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ADSORÇÃO DE GLIFOSATO EM ÓXIDOS DE FERRO E ESMECTITA
Leila Cristina Canton  1  ; Raphaela Mulato Cavalcante 2; Neuzilene das Graças Rossi 3; Rodolfo

Figueiredo4; Ivan Granemann de Souza Junior 5; Antonio Carlos Saraiva da Costa 6; 
1Acadêmica de doutorado em Agronomia, Universidade Estadual de Maringá-UEM. Bolsista Capes-UEM.  eng.leilacris@gmail.com

2Acadêmica de mestrado em Agronomia, Universidade Estadual de Maringá-UEM. rafaella_cavalcantti@homail.com
3Acadêmica de mestrado em Agronomia, Universidade Estadual de Maringá-UEM. Bolsista Capes-UEM. neuzilenerossii @homail.com

4Acadêmico de doutorado em Agronomia, Universidade Estadual de Maringá-UEM. Bolsista Capes-UEM.  rodolfo.agron@gmail.com
5Engenheiro agrônomo, Doutor, Departamento de Agronomia-UEM. Pesquisador. ivangsjunior@gmail.com

6Orientador, Doutor, Programa de pós-graduação, UEM. Pesquisador. antoniocscosta@gmail.com

RESUMO
A fração argila do solo é responsável por conter a maior quantidade de óxidos de ferro e minerais de argila. Estes
minerais por sua vez são responsáveis pela coloração, estruturação e agregação das partículas do solo, bem como
atuam adsorvendo contaminantes presentes no solo. Um desses contaminantes é o glifosato, utilizado na agricultura
atual em grande quantidade devido ao baixo custo e a eficiência no controle de ervas infestante. No solo o glifosato pode
ser adsorvido ou mesmo degradado por microrganismos, tornando-se assim indisponível para absorção por plantas ou
para lixiviação em profundidade no solo. O objetivo deste trabalho foi verificar a quantidade de glifosato adsorvido aos
óxidos de ferro e no mineral de argila 2:1, possibilitando identificar quais são melhores retentores de glifosato no solo.
Para  este  estudo  foram utilizadas  amostras  de  quatro  óxidos  de  ferro  sintéticos  (hematita,  goethita,  maghemita  e
magnetita) e um mineral natural de argila 2:1 (esmectita). Foram pesadas 100 mg de amostras as quais receberam 1000
mg L-1 de uma solução de glifosato com pH ajustado a 5,5. Após agitação continua por uma hora e descanso por 23
horas  essas  amostras  foram centrifugadas  e  o  extrato  sobrenadante  foi  utilizando  para  determinação  do  glifosato
remanescente. Dos óxidos de ferro o mineral que apresentou maior quantidade de glifosato adsorvido foi a goethita. A
esmectita apresentou a menor quantidade de glifosato adsorvido, evidenciando assim a preferência do glifosato pelos
óxidos de ferro. A adsorção de glifosato é dependente do pH, ASE e CTC dos minerais.

PALAVRAS-CHAVE: Mineral de argila 2:1; Goethita; Hematita.

1 INTRODUÇÃO

Os óxidos de ferro são minerais encontrados geralmente na fração argila de solos e são
responsáveis pela cor,  agregação dos solos,  adsorção de poluentes entre outras características
(TORRENT E BARRÓN, 2002; FERNANDES et al. 2004). A fração argila do solo é responsável pela
maior adsorção de poluentes, dentre eles glifosato (TONI et al., 2006). O glifosato é amplamente
utilizado na agricultura para dessecação e controle de plantas infestantes. Porém ao ser aplicado na
cultura parte desse herbicida pode atingir o solo, podendo ser degradado por microrganismos ou até
mesmo adsorvido nas partículas do solo (GALLI; MONTEZUMA, 2005; QUEIROZ et al., 2011). A
sorção de glifosato em solos depende do valor de pH, pois em valores de pH menores que 2,0 o
glifosato apresenta carga líquida positiva tendo preferência da adsorção na matéria orgânica e em
valores de pH maiores que 2,5 o glifosato tem carga zero (SOUZA, 2014). A adsorção de glifosato
em óxidos de ferro é reportada em vários trabalhos, como sendo eles os responsáveis pelas maiores
adsorções de glifosato, visto que isto apresenta variações quanto à área superficial específica (ASE)
do  mineral,  capacidade  de  troca  catiônica  (CTC)  e  a  cristalinidade  do  mesmo  (BORGGAARD;
GIMSING, 2008; TONI et al. 2006). Os minerais de argila também apresentam capacidade elevada
de adsorção nos solos, principalmente minerais de argila 2:1 por apresentarem maior CTC. Sendo
assim, o objetivo do presente trabalho foi avaliar a quantidade de glifosato adsorvido pelos óxidos de
ferro (hematita, goethita, maghemita e magnetita) e minerais de argila 2:1 (esmectita) sintéticos.

2 MATERIAL E MÉTODOS

Para  este  trabalho  foram  utilizados  quatro  óxidos  de  ferro  e  um  mineral  de  argila  2:1
(esmectita).  Foram  pesados  em  duplicata  100mg  de  cada  material  e  colocados  em  tubos  de
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polietileno com capacidade para 15 mL. Em seguida esses tubos receberam 5 mL da solução de
glifosato 1000 mg L-1, com pH ajustado a 5,5 com NaOH 1 mol L-1. Após, esses tubos foram agitados
em mesa agitadora horizontal por uma hora, permanecendo em repouso após agitação por 23 horas.
Em seguida essas amostras foram centrifugadas a 1600 rpm por  5  minutos para a retirada da
solução sobrenadante. O extrato sobrenadante foi armazenado para determinação da quantidade de
glifosato adsorvido feita pela diferença entre a quantidade adicionada e o remanescente na solução
de equilíbrio. A quantificação do glifosato foi  feita utilizando o método colorimétrico proposto por
Baskara e Nagaraja (2006) modificado, que consiste em adicionar 1 mL do extrato sobrenadante, 1
mL de ninhidrina (5%) e 1 mL de molibdato de sódio (5%) dentro de tubos de vidro com capacidade
de 10 mL. Em seguida as amostras são aquecidas em banho maria a 100°C durante 5 minutos, até
obtenção da cor roxo de  Ruhemann. Após as amostras esfriarem a leitura foi realizada utilizando
espectrofotômetro UV VIS Lambda 750 (Perkin Elmer) com comprimento de onda fixo de 570nm. Foi
feita uma curva de calibração utilizada para leitura e um branco padrão com ninhidrina, molibdato de
sódio e água deionizada, sem glifosato. 

2 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os  óxidos  de  ferro  estudados  isoladamente  quanto  a  adsorção  de  glifosato  apresentam
comportamento semelhantes. O óxido de ferro que teve a maior quantidade de glifosato adsorvido
foi a goethita com 28.323 mg kg-1, sendo seguida da maghemita (26.013 mg kg-1), hematita (24.235
mg kg-1), mineral de argila 2:1 a esmectita (21.111 mg kg-1) e por último a magnetita (20.915 mg kg-1)
(Figura 1). A adsorção de glifosato em minerais de argila como esmectita é dependente de pH, mas
a principal adsorção ocorre pela presença de grupamentos OH nas camadas octaedrais.

Alguns estudos realizados quanto à adsorção competitiva entre glifosato e fosfato mostraram
que  a  goethita  tem  preferência  em  adsorver  o  fosfato,  bem  mais  que  o  glifosato.  O  glifosato
apresenta  três  grupamentos  funcionais,  sendo  o  amino,  carboxílico  e  fosfato,  entretanto,  os
grupamentos fosfato e carboxílicos apresentam maior capacidade de interação com óxidos de ferro
e alumínio presentes no solo, podendo assim contribuir para o aumento da adsorção. 

Dideriksen e Stipp (2003) estudaram a adsorção de glifosato em goethita e verificaram que o
grupamento fosfato interage fortemente podendo formar complexos mono e bidentados, chegando
assim a uma conclusão que o grupo fosfato interage com o ferro e que os grupamentos amino e
carboxílico ficam livres para interagiram com outros metais.

Gimsing e Borggaard (2007) relatam que em adsorção competitiva entre glifosato e fosfato a
goethita apresenta preferência pelo fosfato por apresentar sítios de adsorção comuns e específicos,
enquanto a hematita apresenta sítios específicos para glifosato ou fosfato. Segundo Borggaard e
Gimsing (2008) o glifosato se liga aos óxidos de ferro pelo grupamento fosfato.
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Figura 1: Quantidade de glifosato adsorvido (mg kg-1), no mineral de argila 2:1 (esmectita) e nos óxidos de
ferro (goethita (Goe), hematita (Hem), maghemita (Magh) e magnetita (Magn).

Acima de pH 5,0 a adsorção tende a diminuir, visto que a superfície dos minerais torna-se
desprotonada devido a presença de menor quantidade de cargas positivas (JONSSON et al. 2008).
O glifosato tem preferência em ser adsorvido em soluções ácidas onde apresenta cargas positivas
(pH < 2,5), já para pH acima de 2,5 o mesmo apresenta cargas negativas.  A adsorção nos minerais
de argila  2:1 pode ocorrer  nas intercamadas formando complexos com o cátion presente  neste
mineral (GIMSING; BORGGAARD, 2002). A adsorção de glifosato é determinada também pela ASE
(área superficial específica) e CTC (capacidade de troca catiônica) dos minerais.

Nos óxidos de ferro pode ocorrer a formação de complexos de esfera interna (CEI), onde o
glifosato adsorvido permanece retido devido a ligações covalentes que levam a incorporação deste
herbicida no mineral, sendo assim o risco de lixiviação é muito reduzido (GALLI; MONTEZUMA,
2005).

4 CONCLUSÃO

O glifosato apresenta adsorção preferencial pelos óxidos de ferro, mas isso é dependente do
pH da solução devido as cargas dos grupamentos funcionais do glifosato. O grupamento fosfato tem
preferência  em  ser  adsorvido  em  goethita  devido  à  presença  de  sítios  comuns  e  específicos
enquanto  os  grupamentos  amino  e  carboxílico  apresentam-se  livres  para  adsorção  por  outros
metais. 

A hematita apresenta sítios específicos para glifosato ou fosfato. A adsorção de glifosato nos
óxidos de ferro é determinada principalmente pelo pH, ASE e pela CTC dos minerais. A adsorção do
glifosato aos óxidos de ferro ocorre pela presença do grupamento fosfato.
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