

de N-total no tratamento Glyphosate aos 120 dias reforça esta hipótese, evidenciando que a 

disponibilização de N foi mais lenta, quando comparado a Testemunha. 
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Figura 4.6. Teor de A) NH4
+, B) NO3

-
 e C) N-mineral no solo após aplicação do herbicida 

glyphosate em Pennisetum glaucum. DAA = dias após aplicação do 
herbicida. Urutaí, GO, 2012 

 

4.3.1.1.2 Glufosinato de amônio  

 

Para o N-total, houve interação dos fatores avaliados (Fint= 26,25**). O 

tratamento Glufosinato apresentou menor N-total do que a Testemunha, aos 30 e 45 DAA 

A) 

B) 

C) 
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e maior aos 120 DAA (Figura 4.7), semelhante ao observado para o herbicida glyphosate. 

Nas demais datas os tratamentos não diferiram entre si. 

 

 
Figura 4.7. N-total do solo após aplicação do herbicida glufosinato de amônio em 

Pennisetum glaucum. DAA = dias após aplicação do herbicida. Urutaí, GO, 
2012 

 

Para o N-NH4
+

,
 o herbicida não diferiu da Testemunha nas datas avaliadas 

(Figura 4.8 A). No teor de NO3
-
, houve interação (Finteração= 11,53**) dos fatores avaliados. 

Aos 15 DAA, o teor de NO3
-
 foi menor na Testemunha e aos 45 e 120 DAA foi menor com 

a aplicação de glufosinato. Nas demais datas não houve diferença entre os tratamentos 

(Figura 4.8 B).  No N-mineral do solo, houve interação (Finteração= 6,82**) dos fatores 

avaliados. O Glufosinato diferiu da Testemunha apenas aos 45 DAA, sendo o N-mineral 

reduzido pela aplicação do herbicida (Figura 4.8 C). 
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Figura 4.8. Teor de A) NH4
+, B) NO3

-
 e C) N-mineral no solo após aplicação do herbicida 

glufosinato de amônio em Pennisetum glaucum. DAA = dias após aplicação 
do herbicida. Urutaí, GO, 2012 

 

O herbicida glufosinato de amônio reduziu os valores médios (ao longo das 

datas) de N-total e N-NO3
-, enquanto os valores médios de N-mineral e de N-NH4

+ não 

diferiram entre os tratamentos.  Assim como comentado para o glyphosate, o glufosinato 

de amônio reduziu a taxa de decomposição da palhada de milheto, com consequente 

A) 

B) 

C) 
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aumento no tempo de meia vida de decomposição e do N da palha (dados apresentados por 

Pelosi, 2013), o que justifica a redução do N-total no solo. A redução dos teores de nitrato 

no solo pode ser atribuída ao efeito tóxico deste herbicida, assim como o glyphosate, sobre 

a microbiota quimiolitotrófica do solo, da qual os nitrificantes fazem parte. Como o 

herbicida glufosinato é mais disponível que o glyphosate em solos oxídicos, como o 

utilizado neste experimento, o herbicida pode ter afetado as populações destes  micro-

organismos. 

 

4.3.1.1.3 Paraquat 

 

Pra todos os parâmetros, houve interação (N-total Fint= Fint= 74,85**, N-NH4
+ 

Fint= Fint= 4,15**, N-NO3
- Fint= Fint= 3,33**, N-mineral Fint= Fint= 4,65**) dos fatores 

avaliados.  

Para o N-total, o Paraquat não diferiu da Testemunha somente ao 0 DAA, 

tendo diminuído o teor de N-total em todas as outras datas (Figura 4.9). Assim como 

comentado para o Glyphosate e Glufosinato, a redução do teor de N-total no solo pode ser 

atribuída a maior meia vida de decomposição da palha dessecada com paraquat em relação 

a Testemunha (dados apresentados por Pelosi, 2013) 

 

 

Figura 4.9. N-total do solo após aplicação do herbicida paraquat em Pennisetum glaucum. 
DAA = dias após aplicação do herbicida. Urutaí, GO, 2012 
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Para o N-NH4
+

,
 observou-se menor teor de NH4

+ aos 30 e 60 DAA, comparado 

com a Testemunha. Nas demais datas não houve diferença entre os tratamentos (Figura 

4.10 A). Para o N-NO3
-
 e N-mineral, menor teor foi observado com a aplicação de paraquat 

somente aos 30 DAA (Figura 4.10 B e C). 

 

 

 

 
Figura 4.10. Teor de A) NH4

+, B) NO3
-
 e C) N-mineral no solo após aplicação do 

herbicida paraquat em Pennisetum glaucum. DAA = dias após aplicação do 
herbicida. Urutaí, GO, 2012 

A) 

B) 

C) 
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O herbicida paraquat reduziu os valores médios (ao longo das datas) de N-total 

(Fherb= 1078,94**), enquanto os valores médios de N-mineral, de N-NH4
+ e de N-NO3

-
 não 

diferiram entre os tratamentos herbicida.  Assim como comentado para o glyphosate e para 

o glufosinato de amônio, o paraquat também reduziu a taxa de decomposição da palhada 

de milheto (dados apresentados por Pelosi, 2013), o que justifica a redução do N-total do 

solo.  

 

4.3.1.2 Carbono da Biomassa Microbiana (C-BM) 

 

No C-BM houve interação dos tratamentos com as datas de avaliação. No 

entanto, não houve diferença entre os tratamentos herbicida em todas as datas, por isso não 

se atribui o efeito de aumento e redução do C-BM ao longo do tempo aos herbicidas 

(Figura 4.11). Os resultados obtidos não corroboram com os obtidos por Damin et. al 

(2009), que verificaram redução do carbono da biomassa após dessecação do milheto com 

glyphosate e glufosinato de amônio. 

A biomassa microbiana é influenciada pelas variações sazonais de umidade e 

temperatura, portanto, o aumento e redução do C-BM, observados nas datas avaliadas, 

podem ter sido influenciado por tais variações climáticas, verificadas durante a realização 

do experimento, conforme Figura 4.1. Além disso, outro fator que influencia a biomassa 

são os resíduos vegetais depositados no solo após a decomposição, que são essenciais no 

processo de adição e perda de C orgânico do solo (Doran, 1980) e fontes de alimentos para 

os micro-organismos. Aos 30 dias após dessecação, parte da cobertura dessecada já estava 

se decompondo, tornando-se disponível aos micro-organismos. Aos 60 dias, observou-se 

maior decomposição e, conseqüentemente, maior quantidade de resíduos para a biomassa 

microbiana. Com isso, o maior C-BM observado nestas datas pode ser explicado pela 

maior disponibilidade de alimento para os micro-organismos, o que provocou aumento da 

população. Posteriormente, à medida que a palhada foi sendo decomposta e consumida 

pela população microbiana o C-BM diminuiu. 
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Figura 4.11. C-BM do solo após aplicação de herbicidas em Pennisetum glaucum. DAA = 

dias após aplicação do herbicida. Urutaí, GO, 2012 
                     (fonte dos dados: Pelosi, 2013) 

 

4.3.2   Experimento com Braquiária 

 

4.3.2.1 N-total, NH4
+, NO3

- e N-mineral 

 

4.3.2.1.1 Glyphosate 

 

No N-total, não houve diferença entre os fatores avaliados (Figura 4.12). É 

importante destacar que, diferente do que foi observado para o milheto, a aplicação de 

herbicidas não afetou o teor de N da palha de braquiária (dados não apresentados) e, por 

este motivo, não era esperado redução dos teores de N do solo após aplicação dos 

herbicidas. 
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Figura 4.12. N-total do solo após aplicação do herbicida glyphosate em Urochloa 

ruziziensis. DAA = dias após aplicação do herbicida. Goiânia, GO, 2012 
 

Para o teor de N-NH4
+, houve interação (Finteração= 3,52**) dos fatores 

avaliados, sendo que o tratamento Glyphosate diferiu da Testemunha apenas aos 7 DAA, 

com maior teor de NH4
+ (Figura 4.13 A). No teor de NO3

- houve interação (Finteração= 

10,24**) dos tratamentos com as datas de avaliação. Aos 0 e 45 DAA, os tratamentos não 

diferiram entre si, entretanto, aos 7 e 30 DAA o Glyphosate apresentou maior teor de NO3
- 

em relação à Testemunha, enquanto aos 15 DAA ocorreu o contrário, com maior teor de 

NO3
- na Testemunha (Figura 4.13 B). No N-mineral do solo, houve interação (Finteração= 

6,96**) dos fatores avaliados. O tratamento Glyphosate apresentou maior teor de N-

mineral aos 7 DAA e não diferiu da Testemunha nas demais datas (Figura 4.13 C).  

Os valores médios de N-mineral (Fherb= 12,21*), de N-NH4
+ (Fherb= 9,89*) e de 

N-NO3
- (Fherb= 12,44*) foram aumentados pela aplicação do herbicida glyphosate, 

evidenciando maior mineralização do N do solo. Estes resultados estão de acordo com os 

encontrados por Haney et al, (2000) e Grassbard (1985). Estes autores observaram 

aumento linear da mineralização de N com o aumento da dose de glyphosate aplicado ao 

solo.  

A aplicação de glyphosate resultou em maiores teores de NH4
+ e NO3

- e maior 

N-mineral do que a Testemunha aos 7DAA. Estes resultados podem estar relacionados à 

exsudação de compostos nitrogenados pelas raízes, visto que, nesta data, as plantas ainda 

não haviam morrido. Kremer et al. (2005) observaram aumento da exsudação de açúcares e 

aminoácidos após aplicação de glyphosate em soja convencional e geneticamente 
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modificada para tolerância ao herbicida. O NH4
+ é um dos principais compostos de N 

exsudados pelas raízes, juntamente com os aminoácidos serina e glicina (Brophy & 

Heichel, 1989; Ofuso-Budu et al., 1990; Paynel et al., 2001).  

 

 

 

 
Figura 4.13. Teor de A) NH4

+, B) NO3
-
 e C) N-mineral no solo após aplicação do 

herbicida glyphosate em Urochloa ruziziensis. DAA = dias após aplicação 
do herbicida. Goiânia, GO, 2012 

 

A) 

B) 

C) 
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Além de contribuir para a elevação dos teores de NH4
+ do solo, a exsudação de 

compostos nitrogenados fornece fontes de carbono altamente solúveis e prontamente 

disponíveis aos micro-organismos, podendo modificar a atividade microbiana no solo, 

oferecendo vantagem competitiva aos micro-organismos quimiorganotróficos. De fato, foi 

observado aumento da respiração basal (dados apresentados no item 4.3.2.2), aos 7 DAA, 

mostrando que a atividade microbiana pode ter sido favorecida pela exsudação provocada 

pelo herbicida.  

 

4.3.2.1.2 Glufosinato de amônio  

 

Para o N-total, houve interação (Finteração= 8,26**) dos fatores estudados. O N-

total do solo foi maior com a aplicação do herbicida aos 7 DAA e menor aos 45 DAA 

(Figura 4.14), nas demais datas os tratamentos não diferiram entre si.  

 

 
Figura 4.14. N-total do solo após aplicação do herbicida glufosinato de amônio em 

Urochloa ruziziensis. DAA = dias após aplicação do herbicida. Goiânia, 
GO, 2012 

 

Os teores de N-NH4
+ e de N-mineral não diferiram entre os tratamentos (Figura 

4.15 A e B). Para o N-NO3
- houve interação dos fatores (Fint= 9,40**) estudados, sendo 

que o Glufosinato apresentou maior teor aos 7 e a Testemunha maior teor aos 15 DAA, nas 

demais datas não houve diferença (Figura 4.15 C).  
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A aplicação do herbicida glufosinato não afetou os teores médios de N-total, 

N-mineral, N-NH4
+ e N-NO3

+ do solo. 

 

 

 

 
Figura 4.15. Teor de A) NH4

+, B) NO3
-
 e C) N-mineral no solo após aplicação do 

herbicida glufosinato de amônio em Urochloa ruziziensis. DAA = dias após 
aplicação do herbicida. Goiânia, GO, 2012 

 

 

4.3.2.1.3 Paraquat 

A) 

C) 

B) 
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Com relação ao N-total, houve interação (Fint= 7,08**) dos fatores estudados. 

O Paraquat apresentou comportamento semelhante ao Glufosinato, diferindo da 

testemunha aos 7, com maior N-total e aos 45 DAA, com menor N-total no solo (Figura 

4.16). Nas demais datas, os tratamentos não diferiram entre si. 

 

 
Figura 4.16. N-total do solo após aplicação do herbicida paraquat em Urochloa 

ruziziensis. DAA = dias após aplicação do herbicida. Goiânia, GO, 2012 
 

Para os teores de N-NH4
+ (Fint= 9,78**),

 N-NO3
- (Fint= 6,91**),

 N-mineral (Fint= 

8,91**) houve interação dos fatores avaliados. Menores teores dos elementos foram 

observados aos 30 DAA no tratamento Paraquat em relação a Testemunha. Nas demais 

datas, os tratamentos não diferiram entre si. (Figura 4.17 A, B e C). 

.  

 

 

A) 
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Figura 4.17. Teor de A) NH4

+, B) NO3
-
 e C) N-mineral no solo após aplicação do 

herbicida paraquat em Urochloa ruziziensis. DAA = dias após aplicação do 
herbicida. Goiânia, GO, 2012 

 

Os teores médios (ao longo do tempo) de N-total, N- NO3
- e N-mineral não 

foram afetados pela aplicação do herbicida. No entanto, houve redução nos teores médios 

de NH4
+ (Fherb= 21,17**) após aplicação de paraquat, o que pode estar relacionado à menor 

mineralização do N-orgânico.  

4.3.2.2 Respiração Basal do Solo (RBS) e Quociente Metabólico (qCO2) 

 

4.3.2.2.1 Glyphosate 

 

Na respiração basal houve interação dos fatores estudados (Fint= 30,14**). O 

Glyphosate diferiu da Testemunha aos 7 DAA, apresentando maior RBS, já a Testemunha 

apresentou maior RBS aos 30 DAA (Figura 4.18). Nas demais datas o Glyphosate e a 

Testemunha não diferiram.  

 

B) 
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Figura 4.18. Respiração Basal do Solo (RBS) do solo após aplicação do herbicida 

glyphosate em Urochloa ruziziensis. DAA = dias após aplicação do 
herbicida. Goiânia, GO, 2012 

 
Para o quociente metabólico (qCO2) houve interação dos fatores avaliados 

(Fint= 2,79*). A Testemunha, comparada com o herbicida, apresentou maior qCO2 aos 30 

DAA. Nas demais datas não houve diferença significativa entre a Testemunha e os 

herbicidas (Figuras 4.19). 

 

Figura 4.19. Quociente metabólico (qCO2) do solo após aplicação do herbicida glyphosate 
em Urochloa ruziziensis. DAA = dias após aplicação do herbicida. Goiânia, 
GO, 2012 

 

4.3.2.2.2 Glufosinato 

 

Na RBS, houve interação dos fatores avaliados (Fint= 44,46**). A Testemunha 

diferiu do Glufosinato somente aos 30 DAA, quando apresentou maior RB (Figura 4.20). 
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Figura 4.20. Respiração Basal do Solo (RBS) do solo após aplicação do herbicida 

glufosinato de amônio em Urochloa ruziziensis. DAA = dias após aplicação 
do herbicida. Goiânia, GO, 2012 

 

Para o quociente metabólico (qCO2) houve interação dos fatores avaliados 

(Fint= 3,00*). A Testemunha, comparada com o herbicida, apresentou maior qCO2 aos 30 

DAA. Nas demais datas não houve diferença significativa entre a Testemunha e os 

herbicidas (Figuras 4.21). 

 

 

Figura 4.21. Quociente metabólico (qCO2) do solo após aplicação do herbicida glufosinato 
de amônio em Urochloa ruziziensis. DAA = dias após aplicação do 
herbicida. Goiânia, GO, 2012 

 

4.3.2.2.3 Paraquat  
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Para o RB, houve interação dos fatores avaliados (Fint= 65,37**). O Paraquat 

apresentou maior RB do que a Testemunha aos 7, 15 e 45 DAA, aos 30 DAA a RBS foi 

maior na Testemunha (Figura 4.22). O aumento da RB, quando não é acompanhado do 

aumento da mineralização ou do C-BM, indica estresse a microbiota. 

 

 

 
Figura 4.22. Respiração Basal do Solo (RBS) do solo após aplicação do herbicida 

paraquat em Urochloa ruziziensis. DAA = dias após aplicação do herbicida. 
Goiânia, GO, 2012 

 

Para o quociente metabólico (qCO2) houve interação dos fatores avaliados 

(Fint= 5,16**). A Testemunha, comparada com o herbicida, apresentou maior qCO2 aos 30 

DAA. Nas demais datas não houve diferença significativa entre a Testemunha e os 

herbicidas (Figuras 4.23). 
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Figura 4.23. Quociente metabólico (qCO2) do solo após aplicação do herbicida paraquat 

em Urochloa ruziziensis. DAA = dias após aplicação do herbicida. Goiânia, 
GO, 2012 

 
Algumas pesquisas demonstram efeitos da aplicação de herbicidas nas 

populações e atividade de micro-organismos de solo (Santos et al., 2005; Vivian et al., 

2006; Reis et al., 2008). Para Bunemann et al. (2006), os herbicidas pouco afetam os 

organismos do solo. Wardle & Parkinson (1990) e Hart & Brookes (1996) não observaram 

efeitos do glyphosate sobre a atividade microbiana do solo. Yentumi & Johnson (1986) não 

detectaram efeito de aplicação única dos herbicidas simazina e paraquat sobre a microbiota 

do solo.  

O glyphosate pode inibir o crescimento de alguns fungos, mas pode 

incrementar a biomassa (Stratton & Stewart, 1992; Wardle et al.,1994) ou a atividade 

microbiana do solo (Haney et al., 2000; Busse et al., 2001), já que bactérias que 

mineralizam o C e o N utilizam o herbicida como fontes de carbono e energia. Segundo 

Araújo et al. (2003) o glyphosate aumentou o número de bactérias e a atividade microbiana 

do solo. Childs (2007) verificou que o glyphosate apresentou acúmulo de CO2 superior a 

Testemunha a partir dos 10 dias de avaliação e liberou 18% a mais de CO2 do que a 

Testemunha. Cabe ressaltar que a maior emissão de CO2 pode estar associada tanto ao 

maior estresse dos micro-organismos como ao favorecimento do seu desenvolvimento. 

A redução de um ou poucos grupos de espécies de micro-organismos, 

ocasionada pela ação dos herbicidas, pode ser compensada pelo crescimento de outros, 

resultando em pequena alteração no total de processos no solo (Nannipieri et al., 2003). A 

maioria dos trabalhos realizados avalia o efeito de herbicidas na atividade microbiana 
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quando aplicados diretamente ao solo, diferentemente deste trabalho, que avaliou os efeitos 

provocados pelas moléculas dos herbicidas provenientes da palha da cultura dessecada.   

O impacto dos herbicidas na atividade microbiana depende da diversidade dos 

micro-organismos, do tipo de solo e das doses aplicadas. Wardle & Parkinson (1992), ao 

avaliarem diferentes concentrações de glyphosate na comunidade fúngica do solo, 

perceberam que tal herbicida nas concentrações mais elevadas afetou a interação dos 

fungos. Santos et al. (2004), em avaliação do impacto de diferentes formulações de 

glyphosate, observaram que os efeitos tóxicos aos micro-organismos são causados por 

compostos presentes na formulação e não pelo princípio ativo do herbicida. De acordo com 

Accinelli et al. (2002) a aplicação de doses recomendadas dos herbicidas glyphosate e 

glufosinato de amônio não interfere na atividade microbiana dos solos.  

O glyphosate é capaz de se adsorver às partículas do solo e permanecer inativo 

até a sua completa degradação. O glufosinato no solo é altamente móvel e rapidamente 

degradado pelos micro-organismos (Rodrigues & Almeida, 2011), no entanto, em solos 

argilosos pode ser fortemente adsorvido (Behrendt et al., 1990; Jewell & Buffin, 2001; 

Autio et al., 2004). O paraquat, devido a sua alta capacidade de adsorção e degradação não 

afeta a fauna e a atividade microbiana do solo e não é lixiviado para o lençol freático, 

quando usado nas doses recomendadas (Tu & Bollen, 1968; Roberts et al., 2002; Syngenta, 

2013). 

Os efeitos dos herbicidas sobre a nitrificação e microbiota, em condições reais, 

apresentam grande variabilidade em função da complexidade das interações dos múltiplos 

fatores envolvidos e, por isso, podem ser de difícil detecção (Childs, 2007). Alguns fatores 

como pH, tipo do solo, umidade, temperatura e disponibilidade de N-NH4
+ e de O2, 

exercem influência na taxa de nitrificação (Cantarella, 2007). 

 

4.3.2.3. Carbono da Biomassa Microbiana (C-BM) 

 

O C-BM não diferiu entre os herbicidas ou as datas de avaliação (Tabela 4.3). 

 

Tabela 4.3. Carbono da Biomassa Microbiana (C-BM) após aplicação de herbicidas em 
Urochloa ruziziensis. Goiânia, GO, 2012 

Tratamentos C-BM  
 mgC kg-1solo 

Testemunha  425,77  
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Glyphosate 405,22  
Glufosinato 365,77  

Paraquat 430,40  
Fherbicidas   1,12 NS 
Finteração   1,35 NS 

DMSherbicidas                         113,83 
CV(%)                         34,2  

      NS Teste F não significativo. **Teste F significativo a 1%. *Teste F significativo a 5%. 

 

4.4      CONCLUSÕES 

 

• A dessecação do milheto com herbicidas reduziu o N-total do solo, sendo 

este efeito mais constante, ao longo do tempo, quando se utilizou o herbicida paraquat. O 

mesmo efeito não foi observado com a dessecação da braquiária; 

• De modo geral, os herbicidas não afetaram, de forma constante, o N-

mineral; sendo observados efeitos transitórios. 

• Sete dias após aplicação de glyphosate, glufosinato de amônio ou paraquat 

em braquiária, houve estimulo a atividade microbiana no solo, com aumento da respiração 

basal e de pelo menos uma das formas de N avaliadas. 

• Somente o herbicida paraquat afetou de forma constante a microbiota, sendo 

observado aumento da respiração basal, indicando maior estresse sobre a microbiota. 
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5        CONCLUSÕES GERAIS 

 

• Os resultados obtidos neste trabalho mostraram que os herbicidas 

dessecantes podem afetar determinados processos no ciclo do nitrogênio, como emissão de 

NH3 pela planta e a mineralização.  

• A aplicação de herbicidas no milheto aumentou as perdas de NH3 via foliar, 

mas não afetou a emissão pelo solo. O glufosinato foi o herbicida que provocou maior 

emissão de amônia pela planta. Entretanto, a maior redução do conteúdo de N na palha 

formada foi observada com a aplicação de glyphosate. 

• A dessecação do milheto com herbicidas reduziu o N-total do solo, sendo 

este efeito mais constante, ao longo do tempo, quando se utilizou o herbicida paraquat. O 

mesmo efeito não foi observado com a dessecação da braquiária; 

• De modo geral, os herbicidas não afetaram, de forma constante, o N-

mineral; sendo observados efeitos transitórios. 

• A atividade microbiana do solo foi afetada pela aplicação do herbicida 

paraquat no experimento com braquiária. 
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• No milheto, os menores teores de N total no solo associados as maiores 

emissões de NH3 implica em menor disponibilidade de N as culturas cultivadas sobre palha 

de milheto dessecada com herbicidas. 
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Anexo A. Tabela dos parâmetros avaliados no experimento com milheto, comparando os 

tratamentos Testemunha e Glyphosate 

 

Tratamentos 
Dias após aplicação (DAA) 

0 15 30 45 60 90 120 165 
 N-total 

Testemunha 1,15 a 1,04 a 0,95 a 1,01 a 0,94 a 1,10 a 1,04 b 1,03 a 
Glyphosate 1,12 a 1,03 a 0,86 b 0,75 b 0,95 a 1,00 b 1,11 a 1,04 a 

F                                Fherb= 42,20**       FDAA= 107,02--        Fint= 34,13** 
DMS DMScolunas= 0,04 

 N-NH4
+ 

Testemunha 36,23 a 27,35 a 43,02 a 31,51 a 55,71 a 21,94 a 26,49 a 21,21 a 
Glyphosate 35,75 a 31,22 a 34,58 b 35,11 a 37,11 b 23,05 a 26,92 a 18,60 a 

F                                Fherb= 9,75*          FDAA= 33,17--     Fint= 6,08** 
DMS DMScolunas= 5,91 

 N-NO3
- 

Testemunha 20,65 a 16,20 b 36,98 a 42,16 b 22,26 a 21,91 a 20,63 a 15,71 a 
Glyphosate 22,15 a 22,15 a 35,64 a 53,14 a 21,29 a 18,44 a 18,58 a 13,84 a 

F                                Fherb= 4,20 NS       FDAA= 127,51--         Fint= 6,39** 
DMScolunas= 3,78 DMS 

 N-mineral 

Testemunha 56,87 a 43,56 b 80,00 a 73,66 b 77,97 a 43,85 a 47,12 a 36,93 a 
Glyphosate 57,90 a 53,37 a 70,22 b 88,26 a 58,39 b 41,48 a 45,49 a 32,44 a 

F                                Fherb= 1,84 NS        FDAA= 70,34--        Fint= 7,32** 
DMScolunas= 7,66 DMS 
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Anexo B. Tabela dos parâmetros avaliados no experimento com milheto, comparando os 

tratamentos Testemunha e Glufosinato 

 

Tratamentos 
Dias após aplicação (DAA) 

0 15 30 45 60 90 120 165 
 N-total 

Testemunha 1,15 a 1,04 a 0,95 a 1,01 a 0,94 a 1,10 a 1,04 b 1,03 a 
Glufosinato 1,14 a 1,07 a 0,86 b 0,84 b 0,91 a 1,06 a 1,08 a 1,14 a 

F                                Fherb= 9,13*        FDAA= 120,78--       Fint= 26,25** 
DMS DMScolunas= 0,03 

 N-NH4
+ 

Testemunha 36,23 a 27,35 a 43,02 a 31,51 a 55,71 a 21,94 a 26,49 a 21,21 a 
Glufosinato 40,37 a 28,25 a 40,80 a 31,74 a 54,84 a 22,60 a 26,38 a 22,27 a 

F                                Fherb= 0,14 NS       FDAA=  36,30--       Fint= 0,23* 
DMS DMScolunas= 7,45 

 N-NO3
- 

Testemunha 20,65 a 16,20 b 36,98 a 42,16 a 22,26 a 21,91 a 20,63 a 15,71 a 
Glufosinato 22,51 a 20,69 a 39,24 a 26,75 b 21,81 a 20,76 a 16,41 b 12,81 a 

F                                Fherb= 22,51**        FDAA= 107,81--       Fint= 14,81** 
DMScolunas= 3,07 DMS 

 N-mineral 
Testemunha 56,87 a 43,56 a 80,00 a 73,66 a 77,97 a 43,85 a 47,12 a 36,93 a 
Glufosinato 62,88 a 48,94 a 80,01 a 58,49 b 76,64 a 43,36 a 42,79 a 35,08 a 

F                                Fherb= 1,15 NS       FDAA= 54,43--        Fint= 2,15* 
DMScolunas= 8,75 DMS 
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Anexo C. Tabela dos parâmetros avaliados no experimento com milheto, comparando os 

tratamentos Testemunha e Paraquat 

 

Tratamentos 
Dias após aplicação (DAA) 

0 15 30 45 60 90 120 165 
 N-total 

Testemunha 1,15 a 1,04 a 0,95 a 1,01 a 0,94 a 1,10 a 1,04 a 1,03 a 
Paraquat 1,11 a 0,56 b 0,87 b 0,49 b 0,59 b 0,88 b 0,99 b 0,84 b 

F                                Fherb= 1078,94**    FDAA=  148,16--          Fint= 74,85** 
DMS DMScolunas= 0,04 

 N-NH4
+ 

Testemunha 36,23 a 27,35 a 43,02 a 31,51 a 55,71 a 21,94 a 26,49 a 21,21 a 
Paraquat 42,27 a 25,18 a 32,56 b 35,15 a 45,66 b 23,98 a 26,31 a 23,75 a 

F                                Fherb= 2,32 NS        FDAA= 41,90--       Fint= 4,15** 
DMS DMScolunas= 5,79 

 N-NO3
- 

Testemunha 20,65 a 16,20 a 36,98 a 42,16 a 22,26 a 21,91 a 20,63 a 15,71 a 
Paraquat 23,99 a 17,15 a 29,55 b 41,73 a 24,86 a 23,98 a 17,77 a 16,17 a 

F                                Fherb= 0,05 NS      FDAA=  84,82--        Fint= 3,33** 
DMScolunas= 3,88 DMS 

 N-mineral 
Testemunha 56,87 a 43,56 a 80,00 a 73,66 a 77,97 a 43,85 a 47,12 a 36,93 a 

Paraquat 63,26 a 42,34 a 62,11 b 76,87 a 70,52 a 47,95 a 44,07 a 39,90 a 
F                                Fherb= 1,38 NS        FDAA=  61,50--      Fint= 4,65** 

DMScolunas= 7,55 DMS 
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Anexo D. Tabela dos parâmetros avaliados no experimento com braquiária, comparando 

os tratamentos Testemunha e Glyphosate 

 

Tratamentos 
Dias após aplicação (DAA) 

0 7 15 30 45 
 N-total 

Testemunha 0,56  0,20  0,53  0,15  0,33  
Glyphosate 0,54  0,24  0,55  0,24  0,26 

F                                Fherb= 0,75NS        FDAA= 75,44--       Fint= 2,43NS 
DMS DMScolunas= não tem 

 N-NH4
+ 

Testemunha 16,03 a 18,46 b 28,72 a 19,72 a 29,63 a 
Glyphosate 18,62 a 25,46 a 31,06 a 16,96 a 30,24 a 

F                                Fherb= 9,89*       FDAA= 41,98--         Fint= 3,52* 
DMS DMScolunas= 3,62 

 N-NO3
- 

Testemunha 19,23 a 18,45 b 24,62 a 20,29 b 19,69 a 
Glyphosate 19,79 a 30,33 a 17,33 b 23,75 a 22,63 a 

F                                Fherb= 12,44*       FDAA= 4,42--           Fint= 16,12* 
DMS DMScolunas= 3,36 

 N-mineral 
Testemunha 35,26 a 36,91 b 53,34 a 40,00 a 49,32 a 
Glyphosate 38,41 a 55,80 a 48,38 a 40,71 a 52,87 a 

F                                Fherb= 12,21*     FDAA= 16,36--           Fint= 6,96** 
DMS DMScolunas= 6,53 

 RBS 
Testemunha 4,03 a 0,59 b 0,46 b 1,34 a 0,58 bc 
Glyphosate 4,01 a 1,24 a 0,55 b 0,48 b 0,46 c 

F                                Fherb= 0,90NS       FDAA= 915,53--         Fint= 30,14** 
DMS DMScolunas= 0,21 

 qCO2 
Testemunha 0,124 a 0,041 a 0,032 a 0,084 a 0,029 a 
Glyphosate 0,115 a 0,069 a 0,037 a 0,035 b 0,031 a 

F                                Fherb= 0,28NS       FDAA= 17,73--         Fint= 2,79* 
DMS DMScolunas= 0,04 
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Anexo E. Tabela dos parâmetros avaliados no experimento com braquiária, comparando os 

tratamentos Testemunha e Glufosinato 

 

Tratamentos 
Dias após aplicação (DAA) 

0 7 15 30 45 
 N-total 

Testemunha 0,56 a 0,20 b 0,53 a 0,15 a 0,33 a 
Glufosinato 0,52 a 0,35 a 0,47 a 0,19 a 0,16 b 

F                                Fherb= 0,47NS      FDAA= 64,15--        Fint= 8,26** 
DMS DMScolunas= 0,08 

 N-NH4
+ 

Testemunha 16,03  18,46  28,72  19,72  29,63  
Glufosinato 15,99  18,85  32,04  16,86  29,29  

F                                Fherb= 0,01NS       FDAA= 45,05--        Fint= 1,18NS 
DMS DMScolunas= não tem 

 N-NO3
- 

Testemunha 19,23 a 18,45 b 24,62 a 20,29 a 19,69 a 
Glufosinato 19,18 a 22,01 a 15,51 b 23,60 a 21,82 a 

F                                Fherb= 0,01NS      FDAA= 1,38--          Fint= 9,40** 
DMS DMScolunas= 3,48 

 N-mineral 
Testemunha 35,26  36,91  53,34  40,00  49,32  
Glufosinato 35,17  40,85  47,55  40,46  51,12  

F                                Fherb= 0,01NS        FDAA= 15,38--       Fint= 1,05NS 
DMS DMScolunas= não tem 

 RBS 
Testemunha 4,03 a 0,59 b 0,46 b 1,34 a 0,58 b 
Glufosinato 4,05 a 0,81 a 0,68 a 0,35 b 0,78 a 

F                              Fherb= 1,12NS       FDAA= 1465,67--         Fint= 44,46** 
DMS DMScolunas= 0,19 

 qCO2 
Testemunha 0,124 a 0,041 a 0,032 a 0,084 a 0,029 a 
Glufosinato 0,102 a 0,055 a 0,046 a 0,045 b 0,040 a 

F                                Fherb= 0,34NS       FDAA= 20,36--       Fint= 3,00* 
DMS DMScolunas= 0,03 
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Anexo F. Tabela dos parâmetros avaliados no experimento com braquiária, comparando os 

tratamentos Testemunha e Paraquat 

 

Tratamentos 
Dias após aplicação (DAA) 

0 7 15 30 45 
 N-total 

Testemunha 0,56 a 0,20 b 0,53 a 0,15 a 0,33 a 
Paraquat 0,54 a 0,34 a 0,47 a 0,22 a 0,21 b 

F                                Fherb= 0,30NS      FDAA= 68,74--         Fint= 7,08** 
DMS DMScolunas= 0,07 

 N-NH4
+ 

Testemunha 16,03 a 18,46 a 28,72 a 19,72 a 29,63 a 
Paraquat 16,74 a 17,14 a 15,09 b 16,97 a 28,17 a 

F                                Fherb= 21,17**       FDAA= 30,51--         Fint= 9,78** 
DMS DMScolunas= 3,67 

 N-NO3
- 

Testemunha 19,23 a 18,45 a 24,62 a 20,29 a 19,69 a 
Paraquat 17,78 a 21,46 a 17,20 b 20,37 a 23,08 a 

F                                Fherb= 0,24NS       FDAA= 1,76--       Fint= 6,91** 
DMS DMScolunas= 3,62 

 N-mineral 
Testemunha 35,26 a 36,91 a 53,34 a 40,00 a 49,32 a 

Paraquat 34,51 a 38,60 a 32,29 b 37,33 a 51,27 a 
F                                Fherb= 6,15NS      FDAA=  13,73--        Fint= 8,91** 

DMS DMScolunas= 6,77 
 RBS 

Testemunha 4,03 a 0,59 b 0,46 b 1,34 a 0,58 b 
Paraquat 4,05 a 1,32 a 0,85 a 0,45 b 1,05 a 

F                             Fherb= 26,16**       FDAA= 1367,33--        Fint= 65,37** 
DMS DMScolunas= 0,15 

 qCO2 
Testemunha 0,124 a 0,041 a 0,032 a 0,084 a 0,029 a 

Paraquat 0,102 a 0,059 a 0,048 a 0,034 b 0,046 a 
F                                Fherb= 0,88NS       FDAA= 20,77--        Fint= 5,16** 

DMS DMScolunas= 0,03 
 

 

 


