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 EPÍGRAFE 

Os passos da jornada de um herói: 

MUNDO COMUM: Ambiente conhecido, zona de conforto. É a vida cotidiana e suas 

atividades: casa, estudos. 

O CHAMADO DA AVENTURA: É quando se dá conta de que as coisas a sua volta 

vão mudar. 

RECUSA DO CHAMADO: Recusa ou demora a aceitar o desafio ou aventura. 

Geralmente porque tem medo. Logo, porém vem uma motivação desconhecida. 

PALAVRA DO MENTOR: É quando encontra um mentor, que o convence a aceitar o 

chamado e passa a ser o responsável pelo desenvolvimento de suas habilidades. 

TRAVESSIA DO LIMIAR: Ponto no qual deixam-se os limites conhecidos de seu 

mundo e se aventura num ambiente novo, desconhecido e perigoso. 

ALIADOS E INIMIGOS: Quando se entra no novo mundo, enfrentam-se testes e 

inimigos, encontram-se aliados. Assim se aprende as regras do ambiente, chega-se 

a outra fronteira, um lugar onde está o objeto de sua busca. 

PROVAÇÃO DIFÍCIL: A maior situação da crise da aventura. É o momento de maior 

tensão, que pode por tudo a perder ou definir o êxito da jornada do herói. 

RECOMPENSA: Enfrenta-se o maior desafio, se sobrepôs ao medo e obtém uma 

recompensa. É hora de regressar. 

REGRESSO: A volta para o ambiente original com novos conhecimentos e com a 

possibilidade de dividir o conhecimento que detém. 

Joseph Campbell 
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RESUMO GERAL 

AVALIAÇÃO ECOTOXICOLÓGICA DE SOLOS SOB CULTIVO CONVENCIONAL 

DE TOMATE E MORANGO 

Os agrotóxicos podem interferir diretamente na cadeia trófica, por proporcionar um 

desequilíbrio ecológico. Portanto, são necessários estudos que verifiquem em 

campo se esses compostos estão sendo aplicados no solo em concentrações que 

não prejudiquem os organismos aquáticos e terrestres. Dessa maneira, foram 

avaliados solos sob o cultivo convencional de tomate e morango dos municípios de 

Venda Nova do Imigrante e Domingos Martins, ES. Por meio de ensaios 

ecotoxicológicos (Pseudokirchneriella subcapitata, Dapnhia similis, Lactuca sativa, 

Zea mays e Eisenia fetida) e análise física e química, foi proposto avaliar se houve 

diferença nas respostas biológicas entre essas áreas e entre as porções destas, 

superior, média e inferior. Quanto aos organismos aquáticos, todas as áreas foram 

afetadas (68,96céls.mL-1; 55,64céls.mL-1; 40,61céls.mL-1; 104,60céls.mL-1) em 

relação ao controle laboratorial quando se avaliou a densidade de P. subcapitata, 

sendo que a porção inferior apresentou o resultado mais negativo para esse 

organismo. Uma das áreas de tomate apresentou a maior mortalidade de D. similis. 

O solo de mata apresentou efeito aos organismos aquáticos, por este motivo devem 

ser realizadas adaptações, como correção da acidez para ensaios posteriores. 

Avaliações como germinação e mortalidade foram menos afetadas do que a 

biomassa. L. sativa e Z. mays apresentaram biomassa superiores nos solos sob 

cultivo de morango em relação ao tomate, sendo uma das áreas de tomate a mais 

afetada para L. sativa (0,38g.kg-1). Para E. fetida foi verificada perda de biomassa, 

tanto em uma das áreas de tomate como em uma das áreas de morango, 

respectivamente -0,88g.kg-1 e -0,51g.kg-1. O cultivo de tomate obteve maior efeito 

negativo aos organismos do que o morango. A maioria dos resultados esteve 

relacionada à degradação do solo, principalmente com o teor de C orgânico total, 

matéria orgânica leve e acidez trocável do solo. Desta maneira, em uma avaliação 

ambiental devem ser consideradas as análises químicas, físicas e ecotoxicológicas. 

Além disso, quando são realizados ensaios ecotoxicológicos com amostras de solos 

são necessários ajustes metodológicos, para que não sejam gerados equívocos nos 

resultados. 

Palavras-chave: Tomate. Morango. Agrotóxicos. Solos. Ecotoxicologia. 
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GENERAL ABSTRACT 

ECOTOXICOLOGICAL EVALUATION OF SOIL UNDER CONVENTIONAL 

CULTURE OF TOMATO AND STRAWBERRY 

Pesticides can directly interfere with the food chain, by providing an ecological 

imbalance. Therefore, studies are needed to verify in field if these compounds are 

being applied to the soil at concentrations that do not affect the terrestrial and aquatic 

organisms. Thus, were evaluated the soils under conventional cultivation of tomato 

and strawberry of the cities Venda Nova do Imigrante and Domingos Martins, ES. 

Through ecotoxicological tests (Pseudokirchneriella subcapitata, Dapnhia similis, 

Lactuca sativa, Zea mays and Eisenia fetida) and physical and chemical analysis, 

was proposed to observe whether there was difference in responses between these 

areas and between the portions of them, upper, middle and lower. As for aquatic 

organisms, all areas have been affected (68,96cels.mL-1; 55,64cels.mL-1; 

40,61cels.mL-1; 104,60cels.mL-1) compared to the control laboratory when measuring 

density of P. subcapitata, and the lower portion was the one that showed the most 

negative result for the organism. An area of tomato had the highest mortality rate of 

D. similis. The forest soil had an effect on aquatic organisms, thus adaptations 

should be made as liming for later tests. Evaluations such as germination and 

mortality were less affected than biomass. L. sativa and Z. mays showed higher 

biomass in soils under cultivation of strawberry in relation to the tomato, and area of 

tomato was the most affected to L. sativa (0,38g.kg-1). In E. fetida biomass loss was 

observed in areas of tomato and strawberry, respectively -0,88g.kg-1 and -0,51g.kg-1. 

The tomato crop obtained more harmful to organisms than the strawberry cultivation. 

Most results was related to soil degradation, mainly with the content of total organic 

carbon, organic matter and exchange acidity of soil. Thus, in an environmental 

assessment must be considered the chemical, physical and ecotoxicological 

properties. Further, tests are conducted with soil samples ecotoxicological 

adjustments are needed methodological from being generated equivocal results. 

Keywords: Tomato. Strawberry. Pesticides. Soils. Ecotoxicology.  
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INTRODUÇÃO GERAL 

 

1 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

A dissertação foi escrita sob a forma de capítulos. Inicialmente foi descrita uma 

breve introdução a respeito da interação dos agrotóxicos no solo e sua interação no 

ambiente aquático e terrestre com base na resposta biológica dos organismos, a 

ecotoxicologia. O primeiro capítulo contempla análises físicas, químicas e ensaios 

ecotoxicológicos com organismos aquáticos e terrestres em solos sob cultivo 

convencional de tomate na região serrana do Estado do Espírito Santo. O segundo 

capítulo descreve as análises físicas, químicas e ecotoxicológicas com organismos 

aquáticos e terrestres em solos sob cultivo de morango da região serrana do mesmo 

Estado. No terceiro capítulo, comparam-se os resultados realizados nos cultivos de 

tomate e morango e descrevem-se as considerações finais do estudo. 

O presente estudo foi realizado com dois cultivos que tradicionalmente utilizam 

grandes concentrações de agrotóxicos, tomate e morango. O desenvolvimento deste 

trabalho com análises físicas, químicas e ecotoxicológicas de maneira integrada foi 

um estudo pioneiro no Estado do Espírito Santo.  

 

2 INTRODUÇÃO 

As culturas de tomate e morango na região serrana do Espírito Santo têm se 

destacado como umas das maiores do Estado. No entanto, estas também estão 

entre as que mais utilizam agrotóxicos para sua produção. Quando os agrotóxicos 

são aplicados para o controle de doenças e pragas, pequena é a parcela que atinge 

esses alvos, sendo a maior parte destinada aos compartimentos ambientais (solo, 

atmosfera, águas subterrânea e superficial). Nesse sentido, é importante uma 

abordagem ecotoxicológica dos solos cultivados com a utilização dos agrotóxicos, 

contextualizando ainda os atributos químicos e físicos desses solos, uma vez que 

cada uma das avaliações feitas separadamente são limitadas e insuficientes para 

compreender os processos que ocorrem entre o meio e a biota.  
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Desde 2008, o Brasil é o país que mais utiliza agrotóxicos, correspondendo a 16% 

do consumo mundial, cerca de 1 bilhão de litros por ano, equivalente a 5 litros por 

habitante (BELMONTE, 2012). O mercado mundial dos agrotóxicos cresceu nos 

últimos dez anos cerca de 93%, enquanto o brasileiro obteve 190% de crescimento 

(ANVISA, 2012). 

Os agrotóxicos são produtos e agentes de processos físicos, químicos ou biológico 

sutilizados em vários ambientes com a finalidade de preservar a fauna e a flora de 

seres nocivos (BRASIL, 1989), sendo os mais utilizados, em ordem decrescente: 

herbicidas, inseticidas e fungicidas, além dos rodenticidas, acaricidas, nematicidas e 

molusquicidas (FERREIRA; VEGRO; CAMARGO, 2012). Os principais agrotóxicos e 

seus ingredientes químicos utilizados no cultivo de tomate foram: Actara 250 WG® 

(tiametoxan), Amistar top® (azoxistrobina e difenoconazol), Ampligo® (lambda 

cialotrina e clorantraniliprole), Atrabon50 EC® (clorfluazuron), Bion 500 WG® 

(acibenzolar-S-metílico), Cabrio top® (metiram e piraclostrobina), Daconil 500® 

(clorotalonil), Dithane NT® (mancozebe), Folicur® (tebuconazole), Forum® 

(dimetomorfe), Infinito® (cloridrato de propamocarbe e fluopicolida), Karate zeon 50 

CS® (lambda-cialotrina), Kasumin® (casugamicina), Nomolt 150® (teflubenzurom), 

Orthene 750 BR® (acefato), Orthocide 500® (captana), Premio® (clorantraniliprole), 

Ridomil gold MZ® (mancozebe e metalaxil-M), Score® (difenoconazol), Saurus® 

(acetamiprido), Supera® (hidróxido de cobre), Tiger 100 EC®(piriproxifem) e Zapp QI 

620® (glifosato) e no cultivo de morango foram: Amistar top® (azoxistrobina e 

difenoconazol), Cercobin® (tiofanato-metilico), Engeopleno® (tiametoxam) e Sialex® 

(promicidona) (Tabela 39).  

Quando os agricultores aplicam os produtos, geralmente, eles misturam em uma 

única bomba e fazem aplicação de dois em dois dias para tomate e duas em duas 

semanas para morango, exceto quando chove que há necessidade de nova 

aplicação. Quando foi realizada a pesquisa com os agricultores sobre a quantidade 

utilizada, todos informaram utilizar a estabelecida para cada produto. Contudo, um 

dos grandes problemas relacionados aos riscos dos agrotóxicos é a aplicação 

incorreta e frequente, podendo haver a contaminação pessoal, ao meio ambiente e 

aos alimentos (MOREIRA et al., 2002). 
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O destino dos agrotóxicos após a aplicação no solo pode ser: retenção (sorção e 

absorção), transformação (degradação química e biológica) e transporte (deriva, 

volatilização, lixiviação e carreamento superficial). Além desses, existem as 

diferenças nas estruturas e propriedades das substâncias químicas, no modo e 

condições de aplicação, na quantidade utilizada (VAN DER WERF, 1996), nas 

condições ambientais, na composição da microbiota do solo, nas propriedades 

físicas e químicas do solo, na presença ou ausência de plantas, na topografia da 

área e práticas de manejo que podem afetar seu destino no ambiente (EMBRAPA, 

2004). 

Na lixiviação ocorre o transporte de solutos para camadas subsuperficiais do solo, 

mas se houver afinidade com a matéria orgânica e/ou minerais de argila diminui a 

probabilidade de ser lixiviado. No escoamento superficial a entrada de água no solo 

excede a infiltração, daí ocorre a perda do agrotóxico dissolvido, suspenso em 

material particulado e adsorvido. No fluxo de massa com o agrotóxico dissolvido ou 

em suspensão ocorre o movimento por fluxo de água através do perfil do solo. A 

dispersão combina os efeitos do gradiente de concentração e o fluxo através dos 

poros (FAY; SILVA, 2004). A volatilização é a perda do composto por vapor, em que 

sua deposição também pode atingir os organismos aquáticos e terrestres (LEISTRA, 

2006). 

Os microrganismos podem mineralizar a molécula do agrotóxico em CO2, H2O e 

íons, disponibilizando-os na solução do solo para absorção pelas raízes das plantas 

(LAVORENTI, 1996). Quando a aplicação é constante, a degradação é rapidamente 

iniciada, assim os metabólitos gerados podem ser até mais tóxicos que a molécula-

mãe, destruindo a flora e a fauna microbiana do solo (EMBRAPA, 2004). 

Os agrotóxicos foram sintetizados para atingir as espécies-alvo, no entanto, podem 

atingir outras espécies, as não alvo (minhocas, aves, algas, microcrustáceos, peixes, 

mamíferos). Acumulando-se nos organismos expostos, geram a bioacumulação 

(EMBRAPA, 2004) e o aumento da concentração nos organismos na porção 

superior da cadeia alimentar, dessa maneira, ocasionando a biomagnificação 

(VALARINI et al., 2003). 
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Na avaliação do risco ambiental se avalia o grau de exposição ao composto com as 

informações dos efeitos ecológicos, que podem ser realizados por estudos 

laboratoriais toxicológicos ou por efeitos observados a campo (EMBRAPA, 2004). As 

legislações auxiliam no controle e fiscalização das atividades potencialmente 

impactantes liberando os registros dos produtos com base em estudos sobre os 

riscos ao ambiente. Dentro desse contexto, duas resoluções se destacam: a 

CONAMA 357 (2005), que dispõe sobre a proteção da vida aquática e a CONAMA 

420 (2009) que dispõe sobre os critérios para a proteção dos solos.  

Uma das ferramentas para auxiliar no diagnóstico inicial da avaliação de risco 

ecológico são os ensaios de ecotoxicidade, que têm por finalidade compreender o 

efeito das substâncias naturais ou sintéticas sobre os organismos vivos, incluindo as 

interações destes com o meio num contexto integrado. Dessa maneira, são expostos 

organismos bioindicadores a poluentes e avaliadas as respostas biológicas dos 

mesmos, podendo ser letais ou subletais (ZAGATTO, 1992). Geralmente são 

utilizados três organismos, os produtores primários, os consumidores primários e 

secundários, em função da sensibilidade de cada um (VANDEN BRINK et al., 2000). 

Os bioindicadores utilizados em ensaios ecotoxicológicos devem responder 

sensivelmente a diversos agentes químicos, apresentar facilidade de manuseio em 

laboratório e boas condições de reprodução, pois eles indicam a qualidade do 

ambiente por respostas biológicas (EDWARDS et al., 2004). É importante a 

utilização de diferentes níveis tróficos, uma vez que cada organismo apresenta uma 

determinada sensibilidade. Os ensaios são agudos e crônicos. O primeiro é uma 

resposta rápida a um estímulo num período curto de exposição, causando letalidade, 

imobilidade, não germinação (CETESB, 1990; STEPHENSON et al., 1998). O 

segundo é a resposta a um estímulo contínuo por um tempo de exposição maior, 

uma fase ou todo o ciclo de vida da espécie (ZAGATTO et al., 1992; STEPHENSON 

et al., 1998), causando efeitos no crescimento, na reprodução e na fisiologia 

(GOLDSTEIN, 1988; CETESB, 1990). 

Para a realização e padronização dos ensaios ecotoxicológicos, existem algumas 

normas internacionais como EPA, ISO e DIN e nacionais como ABNT e CETESB 

que dispõem das metodologias para a realização dos mesmos. Normalmente são 

realizados ensaios sob a forma de contaminação do solo com doses previstas na lei, 
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no entanto, os experimentos com solos trazidos do campo são importantes, pois se 

complementam dados ecológicos reais possibilitando que outros fatores sejam 

avaliados de forma conjunta, tais como as análises químicas e físicas do solo. 

 

3 HIPÓTESE 

Os solos sob cultivo convencional de tomate e morango apresentam ecotoxicidade 

para organismos aquáticos e terrestres. 

 

4OBJETIVOS 

4.1 Objetivo geral 

Avaliar a ecotoxicidade de solos sob cultivo convencional de tomate e morango em 

Venda Nova do Imigrante e Domingos Martins, municípios da região serrana do 

Estado do Espírito Santo por meio de avaliações físicas, químicas e 

ecotoxicológicas. 

4.2 Objetivos específicos 

 Avaliar a ecotoxicidade dos solos sob cultivo convencional de tomate e 

morango a organismos aquáticos (Pseudokirchneriella subcapitata e Daphnia 

similis) e terrestres (Eisenia fetida, Lactuca sativa e Zea mays), por meio de 

ensaios agudos e crônicos. 

 Avaliar as respostas biológicas em conjunto com análises físicas e químicas 

dos solos sob cultivo de tomate e morango. 

 Comparar a ecotoxicidade entre solos cultivados com a utilização dos 

agrotóxicos em culturas de tomate e morango. 

 Avaliar a dispersão do agrotóxico de acordo com a declividade do terreno em 

solos cultivados com tomate e morango, por meio das respostas biológicas 

dos organismos e suas relações com os atributos físicos e químicos do solo. 
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RESUMO 

AVALIAÇÃO ECOTOXICOLÓGICA DE SOLOS SOB CULTIVO DE TOMATE 

A cultura do tomate no Estado do Espírito Santo tem se destacado, estando em 4° 

lugar na geração de renda, no entanto, está entre as que mais utilizam agrotóxicos. 

O objetivo do estudo foi avaliar, por meio de ensaios ecotoxicológicos com 

organismos aquáticos (Pseudokirchneriella subcapitata e Dapnhia similis) e 

terrestres (Lactuca sativa, Zea mays e Eisenia fetida), a contaminação por 

agrotóxicos de solos de duas áreas (A e B) sob cultivo convencional de tomate no 

município de Venda Nova do Imigrante, ES. Os parâmetros biológicos avaliados nos 

ensaios ecotoxicológicos foram: densidade algácea, imobilidade, mortalidade, 

germinação e biomassa dos organismos-teste. Adicionalmente, foram realizadas 

análises físicas e químicas dos solos. Com base nos resultados, a densidade 

algácea foi diminuída significativamente nas áreas sob cultivo, A (68,96céls.mL-1) e 

B (55,64céls.mL-1) e solo de mata (21,00céls.mL-1) em relação aos respectivos 

controles laboratoriais, 239céls.mL-1 e 330céls.mL-1. Enquanto que para 

microcrustáceos na área A houve mortalidade significativa em relação ao controle, 

assim como no solo de mata. Nos ensaios com organismos aquáticos, os solos de 

mata para serem utilizados como controles devem ter sua acidez corrigida. Em 

relação à germinação das plantas, não foram encontradas alterações significativas 

entre as espécies. No entanto, em relação à biomassa de L. sativa e Z. mays, 

respectivamente, expostas nas amostras de solo sob cultivo, A (0,36g.kg-1 e 

5,68g.kg-1), B (0,43g.kg-1 e 5,07g.kg-1) foram maiores do que nos solos de mata 

(0,18g.kg-1 e 5,04g.kg-1). L. sativa, dicotiledônea foi mais sensível que Z. mays, 

monocotiledônea em relação a biomassa. Não houve efeito significativo na 

mortalidade de E. fetida, entretanto, a biomassa dos indivíduos expostos em solos 

da área A (-0,90g.kg-1) foi  significativamente maior que o solo da área B (-0,12g.kg-

1) e do solo de mata (0,03g.kg-1), este que apresentou maiores valores de matéria 

orgânica leve. Os resultados indicaram que o cultivo convencional de tomate na área 

A apresentou maior efeito negativo aos organismos-teste em relação ao da área B, 

uma vez que foram observados efeitos em espécies representantes da fauna 

aquática, P. subcapitata e D. similis e terrestre, L. sativa e E. fetida. 

Palavras-chave: Tomate. Agrotóxicos. Solos. Ecotoxicologia. 
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ABSTRACT 

ECOTOXICOLOGICAL EVALUATION OF SOIL UNDER CULTIVATION OF 

TOMATO 

The tomato crop in the State of Espírito Santo has excelled, being in 4th place in the 

generation of income, however, is among the ones that uses more pesticides. The 

objective of the study was to evaluate, through ecotoxicological tests with aquatic 

organisms (Pseudokirchneriella subcapitata and Dapnhia similis) and terrestrial 

(Lactuca sativa, Zea mays and Eisenia fetida), contamination by pesticides in soil 

from two areas (A and B) under conventional cultivation of tomato in the city of 

Venda Nova do Imigrante, ES. The biological parameters evaluated in 

ecotoxicological tests were algal density, immobility, mortality, germination and 

biomass of organisms tested. Additionally, analyses of physical and chemical 

analysis of soils were performed. Based on the results, the algal density was 

significantly decreased in areas A (68,96cels.mL-1) and B (55,64cels.mL-1) and forest 

soil (21,00cels.mL-1) under cultivation compared to laboratory control, respectively 

239cels.mL-1 e 330cels.mL-1. While for microcrustaceans in area A there was 

significant mortality compared to control, as well as in forest soil. In tests with aquatic 

organisms, forest soils to be used as controls should have its acidity corrected. 

Regarding the germination of the plants, were not found significant changes between 

species. However, compared to the biomass of L. sativa and Z. mays, respectively, in 

the soil samples exposed under cultivation A (0,36g.kg-1 and 5,68g.kg-1), B (0,43g.kg-

1 and 5,07g.kg-1) were higher than in forest soils (0,18g.kg-1 and 5,04g.kg-1). L. sativa, 

dicotiledon was more sensitive than Z. mays, monocotiledon regarding biomass. 

There was no significant effect on mortality of E. fetida, however, the biomass of 

individuals exposed in soils of the area A (-0,90g.kg-1) was significantly higher than 

the soil of the area B (-0,12g.kg-1) and forest soil (0,012g.kg-1), which showed higher 

values of light organic matter. The results indicated that the conventional cultivation 

of tomatoes in the area A showed a higher negative effect on test organisms in 

relation to area B, since effects were observed in representative species of aquatic 

fauna, P. subcapitata and D. similis and terrestrial L. sativa and E. fetida. 

Keywords: Tomato. Pesticides. Soils. Ecotoxicology. 
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CAPÍTULO 2  

AVALIAÇÃO ECOTOXICOLÓGICA DE SOLOS SOB CULTIVO DE 

TOMATE 

 

1 INTRODUÇÃO 

A cultura do tomate tem destaque econômico no Estado do Espírito Santo estando 

em 4° lugar na geração de renda, sendo a olerícola mais importante (SEAG, 2012). 

A produção de tomate no Estado no ano de 2011 foi de 119.150 toneladas com um 

rendimento médio de 67.191kg/ha em cerca de 1.775 hectares de área plantada 

(IBGE, 2011). 

O tomate capixaba, além de atender ao consumo estadual, também tem uma 

abrangência nacional, cerca de 70% da produção é exportado para a região 

Nordeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Brasília (SEAG, 2012). Os 

principais municípios produtores de tomate no Espírito Santo, em hectares, são: 

Venda Nova do Imigrante (250), Santa Teresa (250), Laranja da Terra (190), Alfredo 

Chaves (150), Afonso Cláudio (150), Santa Maria de Jetibá (133), Castelo (130) e 

Muniz Freire (110) (IBGE, 2012). 

Ainda são encontrados no tomate resíduos de agrotóxicos não permitidos ou acima 

dos limites estabelecidos para o consumo humano. Na avaliação do Programa de 

Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos (PARA) no ano de 2009, 

verificou-se que em cada seis amostras, uma obteve resultado insatisfatório 

(ANVISA, 2010). No ano de 2010, o tomate capixaba apresentou em cada seis 

amostras analisadas, dois resultados insatisfatórios (ANVISA, 2011). 

O cultivo do tomate demanda grande quantidade de agrotóxicos e, além disso, por 

vezes são aplicados de maneira errada e em quantidades superiores as doses 

recomendadas pelos fabricantes. A contaminação do ambiente por agrotóxico 

depende de alguns fatores, como: a volatilidade do mesmo, método de aplicação, 

tipo de formulação e solubilidade em água, das características do solo e plantas, 

adsorção das moléculas às partículas de solo, persistência e mobilidade dos 
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compostos e condições climáticas do ambiente (ANDREA, 2012), além dos 

processos como a lixiviação, a erosão dos solos, o descarte e a limpeza das 

embalagens dos produtos que caem no solo (FILIZOLA et al., 2002). Uma vez no 

ambiente, seus resíduos podem se tornar um risco para todo o ecossistema. 

No processo de aplicação do agrotóxico ocorrem muitas perdas do produto, como 

nas pulverizações com altos volumes, muitas gotas caem entre as folhagens das 

plantas, principalmente nos espaços entre as linhas da cultura e entre as plantas, 

atingindo o solo (COURSHEE, 1960). 

O solo, recurso fundamental na produção das culturas, é habitado por vários 

organismos, entre eles: fungos, bactérias, protozoários, algas, anelídeos, artrópodes 

e a vegetação, formando teias alimentares complexas. Os agrotóxicos podem 

interferir diretamente nessas teias alimentares, promovendo alterações significativas 

em diversos níveis de organização biológica (moléculas, células, tecidos, órgãos, 

organismo, população, comunidade e ecossistema). Além disto, esses compostos 

apresentam distribuição sistêmica, ou seja, depois de aplicados não ficam restritos 

ao solo, podendo atingir outras teias alimentares, como aquáticas e atmosféricas 

(EMBRAPA, 2004). 

Dessa maneira, o objetivo do estudo foi avaliar se os solos sob cultivo convencional 

de tomate apresentam impactos negativos sobre os organismos aquáticos e 

terrestres utilizados como bioindicadores de ecotoxicidade para agrotóxicos. 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 CARACTERIZAÇÃO DAS ÁREAS DE ESTUDO 

2.1.1 Área A 

A área A (Figura 1) localiza-se em Alto Caxixe, Venda Nova do Imigrante, município 

do Estado do Espírito Santo, nas coordenadas em UTM, zona 24K 283086 e 

7737989. A coleta foi realizada em 05 de março de 2012. O solo representativo da 

região é Latossolo Vermelho-Amarelo (BRASIL, 1983), com declividade do terreno 

de 18% e relevo montanhoso. Na região não foram registrados dados pluviométricos 

a aproximadamente um mês antes da coleta. A altitude da propriedade é de 

aproximadamente 1089m. O cultivo de tomate no local de coleta tinha 

aproximadamente quatro meses, estando na fase final do manejo. 

O manejo da propriedade incluía a rotação de culturas, sendo que anteriormente ao 

cultivo de tomate, o solo ficou em pousio por dois meses, em seguida foi cultivado 

um ciclo de milho. As cultivares de tomate eram ivanhoé e sofia, sendo que o 

espaçamento entre cada planta de tomate foi de 0,70m e 1,20m entre as linhas de 

plantio. A irrigação do cultivo era por gotejamento e aspersão. Além do tomate, eram 

cultivados o milho e a couve roxa na propriedade.  

A aplicação do agrotóxico foi via foliar, sendo os mais utilizados: Actara 250 WG® 

(tiametoxan), Amistar top® (azoxistrobina e difenoconazol), Dithane NT® 

(mancozebe), Folicur® (tebuconazole), Karate zeon 50 CS® (lambda-cialotrina), 

Kasumin® (casugamicina), Infinito® (cloridrato de propamocarbe e fluopicolida), 

Nomolt 150® (teflubenzurom), Orthene 750 BR® (acefato), Premio® 

(clorantraniliprole), Ridomil gold MZ® (mancozebe e metalaxil-M) e Score® 

(difenoconazol). A frequência de aplicação dos agrotóxicos era de dois em dois dias, 

no entanto, se chovesse seriam aplicados novamente, segundo relato do agricultor. 

No momento da coleta de solo havia três dias que os agrotóxicos tinham sido 

aplicados, em virtude da colheita do tomate que estava sendo realizada no mesmo 

dia da coleta de solo. A adubação era realizada com esterco de galinha e adubação 

química com formulados à base de NPK. O solo de mata utilizado como referência 
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foi coletado nas coordenadas em UTM, zona 24K, 283060 oeste e 7738026 sul, 

acerca de 50 metros da área de coleta dos pontos da área de cultivo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Foto do plantio de tomate da área A (A) e da área de mata (M), utilizada como referência, 
onde foram coletadas amostras de solos para realização das análises físicas, químicas e 
ecotoxicológicas. 

 

2.1.2 Área B  

A área B (Figura 2) localiza-se em Alto Caxixe, município de Venda Nova do 

Imigrante, ES nas coordenadas em UTM, zona 24K, 0282634 oeste e 7733159 sul. 

As coletas foram realizadas em um Latossolo Vermelho-Amarelo (BRASIL, 1983), 

em 24 de abril de 2012. O cultivo nessa propriedade era intensivo, uma vez que o 

local era arrendado para produção do tomate, não sendo desta maneira, realizado 

por agricultura familiar. A declividade do terreno é 30% e tipo de relevo montanhoso. 

A coleta foi realizada em área com cultivo de quatro meses e meio e, na semana 

anterior à coleta houve forte chuva na região. Os principais agrotóxicos utilizados 

foram: Ampligo® (lambda cialotrina e clorantraniliprole), Atrabon 50 EC® 

(clorfluazuron), Bion 500 WG® (acibenzolar-S-metílico), Cabrio top® (metiram e 

piraclostrobina), Daconil 500® (clorotalonil), Dithane NT® (mancozebe), Folicur® 

(tebuconazole), Forum® (dimetomorfe), Kasumin® (casugamicina), Score® 

(difenoconazol), Orthene 750 BR® (acefato), Orthocide 500® (captana), Saurus® 

(acetamiprido), Supera® (hidróxido de cobre), Tiger 100 EC® (piriproxifem) e Zapp QI 

620® (glifosato). A frequência de aplicação dos agrotóxicos era de dois em dois dias, 

no entanto, se chovesse seriam aplicados novamente. No momento da coleta de 

solo havia uma semana que os agrotóxicos tinham sido aplicados, em virtude da 

M 
A M
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colheita do tomate ter sido realizada cinco dias antes. A espécie de tomate utilizada 

era o ivanhoé e o espaçamento entre as plantas era de 0,70m na mesma fileira e de 

1,20m entre as duas fileiras. A cultura anterior nessa propriedade também era de 

tomate, com aplicação dos mesmos agrotóxicos com a mesma frequência de 

aplicação, o solo ficou em descanso por oito meses entre os dois cultivos.  

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Foto do plantio de tomate da área B (B) e da área de mata (M), utilizada como referência, 
onde foram coletadas amostras de solos para realização das análises físicas, químicas e 
ecotoxicológicas. 

 

2.2 COLETA DOS SOLOS  

A coleta das amostras de solo foi realizada seguindo as metodologias propostas 

pela CETESB (1999), EMBRAPA (2004) e EMBRAPA (2005), as quais baseiam-se 

na amostragem sistemática utilizando-se uma malha quadrada. O terreno foi dividido 

em nove partes (Figura 3), sendo que em cada uma delas foram coletadas amostras 

compostas de 15 pontos de maneira aleatória. A profundidade estabelecida para a 

coleta foi de 5cm. Durante as coletas, as ferramentas utilizadas foram limpas de uma 

amostragem para outra. As amostras foram acondicionadas em sacolas plásticas e 

armazenadas em geladeira a 4°C. 

A metodologia utilizada para a realização da coleta em campo seguiu esquema de 

distribuição dos pontos amostrais conforme esquema abaixo. As propriedades foram 

divididas em terço superior, médio e inferior, além do solo de referência (solo de 

mata): 

 

 

M 

B M
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Figura 3 - Esquema da distribuição de coleta dos pontos adotados nos terrenos, sendo divididos em 
terço superior (P1, P2 e P3), terço médio (P4, P5 e P6) e terço inferior (P7, P8 e P9) e o solo de mata 
(P10), solo de referência. 

 

2.3 ANÁLISES FÍSICAS E QUÍMICAS DOS SOLOS 

2.3.1 Análises dos agrotóxicos 

As análises foram realizadas no Departamento de Química e Física Molecular do 

Instituto de Química de São Carlos – USP (IQSC – USP). As amostras de TFSA 

(terra fina seca ao ar) de 2mm foram mantidas refrigeradas a 4ºC. Foram utilizadas 

10g de solo para a realização das análises. Os agrotóxicos foram determinados por 

cromatografia gasosa e espectometria de massa (USEPA, 1996). Em amostras 

ambientais, a determinação de resíduos de agrotóxicos pode ser dividida em quatro 

etapas: extração da matriz, “clean-up” do extrato (quando necessário), quantificação 

e confirmação e/ou identificação. No caso de extração de agrotóxicos em solos, às 

vezes é necessário realizar o procedimento “clean-up”, que promove a limpeza da 

amostra para eliminar substâncias que possam interferir na determinação 

cromatográfica. Este procedimento não foi adotado nessa metodologia de extração, 

haja vista que não houve necessidade.   

A metodologia para avaliação do glifosato foi estabelecida segundo SMEWW (2005), 

por cromatografia líquida e confirmados os resultados por espectometria de massa, 

sendo que o pH foi ajustado para 2,0 com tampão fostato. 

 

 

P3 P2 P1 
Terço 

Superior 

P6 P5 P4 
Terço 

Médio 

P9 P8 P7 
Terço 

Inferior 



32 

2.3.2 Análises físicas, químicas e respirometria 

As análises seguiram metodologia proposta pela EMBRAPA (1999). Foram 

realizadas as seguintes análises: pH em água (relação solo-água 1:2,5), pH em KCl 

(relação solo água 1:5), ∆pH (diferença entre pH KCl e pH em água), P (extrator 

Mehlich-1 e determinação por colorimetria),K, Na, (extrator Melich-1 e determinação 

por espectrofotometria de chama), Fe, Co, Zn e Mn (extrator Melich-1 e 

determinação por espectrofotometria de absorção atômica), Ca e Mg (extrator KCl 

1M e determinação por espectrometria de absorção atômica), Al3+ (extrator KCl 1M e 

determinação por titulometria), H+Al (acidez potencial), realizada com extrator Ca 

(Oac)2 0,5M pH 7,0 e determinação por titulometria, SB (Soma de bases), t 

(Capacidade de troca catiônica efetiva), T (capacidade de troca catiônica a pH 7,0), 

V (índice de saturação por bases) e m (índice de saturação por alumínio).  

A análise textural foi realizada baseando-se no método da pipeta com o princípio da 

sedimentação das partículas (EMBRAPA, 1997). As propriedades físicas do solo 

foram determinadas em amostras indeformadas com coletor tipo Uhland nos 

primeiros 5cm de profundidade, em duas repetições por área de estudo. A 

determinação da densidade do solo (Ds) foi realizada pelo método do anel 

volumétrico (BLAKE; HARTGE, 1986), a densidade de partículas (Dp) determinada 

pelo método do balão volumétrico (EMBRAPA, 1997), a microporosidade em mesa 

de tensão (60 cm de coluna de água) e a porosidade total segundo Danielson e 

Sutherland (1986). A macroporosidade foi determinada pela diferença entre 

porosidade total e microporosidade.  

O teor de carbono orgânico total (COT) foi determinado por meio da metodologia 

proposta por Yeomans e Breemner (1988) em que o C é oxidado por dicromato de 

potássio em meio ácido, com aquecimento externo.  

O carbono da biomassa microbiana (CBM) foi estimado pelo princípio da 

irradiação/extração (adaptado de ISLAM e WEIL, 1998; BROOKES et al, 1982), 

posteriormente, o C foi quantificado por oxidação com dicromato de potássio em 

meio ácido sulfúrico (TEDESCO et al., 1995).  
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Na respirometria, avaliou-se a quantidade de C liberado pelo método de captura do 

CO2 por NaOH e, posterior titulação com HCl. Esse ensaio foi realizado em um 

período de 16 dias, com as leituras sendo realizadas 2, 4, 7, 11 e 16 dias após o 

início do experimento. Os resultados foram expressos em mg C-CO2.100cm-3 de solo 

(CURL; RODRIGUES, 1972; STOTZKY, 1965). 

O quociente metabólico (qCO2) foi obtido pela divisão entre o acumulado de C-CO2 

da respirometria e o carbono da biomassa microbiana (CBM). 

O nitrogênio total (Nt) foi determinado pela metodologia proposta por Kjeldahl, 

segundo Tedesco et al. (1995), pela digestão sulfúrica em bloco digestor e 

destilação. 

A metodologia de separação da matéria orgânica leve (MOL) do solo em água foi 

realizada segundo Anderson e Ingram (1989). A determinação do C da matéria 

orgânica leve (C-MOL) seguiu metodologia semelhante à adotada na determinação 

do COT. 

 

2.4 ANÁLISES ECOTOXICOLÓGICAS 

2.4.1 Pseudokirchneriella subcapitata (alga) 

Como bioindicadores aquáticos foram utilizados P. subcapitata, uma microalga que 

realiza fotossíntese, sendo um organismo produtor primário na cadeia trófica.  

Os lotes de algas utilizados nos ensaios de ecotoxicidade crônica com amostras de 

solos foram avaliados por meio de ensaios de sensibilidade, utilizando-se como 

substância de referência, NaCl. Tanto o ensaio de sensibilidade quanto os ensaios 

com amostras ambientais, foram realizados de acordo com metodologia descrita na 

norma da ABNT (2011). 

A duração do ensaio foi de 72 horas, realizado com quatro réplicas em microplacas 

com volume final 3mL. Para ensaios de sensibilidade, foram adicionados 2mL de 

meio de cultura (meio oligo), inóculo de P. subcapitata, água estéril para completar o 

volume e concentrações-teste de NaCl, sendo: 0,5; 2,0; 3,5; 5,0 e 6,5g.L-1. 



34 

As amostras de solos para os ensaios aquáticos (P. subcapitata e D. similis) foram 

previamente preparadas de acordo com a metodologia ABNT (2007b) (Tabela 35), 

que permite a preparação do elutriato a partir do solo, sendo este uma solução 

aquosa obtida após adição de um líquido extrator (meio oligo). O preparo do elutriato 

foi realizado com a proporção de 1:4 (solo:água de cultivo/meio oligo), seguido de 

agitação a 130rpm durante 20 a 24 horas no jartest, equipamento utilizado para 

agitação constante em velocidade suficiente para ressuspender o material, em 

seguida, a decantação por 1 a 2 horas, a centrifugação da amostra e a filtração em 

filtro de malha 0,8 a 8,0µm. 

O ensaio foi realizado em incubadora com temperatura entre 23°C e 27ºC e 

luminosidade contínua. A agitação do ensaio foi manual (três vezes ao dia), sendo 

os recipientes-testes trocados de posição, visando reduzir as diferenças de 

luminosidade e temperatura no crescimento algáceo. 

Ao final, as amostras foram fixadas com solução de lugol para posterior contagem 

das células em microscópio óptico com auxílio de câmara de Neubauer. Foram 

avaliadas ao final do ensaio o pH e a condutividade das amostras.   

A validação do ensaio foi considerada quando a média de densidade algácea no 

controle foi 16 vezes superior à biomassa inicial e o coeficiente de variação das 

réplicas do controle foi menor ou igual a 20%.  

Os resultados dos ensaios de sensibilidade foram expressos quantitativamente em 

CI(I)50%, concentração de NaCl que inibiu a 50% dos organismos. Para análise dos 

dados, foi utilizado o programa ICPin (NORBERG-KING, 1993). Para a realização da 

estatística foi comparado controle laboratorial e amostras ambientais. Sendo que o 

controle laboratorial, no caso de P. subicaptata utiliza-se meio oligo e no caso de D. 

similis, água doce coletada em área sem histórico de contaminação. O resultado das 

amostras ambientais quando comparados ao controle de laboratório foi avaliado pelo 

programa TOXSTAT 3.5. Foi testada a normalidade por Shapiro-Wilk's, 

homogeneidade por Teste-F e análise por Teste-t (GULLEY; BOELTER e 

BERGMAN, 1994) quando normais e Wilcoxon’s Rank Sum, quando não normais. A 

significância adotada foi de 5%. 
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2.4.2 Dapnhia similis (microcrustáceo) 

D. similis é um microcrustáceo planctônico, consumidor primário que se alimenta por 

filtração de material orgânico em suspensão na coluna d’água.  

O ensaio com o microcrustáceo Dapnhia similis avaliou a toxicidade aguda do 

organismo em um período de 48 horas (ABNT, 2009a) (Tabela 36). A qualidade da 

água de diluição dos ensaios foi avaliada pela viabilidade, em que são expostos 20 

organismos-teste em duas réplicas, o lote aceitável é o que possui porcentagem de 

imobilidade inferior ou igual a 10% em 48 horas. A sensibilidade dos organismos foi 

verificada com a substância de referência KCl nas concentrações: 288, 370, 480, 

620, e 800mg.L-1. 

Foram expostos cinco jovens de Dapnhia similis, obtidos por partenogênese, entre 6 

e 24 horas de idade, de fêmeas com idade entre 7 e 28 dias. O ensaio foi realizado a 

partir do elutriato das amostras de solo, conforme metodologia descrita no item 

2.4.1. Para a realização dos ensaios, foram utilizadas incubadoras mantidas com 

temperatura entre 18°C a 22°C. Ao final foi realizada a contagem dos organismos 

vivos e móveis. As medidas de pH, oxigênio dissolvido (ppm) e condutividade 

elétrica (µs.cm-1)iniciais e finais foram verificadas  nas amostras. 

Foram considerados organismos imóveis quando não nadaram em um intervalo de 

15 segundos. Para avaliação dos organismos afetados na sensibilidade foi calculada 

a CE(I)50%, a concentração de efeito do KCl a 50% dos organismos, pelo programa 

Probitos. O resultado das amostras ambientais quando comparados ao controle de 

laboratório foi avaliado pelo programa TOXSTAT 3.5. Foi testada a normalidade por 

Shapiro-Wilk's, homogeneidade por Teste-F. Quando os resultados foram não 

normais seguiu a estatística com o teste de Wilcoxon's Rank Sum com ajuste de 

Bonferroni e quando normais por Teste- t (GULLEY; BOELTER e BERGMAN, 1994). 

A significância adotada foi de 5%. 
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2.4.3 Lactuca sativa e Zea mays (plantas) 

Foram realizados ensaios com duas espécies de plantas, L. sativa e Z. mays, 

respectivamente, dicotiledônea e monocotiledônea. É recomendado pela norma 

ABNT (2009b) (Tabela 37) duas espécies de plantas, em virtude da diferença de 

sensibilidade entre esses organismos. O solo de referência utilizado nos 

experimentos foi coletado em Parajú, Domingos Martins, ES no qual foi adicionado 

areia lavada até atingir o percentual de partículas finas exigida pela norma, as quais 

não deveriam exceder a 20% da massa seca.  

Para atingir a umidade necessária ao ensaio, foi adicionado água até 70% da 

capacidade de campo, considerando a umidade inicial do solo. Como substância de 

referência, foi utilizado o H3BO3 nas concentrações: 0,3; 3; 30; 300; 3000mg.kg-1. 

O ensaio foi conduzido em temperatura constante de 25ºC ± 2°C e fotoperíodo 16:8 

h (claro:escuro). As 10 sementes, previamente selecionadas foram dispostas em 

cada réplica. A germinação foi avaliada ao 6° dia de ensaio e reduziu-se o número 

de plântulas para cinco. A CE(I)50%, a concentração de efeito do H3BO3 a 50% dos 

organismos, foi determinada por interpolação linear através do programa Trimmed 

Spearman-Karber (HAMILTON; RUSSO; THURSTON, 1977). 

O ensaio foi finalizado aos 15 dias, em cada uma das quatro réplicas foram 

avaliadas a biomassa das plantas, assim como o pH(KCl) e a umidade do solo. 

Em relação à análise estatística no ensaio de sensibilidade para avaliar a 

germinação das sementes, utilizou-se o teste Exato de Fisher no programa Biostat 

(McDONALD, 2009) e foi utilizada a análise de Kruskal-Wallis para comparar a 

biomassa dos indivíduos expostos entre as concentrações-teste de H3BO3 e o 

controle. 

 

 

 



37 

2.4.4 Eisenia fetida (minhocas) 

As minhocas E. fetida foram adquiridas da empresa Minhocasa e ficaram 

acondicionadas em caixas com substrato (50% de fibra de coco compostada e 50% 

de esterco bovino umedecidos). 

Inicialmente, as minhocas foram lavadas em água destilada e submetidas ao 

expurgo do conteúdo intestinal. Após 24 horas, grupos de 10 minhocas foram 

retirados e adicionados em cada uma das quatro réplicas, colocados em papel filtro 

e posteriormente pesados. Os organismos-teste utilizados possuíam massa corporal 

entre 300 e 600mg e eram clitelados (ABNT, 2007a) (Tabela 38). 

Nos ensaios de sensibilidade foi utilizado solo artificial umedecido, 75% de areia 

lavada, 15% de caulim e 15% de fibra de coco compostada. A substância de 

referência foi o H3BO3 nas concentrações de 700, 1000, 1300, 1600 e 1900g.kg-1 e 

no controle foi adicionado o mesmo volume de água destilada.  

Os ensaios foram realizados sob luz contínua e temperatura controlada. As 

avaliações realizadas foram referentes à mortalidade, efeito agudo e a biomassa 

corpórea, efeito crônico, respectivamente aos 7 e 14 dias. 

Ao final do ensaio as minhocas foram lavadas e colocadas em recipientes 

previamente pesados e identificados, retiradas o excesso de umidade com papel-

filtro e posteriormente pesadas para obtenção da biomassa final.  

Na avaliação da sensibilidade para verificação da CL(I)50%, a concentração letal de 

H3BO3 a 50% dos organismos, foi utilizada o programa Trimmed Spearman-Karber. 

Para avaliar a mortalidade foi utilizado o programa Biostat com o teste Exato de 

Fisher e para biomassa o teste Mann-Whitney no programa Instat. 

 

2.5 ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

Para análise das amostras ambientais procedeu-se a normalidade dos dados com 

Shapiro-Wilk's e análise por teste de Tukey ao nível de 10%, no programa SISVAR, 
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considerando o experimento como um delineamento em blocos casualizados. A 

significância de 10% foi estabelecida, em virtude da padronização da análise para as 

variáveis biológicas, físicas e químicas. Foram realizadas análises estatísticas na 

mesma área, observando as diferenças entre o solo de mata e as porções, superior, 

média e inferior e entre as mesmas, além de uma análise entre as áreas de cultivo. 

A Correlação de Pearson foi realizada com o auxílio do programa Statistica 

(STATSOFT, 1996) e teste-t para avaliar se existiu associação linear entre as 

variáveis.  

A análise de Cluster Aglomerativa Hierárquica (Análise de Agrupamentos) foi 

realizada com o auxílio do programa XLSTAT, sendo utilizada a distância de Bray e 

Curtis que visa analisar similaridades entre os pontos amostrados.  

 

3RESULTADOS 

3.1 Análises dos agrotóxicos 

Os agrotóxicos analisados e os seus respectivos limites de detecção (µg.kg-1),que é 

considerada a concentração de uma substância que pode ser detectada, mas não 

necessariamente quantificada, pelo método utilizado, foram os seguintes: Mancozeb 

(0,05), Lambda-Cialotrina (0,01), Teflubenzurom (0,01), Difenoconazole (0,05), 

Metalaxil-M (0,02),  Clorantraniliprole (0,01), Thiamethoxam (0,01),  Acefato (0,01), 

Acetapramido (0,01), Clorfluazurom (0,02), Acibenzolar-S-Methyl (0,02), Abamectina 

(0,01), Captana (0,01), Clorotalonil (0,01), Piriproxifem (0,01), Glifosato Potássio 

(0,01), Piraclostrobina + Metiram (0,05) e Tebuconazole (0,01), sendo que o limite de 

detecção do método é considerado a concentração de uma substância que pode ser 

detectada, mas não necessariamente quantificada, pelo método utilizado. Ressalta-

se que os limites de detecção das análises foram inferiores aos limites máximos de 

resíduos permitidos pela CONAMA 420 (2009) para os agrotóxicos no solo, 

assegurando, desta forma, a conformidade dos solos com os valores orientadores. 

Portanto, estes dados indicam que os solos estudados não apresentam 

contaminação pelos agrotóxicos analisados conforme metodologia adotada. A 
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análise dos agrotóxicos foi verificada posteriormente a realização dos ensaios 

ecotoxicológicos. 

 

3.2 Análises físicas, químicas e respirometria do solo 

As duas áreas apresentaram solos com cargas predominantemente negativas, visto 

que o valor de ∆pH foi negativo, entretanto, o solo da área B apresentou ∆pH mais 

negativo e um pH em H2O mais ácido que o solo da área A. O solo da mata 

apresentou pH mais ácido em relação as áreas cultivadas, porém apenas a área A 

foi estatisticamente diferente da área de mata (Tabela 1). 

O solo de mata apresentou baixos teores de P em relação às médias das demais 

áreas e não houve diferença entre estas. Quanto aos elementos Na, Ca e Mg, estes 

apresentaram-se semelhantes em solos de mata e nos solos cultivados. No entanto, 

o solo da área A apresentou maiores concentrações de Ca e Mg em relação a área 

B. 

Em relação ao K na área A, a porção superior apresentou o menor valor comparado 

às outras porções, enquanto as porções, média e inferior, foram semelhantes ao 

solo de mata. Já na área B, as porções foram semelhantes e o solo de mata 

apresentou as menores concentrações. Na área A não foi encontrado Al3+, somente 

na área B e no solo de mata, em maiores concentrações (Tabela 1). 

A acidez potencial (H + Al) apresentou valor médio mais elevado no solo B em 

relação ao solo A, sendo inferiores ao valor encontrado no solo de mata. No solo da 

área A foram verificados valores mais elevados de SB, t e V em relação ao solo da 

área B. Os valores de T foram semelhantes entre A e B. O solo da área A não 

apresentou saturação por alumínio (m), somente o solo de mata e o solo B, neste a 

porção superior apresentou valores superiores às porções média e inferior (Tabela 

1).
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Tabela 1 - Caracterização química do solo de mata (referência) e dos solos das áreas A e B, sob cultivo de tomate 

Legenda - S – terço superior; M – terço médio; I – terço inferior; DP – Desvio-padrão. Para comparação entre solo de mata e porções de cada área, as 
médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo Teste de Tukey (p<0,10). Para comparação entre as áreas A e B, as médias seguidas 
pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo Teste de Tukey (p<0,10). 

 

 

 

 

 

 

Áreas Porções 
pH 

H2O 
pH 
KCl 

∆pH 
P K Na  Ca Mg Al3+ H + Al SB t T  V m 

mg.dm-3  cmolc.dm-3  % 

Mata  5,10b 4,29b -0,81b 6,77b 103,00ab 9,00a  1,30b 1,15a 0,50a 9,41a 2,75a 3,25a 12,15a  22,60b 15,40a 

A 

S 6,07a 5,88a -0,19a 41,56ab 57,00b 8,33a  1,90a 1,15a 0,00b 4,87b 3,23a 3,23a 8,10b  40,81a 0,00b 
M 5,87a 5,64a -0,23a 66,69ab 153,67a 9,00a  1,97a 1,13a 0,00b 5,06b 3,53a 3,53a 8,59b  41,11a 0,00b 
I 5,87a 5,67a -0,20a 97,89a 143,33a 11,33a  1,99a 1,19a 0,00b 5,23b 3,59a 3,59a 8,82b  41,20a 0,00b 

 Média 5,93a 5,73a -0,20a 68,71a 118,00a 9,56a  1,95a 1,16a 0,00b 5,05b 3,45a 3,45a 8,50a  41,04a 0,00b 
 DP 0,14 0,20 0,12 35,98 54,95 4,95  0,12 0,07 0,00 0,95 0,27 0,27 1,00  5,15 0,00 

Mata  5,10a 4,29b -0,81a 6,77b 103,00b 9,00a  1,30a 1,15a 0,50a 9,41a 2,75a 3,25a 12,15a  22,60a 15,40a 

B 
S 5,37a 4,75a -0,62a 62,26ab 166,67ab 4,67a  1,13a 0,50a 0,25b 7,21ab 2,07a 2,32a 9,28b  22,78a 10,28ab 
M 5,43a 4,79a -0,64a 55,65ab 163,33a 3,33a  1,44a 0,74a 0,20b 6,44b 2,60a 2,80a 9,04b  29,64a 7,96b 
I 5,43a 4,76a -0,67a 83,71a 137,00a 11,00a  1,55a 0,64a 0,18b 8,99a 2,59a 2,77a 11,58a  22,55a 6,59b 

 Média 5,41b 4,77a -0,64b 67,20a 155,67a 6,33a  1,37b 0,63b 0,21a 7,55a 2,42b 2,63b 9,97a  24,99b 8,27a 
 DP 0,14 0,11 0,07 25,60 24,46 5,36  0,32 0,21 0,10 1,78 0,52 0,49 1,71  7,66 3,92 



41 

Quanto aos micronutrientes, tanto a área A quanto a B apresentaram as maiores 

concentrações de Fe (Tabela 2) em relação aos demais micronutrientes, sendo que 

na área A, a porção superior apresentou maiores valores em relação a inferior. O Mn 

apresentou a menor concentração na área B, no entanto nas duas áreas cultivadas 

houve uma resposta semelhante para este elemento, pois a porção inferior 

apresentou as maiores concentrações. O Zn e Cu apresentaram nos solos de mata 

as menores concentrações em relação às demais áreas. As duas áreas 

apresentaram os maiores teores de Zn nas porções inferiores (Tabela 2). 

O solo A apresentou maiores concentrações de Mn e Cu em relação à área B, em 

contrapartida o elemento Zn foi encontrado em maior concentração na área A 

(Tabela 2). 

 

Tabela 2 - Caracterização química dos micronutrientes dos solos das áreas A e B de 
cultivo de tomate e solo de mata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda - S –terço superior; M – terço médio; I – terço inferior; DP – Desvio-padrão. Para 
comparação entre solo de mata e porções de cada área, as médias seguidas pela mesma letra na 
coluna não diferem entre si pelo Teste de Tukey (p<0,10). Para comparação entre as áreas A e B, as 
médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo Teste de Tukey (p<0,10).  

 

 

 

Áreas 
Porções 

Fe Mn Zn Cu 

 mg.kg-1 
Mata  96,19a 27,42c 2,28c 0,00b  

A 
S 71,74b 30,31b 3,37b 1,59ab  
T 67,95b 28,92b 3,17b 1,74a  
I 50,56c 34,66a 4,03a 2,64a  

 Média 63,42a 31,30a 3,52b 1,99a  
 DP 11,29 2,99 0,45 0,57  

Mata  96,19a 27,42a 2,28d 0,00b  

B 
S 43,41c 6,52d 6,68b 0,74a  
M 52,52b 8,96c 6,05c 0,98a  
I 51,16b 14,93b 7,37a 0,75a  

 Média 49,03a 10,14b 6,70a 0,82b  
 DP 4,91 4,33 0,66 0,14  
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Os solos das áreas A, B e de mata apresentaram classe textural argilosa (Tabela 3). 

Tabela 3 - Classificação textural dos solos sob cultivo de tomate nas áreas A, B e o 
solo de mata 

Áreas 
Porções 

Areia 
grossa 

Areia 
fina 

 
Areia 
total 

 Silte  Argila Classificação 
textural 

 g.kg-1  %  g.kg-1 %  g.kg-1 % 
Mata  269,21 132,76  40,2ab  164,25 16,4a  433,78 43,3a Argilosa 

A 
S 260,32 161,35  42,1a  135,87 13,5a  442,47 44,2a Argilosa 
M 249,41 155,76  40,5ab  159,18 15,9a  435,64 43,5a Argilosa 
I 215,28 136,23  35,1b  159,28 15,9a  489,21 48,8a Argilosa 

 Média 241,67 151,11  39,2a  151,44 15,1a  455,77 45,5a  
 DP 25,20 17,78    40,59   47,09   

Mata  269,21 132,76  40,2a  164,25 16,4ab  433,78 43,3a Argilosa 

B 
S 283,92 78,04  31,7b  203,95 14,4a  479,04 47,8a Argilosa 
M 299,12 80,60  37,9a  156,61 15,6b  463,68 46,3a Argilosa 
I 296,43 63,78  36,0ab  190,55 19,0ab  449,23 44,9a Argilosa 

 Média 278,16 74,14  35,2a  183,71 16,3a  463,98 46,3a  
 DP 37,94 8,39    26,93   35,36   

Legenda - S – terço superior; M – terço médio; I – terço inferior; DP - Desvio-padrão. Para 
comparação entre solo de mata e porções de cada área, as médias seguidas pela mesma letra na 
coluna não diferem entre si pelo Teste de Tukey (p<0,10). Para comparação entre as áreas A e B, as 
médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo Teste de Tukey (p<0,10).  

 

Na área A, a porção inferior apresentou maior umidade, na área B foram 

semelhantes às umidades entre as porções. O solo da área B apresentou umidade 

superior ao solo A, no entanto, o solo de mata apresentou maior umidade natural 

(Tabela 4). O solo A apresentou Ds superior a área B, no entanto a Dp entre as 

áreas foi semelhante. Os valores de Ds e Dp do solo de mata foram mais baixos que 

os solos cultivados das áreas A e B. 

Quanto aos valores de porosidade total e macroporosidade, o solo B apresentou os 

maiores valores em relação ao solo A (Tabela 4). 
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Tabela 4 - Caracterização física dos solos de referência (mata) e das áreas sob o cultivo de tomate (A e B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda - S – terço superior; M – terço médio; I – terço inferior; DP – Desvio-padrão; Dp - Densidade de partículas; Ds - Densidade do solo. Para 
comparação entre solo de mata e porções de cada área, as médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo Teste de Tukey (p<0,10). 
Para comparação entre as áreas A e B, as médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo Teste de Tukey (p<0,10).  

   

Áreas Porções 
Umidade 

(%) 
Ds 

(kg.dm-3) 
Dp 

(kg.m-3)

Porosidade 
total 

(m.m-3) 

Macroporosidade 
(m.m-3) 

Microporosidade 
(m.m-3) 

Mata  34,03a 1,06b 2,18a 0,515a 0,188a 0,327ab 

A 
S 12,83c 1,50a 2,81a 0,465a 0,083b 0,381a 
M 13,07c 1,43a 2,64a 0,235b 0,107ab 0,348ab 
I 20,00b 1,43a 2,27a 0,368ab 0,055b 0,313b 

 Média 15,30b 1,45a 2,57a 0,356b 0,082b 0,351a 
 DP 3,73 0,09 0,35 0,144 0,045 0,044 

Mata  34,03a 1,06a 2,18b 0,515b 0,188a 0,327a 

B 

S 30,21b 1,05a 2,55a 0,590a 0,221a 0,369a 

M 28,39b 1,04a 2,55a 0,592a 0,256a 0,336a 

I 29,28b 1,07a 2,66a 0,598a 0,255a 0,343a 

 Média 29,29a 1,05b 2,59a 0,593a 0,244a 0,349a 

 DP 1,25 0,09 0,11 0,037 0,064 0,030 
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Os solos de mata apresentaram os maiores valores de COT, Nt, MOL, C-MOL, CBM, 

C-solúvel e o menor valor de qCO2. Quanto ao COT, Nt e MOL o solo da área B 

apresentou valores superiores aos do solo A. Em relação aos valores de C-MOL, 

CBM e C-solúvel os dados do solo da área A foram semelhantes aos da área B. O 

qCO2 da área A foi superior ao da área B (Tabela 5). 

 

Tabela 5 - Carbono orgânico total (COT), nitrogênio total (Nt), matéria orgânica leve 
(MOL), carbono da MOL, carbono da biomassa microbiana (CBM), carbono solúvel e 
quociente metabólico (qCO2) dos solos sob cultivo de tomate nas áreas A, B e solo 
de mata 

Áreas Porções 
COT 

(g.kg-1) 
Nt 

(g.kg-1) 
MOL 

(g.kg-1) 
C – MOL 
(g.kg-1) 

CBM 
(g.kg-1) 

C- 
solúvel 
(g.kg-1) 

qCO2 
(g.g-1100cm-3) 

Mata  47,25a 1,62a 39,76a 224,66a 1,222a 0,146a 0,08b 

A 
S 22,18b 0,76b 3,74b 176,36b 0,279b 0,050b 0,23a 
M 23,93b 0,76b 4,24b 201,31ab 0,319b 0,082b   0,21ab 
I 23,49b 0,77b 4,47b 172,70b 0,356b 0,071b 0,23a 

 Média 23,20b 0,76b 4,15b 183,46a 0,318a 0,068a 0,22a 
 DP 1,50 0,07 0,77 25,62 0,131 0,022 0,06 

Mata  47,25a 1,62a 39,76a 224,66a 1,222a 0,146a 0,08a 

B 
S 26,24b 0,84b 13,97b 161,97b 0,811b 0,090ab 0,08a 
M 27,55b 0,92b 12,16b 171,67b 0,685b 0,068ab 0,09a 
I 29,03b 1,01b 16,51b 146,51b 0,462b 0,128b 0,15a 

 Média 27,61a 0,92a 14,21a 160,05a 0,653a 0,095a 0,11b 
 DP 4,12 0,15 3,35 24,17 0,177 0,045 0,04 

Legenda - S – terço superior; M – terço médio; I – terço inferior; DP – Desvio-padrão. Para 
comparação entre solo de mata e porções de cada área, as médias seguidas pela mesma letra na 
coluna não diferem entre si pelo Teste de Tukey (p<0,10). Para comparação entre as áreas A e B, as 
médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo Teste de Tukey (p<0,10).  

 

Durante os 16 dias em que foi realizado o ensaio de respirometria, foi possível 

avaliar a diminuição da respiração basal pelos microrganismos nas áreas A e B, 

sendo esses valores semelhantes entre essas áreas (Figura 4). O solo de mata 

apresentou maior liberação de CO2 durante o ensaio. 
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Figura 4 - Evolução de C-CO2 durante a respiração basal por 16 dias, nos solos de mata e nas áreas 
A e B. 

 

3.3 Ensaios ecotoxicológicos 

3.3.1 Pseudokirchneriella subcapitata 

Na Tabela 13, são demonstrados os resultados dos ensaios de sensibilidade com 

alga P. subcapitata. Os lotes avaliados durante os ensaios apresentaram CI(I)50% 

dentro da faixa de sensibilidade estabelecida para a espécie (Figura 33 e Tabela 

18), demonstrando que os organismos-teste foram viáveis para a utilização nos 

ensaios com as amostras ambientais.  

Na Figura 5 A e B, são comparados os solos das áreas A, B e mata com o controle 

laboratorial. Tanto no solo de mata quanto nas áreas A e B, a densidade algácea foi 

significativamente menor que o controle laboratorial. Na Figura 5 A’ e B’, o solo de 

mata foi comparado com as demais porções. Na área A, a porção inferior 

apresentou efeitos negativos para P. subcapitata em relação às demais porções, ao 

passo que na área B as médias entre as porções foram semelhantes. As variáveis 

medidas durante a realização dos ensaios estão descritas na Tabela 19. 
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Figura 5 - A e B = Densidade de P. subcapitata nas áreas sob cultivo de tomate comparando as 
porções superior, médio e inferior e o solo de mata com o controle de laboratório.*significativo a 5% 
por Teste-t ou Wilcoxon’s Rank Sum; A’ e B’ = densidade de P. subcapitata comparando a mata com 
as demais amostras. As médias seguidas pela mesma letra não diferem ao nível de 10% pelo teste 
de Tukey. 

 

Foram realizados dois ensaios adicionais com alga P. subcapitata para avaliar se no 

solo de mata poderia estar ocorrendo competição entre os organismos-teste e os 

organismos dos solos. Foram realizados ensaios com filtros de diferentes tamanhos 

de aberturas de malha no procedimento de filtração do elutriato. A malha utilizada no 

estudo foi de tamanho de poros de 0,8 a 8,0µm e a utilizada para o teste foi de 

0,22µm. Por meio do resultado foi possível verificar que tanto em solo de cultivo 

quanto no solo de mata a densidade das algas é menor quando utilizado o filtro de 

poros menores. O outro ensaio foi realizado com um solo desfaunado, como 

resultado não foi obtido crescimento algáceo no elutriato desse solo. 

Como a turbidez também foi um possível fator a contribuir para diminuição da 

densidade algácea, a Figura 6 foi adicionada para verificação da baixa turbidez de 

algumas amostras. São observados seis pontos avaliados, sendo P4, P5 e P6 os 
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pontos da porção média e P7, P8 e P9, os pontos da porção inferior, conforme 

descrição da distribuição dos pontos coletados na área B (Figura 3). 

 

 

Figura 6 - Ilustração do ensaio com P. subcapitata, conforme distribuição dos pontos de coleta dos 
solos, P4 a P9, da área B de cultivo de tomate. 

 

3.3.2 Dapnhia similis 

A sensibilidade destes organismos representativos do ambiente aquático foi avaliada 

por meio da obtenção da CE(I)50% e confecção da carta controle (Tabela 14 e Figura 

34), estando esses aptos a serem utilizados nos ensaios. As variáveis medidas 

durante a realização dos ensaios estão descritos na Tabela 20. 

Comparando-se com o controle laboratorial, que não houve mortalidade/imobilidade 

dos organismos, foi possível observar que a D. similis foi afetada no solo da área A, 

assim como no solo de mata (Figura 7). Na área B, os terços, médio e inferior, 

apresentaram significativa quantidade de organismos afetados.  

Quando o solo de mata foi a referência não se observou nenhuma diferença 

estatística na área A. Em contrapartida na área B, o solo de mata foi mais afetado 

que as demais porções. As variáveis avaliadas nos ensaios estão dispostas na 

Tabela 21. 
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Figura 7 - A e B = Avaliação dos organismos imóveis ou mortos dos microscustáceos D. similis em 
áreas A e B e solo de mata comparando-se com o controle de laboratório. *significativo a 5% por 
Teste-t ou Wilcoxon’s Rank Sum; A’ e B’ = mortalidade ou imobilidade comparando-se as amostras à 
mata. As médias seguidas pela mesma letra não diferem ao nível de 10% pelo teste de Tukey. 

 

3.3.3 Lactuca sativa 

Com base na Tabela 17 e na Figura 35, os resultados dos ensaios de sensibilidade 

das sementes de L. sativa foram apresentados. O lote do ensaio avaliado 

apresentou CE(I)50% dentro da faixa estabelecida na carta controle. Os dados 

obtidos no ensaio estão descritos na Tabela 22. 

Quanto aos ensaios com amostras ambientais, a germinação das sementes de L. 

sativanas áreas A e B não foram afetadas em relação ao solo de mata (Figura 8).  
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Figura 8 - A e B =Avaliação da germinação de sementes de alface (L. sativa) em amostras das áreas 
de cultivo de tomate e solo de mata. As médias seguidas pela mesma letra não diferem ao nível de 
10% pelo teste de Tukey. 

 

Quanto à biomassa de L. sativa, tanto a área A quanto a área B apresentaram 

valores significativamente maiores que o solo de mata (Figura 9). Não houve 

diferença entre as porções de uma mesma área e não foi verificada diferença de 

biomassa de L. sativa entre as áreas A e B (Figura 9). Os dados obtidos nos ensaios 

estão descritos na Tabela 23. 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 - A e B = Avaliação da biomassa de L. sativa em ensaios das áreas sob cultivo de tomate e 
solo de mata. As médias seguidas pela mesma letra não diferem ao nível de 10% pelo teste de 
Tukey. 

 

3.3.4 Zea mays 

Pelo ensaio de sensibilidade com as sementes de Z. mays, foi avaliado o lote 

utilizado nos ensaios com amostras (Tabela 16 e Tabela 24), estando dentro da 

faixa estabelecida pela carta controle(Figura 36).  
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Na Figura 10, são apresentados os resultados obtidos para a germinação de Z. 

mays expostas em solos das áreas A, B e de mata, em que não houve diferença 

significativa entre as áreas e o controle.  

 

 

 

 

 

 

Figura 10 - A e B = Avaliação da germinação de sementes de milho (Z. mays) em áreas sob cultivo 
de tomate e solo de mata. As médias seguidas pela mesma letra não diferem ao nível de 10% pelo 
teste de Tukey. 

 

Em relação à biomassa de Z. mays, na área A, os terços médio e inferior 

apresentaram valores maiores do que no terço superior e no solo de mata (Figura 

11). Já na área B, somente o terço médio apresentou uma biomassa inferior às 

demais porções. Assim como, foi visto na biomassa de L. sativa, para Z. mays 

também não foi observada diferença entre as áreas A e B (Figura 11). Os dados das 

variáveis dos ensaios estão descritos na Tabela 25. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 11 - A e B = Avaliação da biomassa de Z. mays em ensaios em áreas sob cultivo de tomate e 
solo de mata. As médias seguidas pela mesma letra não diferem ao nível de 10% pelo teste de 
Tukey. 
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3.3.5 Eisenia fetida 

Por meio do ensaio de sensibilidade foi possível avaliar o lote de E. fetida utilizado, 

pela avaliação da CL(I)50%. Na carta controle de sensibilidade (Figura 37) e nas 

Tabelas 17 e 26, estão dispostos os dados desse ensaio.  

Não foi observada mortalidade significativa entre as minhocas expostas aos solos 

das áreas A e B em relação ao solo de mata (Figura 12). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12 - A e B = Avaliação da mortalidade das minhocas E. fetida expostas a solos cultivados com 
tomate nas áreas em relação ao solo de mata. As médias seguidas pela mesma letra não diferem ao 
nível de 10% pelo teste de Tukey. 

 

Quanto à biomassa, os indivíduos expostos na área A obtiveram perda significativa 

de biomassa em relação ao solo de mata (Figura 13). O terço superior e inferior 

apresentaram as maiores perdas. No entanto, no solo da área B, a perda foi 

semelhante entre as porções e o solo de mata (Figura 13). Houve diferença 

significativa de perda de biomassa de E. fetida entre as áreas, sendo que a área A 

apresentou maior perda(Tabela 27). 
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Figura 13 - A e B = Avaliação da biomassa de E. fetida nos ensaios de áreas sob cultivo de tomate e 
solo de mata. As médias seguidas pela mesma letra não diferem ao nível de 10% pelo teste de 
Tukey. 

 

Segundo a análise de agrupamentos (Figura 14) que reuniu os dados biológicos, 

físicos e químicos de cada amostra, existiu uma proximidade de relação entre as 

porções superior e média, tanto na área A quanto na área B. As características da 

porção inferior da área A se aproximaram mais da área B. Além disso, o solo de 

mata também apresentou mais similaridade com a área B do que com a área A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 - Dendrograma da análise de agrupamento das áreas A e B nos terços superior (SUP), 
médio (MED) e inferior (INF), e solo de mata. 
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Entre os organismos aquáticos, as áreas A e B foram semelhantes nas respostas de 

densidade algácea. Já em relação à imobilidade de microcrustáceos, a área A foi a 

mais afetada (Tabela 6).  

Em relação aos organismos terrestres, as respostas de biomassa de L. sativa e Z. 

mays foram semelhantes entre as áreas. Quanto à germinação, a área A foi 

significativamente maior que a B para Z. mays (Tabela 6).  

Quanto à avaliação da mortalidade de E. fetida entre as áreas, não houve efeito 

significativo. No entanto, em relação à biomassa, a área A apresentou maior efeito 

negativo (Tabela 6). 
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Tabela 6 - Avaliação geral dos ensaios ecotoxicológicos nas áreas A e B sob cultivo de tomate 

As médias seguidas pela mesma letra não diferem ao nível de 10% pelo teste de Tukey. 

 

Áreas 
Densidade 

P. subcapitata 
(céls.mL-1) 

Imobilidade 
D. similis 

Germinação 
L. sativa 

Biomassa 
L. sativa 
(g.kg-1) 

Germinação 
Z. mays 

Biomassa 
Z. mays 
(g.kg-1) 

Mortalidade 
E. fetida 

Biomassa 
E. fetida 
(g.kg-1) 

A 68,96±9,25a 4,8±0,5a 9,3±0,8a 0,38±0,07a 8,8±1,1a 5,69±0,47a 0,03±0,1a -0,88±0,26b 

B 55,64±13,52a 0,5±0,6b 8,1±1,7a 0,43±0,06a 7,9±2,1b 5,08±0,90a 0,00±0,0a -0,16±0,25a 
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4 DISCUSSÃO 

Apesar da não detecção dos agrotóxicos nas amostras de solos, é preciso ressaltar 

que os produtos de degradação destes, conhecidos como metabólitos, também 

podem representar um fator de toxicidade aos organismos, uma vez que estes 

podem ser mais tóxicos do que os produtos originais (GRÜTZMACHER et al., 2008). 

Além disso, a interação entre os vários agrotóxicos aplicados nos solos podem 

provocar efeitos aditivos e sinérgicos favorecendo os efeitos negativos desses 

produtos sobre os organismos (MAGNUSSO, 2010). Novelli (2010) realizou ensaios 

com D. similis em amostras de lixiviados de solos contaminados com Vertimec® e 

verificou que a amostra armazenada obteve aumento da toxicidade em função do 

tempo, concluindo que os metabólitos gerados durante o processo de degradação 

do agrotóxico foram mais tóxicos do que o composto original.  

Quando os estudos propõem-se a avaliar a ação dos agrotóxicos nos ambientes, é 

imprescindível saber que além da ação destes, a ação dos metabólitos de 

degradação dos mesmos também têm importante relevância no processo, pois 

quando eles atingem o solo alguns podem ser rapidamente degradados, como 

lambda-ciatrolina, outros, porém podem ser persistentes, como o difeconazol, e na 

água podem sofrer hidrólise, fotólise e degradação biológica. Alguns exemplos dos 

ingredientes ativos, dos seus respectivos metabólitos, da sua persistência no 

ambiente estão descritos na Tabela 39. O comportamento ambiental e ecotoxicidade 

dos produtos de degradação do agrotóxico podem diferir enormemente do composto 

original. 

Geralmente, os estudos relacionados aos agrotóxicos testam estas substâncias em 

meios de cultivo avaliando principalmente a letalidade a 50% dos organismos. Ma et 

al. (2006) observaram que os agrotóxicos afetam a estrutura e a funcionalidade do 

ambiente aquático por interferirem na alteração da comunidade algácea, afetando 

principalmente a fotossíntese e interferindo nos seus processos metabólicos. Além 

disso, as mesmas metodologias são adotadas para os demais organismos, tais 

como os microcrustáceos com avaliações de efeitos letais (NOVELLI, 2012) e sub-

letais (LIU; YUAN; LI, 2012; HANAZATO, 1991). No entanto, quando os ensaios com 

organismos aquáticos são aplicados com lixiviados de solos a investigação deverá 



56 

ser mais rigorosa, uma vez que vários fatores, entre eles, físicos e químicos estão 

atuando em conjunto nesse ambiente.  

O solo de mata apresentou efeitos negativos aos organismos aquáticos, uma das 

prováveis causas pode ter sido os baixos valores de pH. Os baixos valores de pH 

podem estar associados à decomposição da matéria orgânica que acidifica a água 

através do processo de liberação de gás carbônico (MARGALEF, 1983; SALAMI, 

1996). Em valores de pH entre 4,6 e 6,0, o Al3+ fica mais biodisponível para algas 

podendo causar toxicidade (PARENT; CAMPBELL, 2004). Segundo a CONAMA 357 

(2009), para manutenção da vida aquática, os padrões de qualidade da água devem 

possuir valor máximo de Al de 0,1mg.L-1. Villegas-Navarro et al. (2004) sugerem que 

parâmetros físico-químicos podem ser responsáveis por causar mortalidade em 

dapnhídeos. As condições ácidas em águas e solos podem alterar a solubilidade dos 

metais, ocasionando maior biodisponibilidade e, portanto, toxicidade à biota (NAIDU 

et al., 1997). Ainda pode ocorrer o efeito indireto, ou seja, determinadas condições 

de pH podem contribuir para a precipitação ou aumento da biodisponibilidade de 

elementos químicos tóxicos, exercer efeitos sobre a solubilidade e disponibilidade de 

nutrientes (CETESB, 2003), como em baixos valores de pH há redução da 

disponibilidade de Ca, Mg, N, P e Mo (ERNANI et al., 1996), fator que poderá ter 

ocasionado o efeito negativo aos organismos aquáticos em solos de mata. 

A densidade algácea foi significativamente reduzida nas duas áreas de cultivo de 

tomate (Figura 5). Na área A foi observada diferença na densidade algácea nas 

diferentes porções do terreno, haja vista que a porção inferior apresentou a menor 

densidade algácea, semelhantemente às medidas de pH do elutriato dessa porção 

que apresentaram maior acidez (Tabela 19).  

Além do pH, a presença de Al3+ nas áreas B e no solo de mata podem ter provocado 

a diminuição da densidade algácea nessas áreas. Houve correlação positiva entre 

pH(H2O) e pH(KCl) e densidade algácea, respectivamente r = 0,65 e r = 0,76 na área 

B e correlação negativa com Al3+ (r = -0,81), m (r = -0,73), COT (r = -0,65), Nt (r = -

0,63) e MOL (r = -0,85). Portanto, como o solo de mata apresentou baixa densidade 

algácea e mortalidade aos microcrustáceos, este deve ter sua acidez corrigida para 

serem considerados como controle para organismos aquáticos. 
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Além disso, o solo de mata apresentou atividade microbiana maior que nos solos 

cultivados (Tabela 5), comprovado pelo ensaio de respirometria (Figura 4), 

apresentando os maiores valores de C-CO2 e qCO2 menor que as demais áreas 

(Tabela 5). Sabe-se que o solo apresenta uma rica biodiversidade, inclusive um dos 

motivos pelos quais as amostras ambientais são filtradas é para a remoção de 

predadores que possam se alimentar dos organismos-teste (P. subcapitata e a D. 

similis) ou competir por nutrientes (ABNT, 2011; MAGALHÃES; FERRÃO FILHO, 

2008). Dessa maneira, foram realizados dois ensaios para avaliar se haveria a 

possibilidade de uma baixa densidade algácea estar relacionada a uma competição 

com organismos do solo e também verificar se a turbidez do solo poderia estar 

influenciando na resposta algácea. 

Nos dois ensaios realizados com alga P. subcapitata para avaliação da possível 

competição entre os organismos-teste e organismos de solo, foram obtidas baixa 

densidade algácea. No ensaio com diferentes aberturas de malhas foi avaliado que 

tanto em solo de cultivo quanto no solo de mata a densidade de algas foi menor 

quando utilizado o filtro de poros menores (0,22µm). Já o ensaio realizado foi com 

um solo desfaunado, ou seja, que havia passado por dois ciclos de congelamento e 

dois ciclos de descongelamento, que promovem o rompimento das membranas dos 

microrganismos (COLLA; PRENTICE-HERNÁNDEZ, 2003), não houve crescimento 

algáceo no elutriato do solo. Portanto, pelo tamanho da malha do poro do filtro e 

pelo processo de desfaune, foi possível avaliar que a presença ou ausência de 

microrganismos não foi o principal fator que ocasionou a diminuição da densidade 

algácea.  

Ressalta-se que a turbidez é um fator que poderia ter interferência nos resultados 

com algas, visto que são organismos fotossintetizantes (CUNHA; FELIZATTO, 

2005). No entanto, esse fator possivelmente não teve grande influência nos 

resultados com solos de tomate, visto que as amostras com baixa turbidez (Figura 

21) também apresentaram efeitos negativos na densidade algácea, uma vez que 

foram realizados os ensaios com filtros de porosidade 0,22µm, onde as amostras 

ficaram com baixa turbidez (Figura 6). 

Em relação à imobilidade e/ou mortalidade de D. similis, a área A apresentou-se 

mais afetada (Figura 7). A dureza foi um fator que pode ter influenciado no resultado 
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negativo dos microcrustáceos, uma vez que os íons Ca e Mg são os principais 

responsáveis pela dureza da água e se apresentaram em concentrações mais 

elevadas na área A em relação a área B. A faixa de  dureza permitida para esses 

organismos varia de 40 a 48mg CaCO3.L
-1 (ABNT, 2009a).  

Considerando a interpretação dos resultados da análise de solo para micronutrientes 

para o Estado do Espírito Santo, segundo Dadalto e Fullin (2001), pode-se afirmar 

de acordo com os dados apresentados na Tabela 2, que a concentração de Fe nas 

duas áreas cultivadas e no solo de mata apresentou uma concentração média. O 

elemento Mn foi considerado baixo nas porções superior e média da área B, e médio 

nos solos de mata e na área A. Quanto ao elemento Zn, os solos de mata e da área 

A apresentaram concentrações muito baixas e na área B variou de baixo a médio. O 

elemento Cu foi considerado muito baixo em solo de mata, na área A foi médio e na 

área B foi baixo. Desse modo, por meio da análise de micronutrientes, é possível 

afirmar que estes elementos não estão em altas concentrações no solo, assim 

sendo, não foram os possíveis causadores de efeitos negativos aos organismos, 

principalmente os aquáticos. 

Em valores muito baixos de pH, como foi o caso do solo de mata em relação aos 

solos cultivados (Tabela 1), as plantas obtiveram menor crescimento do que nos 

solos das áreas A e B, onde o pH foi corrigido com a calagem, esta além de 

aumentar a concentração de Ca e Mg também é responsável por neutralizar o Al3+. 

Além disso, o solo de mata apresentou concentrações de Al3+ e m, em valores de pH 

abaixo de 5,5 que podem promover danos ao crescimento das plantas por esse 

elemento ser tóxico e causar prejuízos nas raízes afetando a absorção de água e 

nutrientes (KINRAIDE, 1997). O solo B também apresentou teores de m e Al3+, no 

entanto a diferença deste para o solo de mata é que o primeiro recebeu calagem.  

A biomassa das plantas de L. sativa e Z. mays foi significativamente maior nos solos 

cultivados das áreas A e B do que no solo de mata (Figuras 9 e 11). Isso 

possivelmente ocorreu em virtude dos solos sob cultivo possuírem um pH mais 

elevado que o solo de mata devido a calagem. Além disso, esses solos cultivados 

receberam adubação. Os solos de mata apresentaram menores teores de alguns 

nutrientes, como P, K e Ca que estão diretamente ligados ao crescimento das 

plantas (SEVERINO et al., 2006). Para ambas as espécies de plantas, a biomassa 
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foi o indicador mais sensível em relação à germinação de sementes corroborando 

com Becker (2011) que também verificou este padrão de resposta. 

O teor de P também pode ter sido um fator limitante (SCHACHTMAN; REID, 

AYLING, 1998) ao crescimento das plantas no solo de mata em relação aos solos 

cultivados, uma vez que sua concentração foi inferior ao solo de mata em relação 

aos solos A e B. Além disso, Al3+ em solução pode precipitar o fostato do solo 

(HAYNES, 1984), tornando-o menos disponível para as plantas. 

Neste estudo foram utilizadas as minhocas da espécie E. fetida, em virtude da 

normatização e padronização dos ensaios ecotoxicológicos (ABNT, 2004). No 

entanto, talvez essa espécie não seja a mais apropriada para ensaios com solos. 

Além de ser uma espécie de clima temperado, vive na liteira e ingere pouco solo, 

logo não sendo representativa da fauna edáfica tropical. Cantelli (2011) avaliou a 

mortalidade de duas espécies de minhocas (Amynthas gracilis e Dichogaster annae), 

em comparação com a espécie padrão normatizada (E. andrei) quando submetidas 

ao teste agudo de mortalidade, através da contaminação de um Latossolo Vermelho 

com duas classes de agrotóxico: carbendazim e carbofurano. A espécie A. gracilis e 

D. annae apresentaram baixa sensibilidade ao carbendazim e alta sensibilidade ao 

carbofurano, no entanto, elas demonstraram maior sensibilidade aos agrotóxicos em 

relação a E. andrei. 

Quanto à avaliação da mortalidade, as minhocas não apresentaram efeitos letais 

quando expostas em solos cultivados com tomate em relação ao solo de referência 

(Figura 12). Vampré et al. (2010) avaliaram os efeitos de solos contaminados com 

hexaclorobenzeno em minhocas e não identificaram mortalidade significativa, 

demonstrando que a dose do agrotóxico testada foi subletal.  

A avaliação da mortalidade de um organismo é um efeito extremo, portanto para que 

um poluente cause efeito letal este já promoveu inúmeros efeitos em níveis de 

moléculas, tecidos e órgãos (NOVELLI, 2010). Logo, a avaliação da biomassa foi 

mais sensível, sendo possível verificar que no solo da área A, as minhocas 

apresentaram uma perda significativa de biomassa em relação ao solo de mata 

(Figura 13), demonstrando, dessa maneira que a perda de biomassa de E. fetida 

pode estar associada a menor disponibilidade de alimento do solo cultivado A em 
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relação ao solo referência. O solo B não apresentou perda de biomassa de 

minhocas em relação ao solo de mata, porém apresentou maior quantidade de MOL. 

Essa similaridade entre a área B e solo de mata pode ser avaliada na análise de 

agrupamentos exposta na Figura 14. A MOL é uma das formas mais lábeis de 

substâncias orgânicas, principalmente na fração não protegida, sendo prontamente 

disponível a microbiota do solo, e o C dessa fração é o mais suscetível a 

mineralização (SIX et al., 2000), sendo utilizado, associado com os demais 

nutrientes, pelas minhocas. 

Em ensaios realizados com minhocas, em que estas ficam expostas ao agrotóxico 

em tempo superior ao presente estudo (14 dias), foram observados que estas 

podem bioacumular os agrotóxicos. Andrea et al. (2004) verificaram que as 

minhocas biocaumularam o glifosato numa relação diretamente proporcional ao 

tempo de contato com o solo tratado com sucessivas aplicações desse agrotóxico. 

As minhocas também bioacumularam os herbicidas Simazina® e Paraquat®, 

entretanto, somente com Paraquat® houve aumento da bioacumulação nas 

minhocas com o aumento da aplicação deste no solo. Alguns atributos do solo, como 

seu conteúdo de MO, afetam a bioacumulação de agrotóxicos nas minhocas, isto é, 

quanto maior o conteúdo orgânico, menos composto fica disponível para 

bioacumulação nos organismos (PAPINI; ANDREA, 2004). Uma vez que os 

agrotóxicos que apresentam características lipofílicas podem se difundir para dentro 

das substâncias húmicas da MO, podendo ser um mecanismo de proteção contra os 

fatores de degradação química, física e biológica (EMBRAPA, 2004b). 

Entre os organismos terrestres, as minhocas foram mais sensíveis do que as plantas 

em relação a biomassa avaliada entre o solo de mata e os solos cultivados. O 

estudo de Dorn et al. (1998) corrobora os resultados do presente estudo, uma vez 

que ao realizar ensaios com minhocas e plantas verificaram maior sensibilidade de 

resposta das minhocas. 

As principais características de solos que podem ter causado efeitos nos 

bioindicadores foram o pH, COT, Nt, MOL e Al3+, além dos agrotóxicos com os quais 

os solos foram cultivados, uma vez que mesmo em concentrações abaixo da 

estabelecida pela CONAMA 357 (2009) podem causar efeitos principalmente aos 

organismos aquáticos. Zhang et al. (2006) avaliaram solos coletados em campo e 
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verificaram efeitos diretos do pH e MO, esta que tem ligação com os organoclorados 

devido a sua hidrofobicidade. Solos com grande aporte de MO fornecem mais C que 

podem facilitar a degradação microbiana de agrotóxicos organoclorados (WUet al., 

1997). Wenzelet al. (2002) avaliaram correlação positiva entre hexaclorohexano e 

pH dos solos ácidos, pois o pH pode afetar as concentrações de agrotóxicos 

organoclorados em solos por meio de modificação da estrutura do húmus.  Wu et al. 

(1997) observaram correlação negativa de COT com DDT que foi provavelmente 

devido a biodegradação microbiana do solo tendo uma atividade maior em COT. A 

MO pela sua alta reatividade regula a disponibilidade dos micronutrientes, bem como 

a atividade de metais pesados e de elementos fitotóxicos, como o Al3+ em solos 

ácidos. 

A textura argilosa do solo (Tabela 3) pode ter influenciado na resposta negativa aos 

organismos, uma vez que a composição do solo em termos de porcentagem de MO, 

argila e areia afeta a quantidade de agrotóxico adsorvido ou dissolvido nele. 

Segundo Gravilescu (2005), solo rico em MO ou argila tem capacidade de adsorção 

maior que o solo arenoso pelo fato de possuir maior número de sítios de ligação 

para as moléculas de agrotóxicos. 

A declividade do terreno influenciou a resposta principalmente em relação aos 

organismos aquáticos. A diferenciação entre as porções foi observada na Figura 14, 

em que nas áreas A e B, as porções, superior e média, foram as que ficaram mais 

próximas, sendo que pelo dendrograma foi possível avaliar as variáveis físicas, 

químicas e biológicas em conjunto de cada amostra. No ensaio com P. subcapitata, 

foi possível perceber que a porção inferior do terreno foi a mais afetada, obteve a 

menor densidade de algas. Essa porção recebe maior quantidade de sedimentos 

advindos das porções superiores por processos como o escoamento superficial 

(GRAVILESCU, 2005), este que pode promover efeitos aos organismos, em virtude 

dos compostos químicos associados. 

Ramalho, Sobrinho e Velloso (2000) realizaram um estudo com o cultivo de tomate 

em que avaliaram o solo, um rio próximo ao cultivo, o sedimento do rio e o tomate. 

Esses autores verificaram a presença de metais em solos cultivados em declividade 

e perceberam que quanto menor a declividade e maior a aplicação de agrotóxicos, 

maior o teor de metais pesados nas camadas superficiais do solo, mas que estes 
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estavam imobilizados no solo com baixa disponibilidade para as plantas. A água dos 

rios apresentou contaminação de metais acima dos níveis estabelecidos na 

legislação, já os sedimentos dos rios apresentaram altas concentrações de metais, 

mas não estavam em frações biodisponíveis e no próprio tomate, as concentrações 

estavam abaixo dos limites estabelecidos na legislação. 

Estudos que integram os dois compartimentos ambientais, solo e água, são 

importantes, uma vez que se tem uma avaliação geral do ambiente.  

 

5 CONCLUSÕES 

A declividade do terreno influencia no ensaio com organismos aquáticos P. 

subcapitata que foram afetados negativamente na porção inferior. 

As áreas apresentam respostas semelhantes quanto à densidade de algas, no 

entanto a área A apresenta resposta negativa aos microcrustáceos. Entre os 

organismos aquáticos e terrestres, os primeiros são mais sensíveis. No ambiente 

aquático as algas são mais sensíveis que os microcrustáceos. 

Para serem utilizados como controles para organismos aquáticos em ensaios de 

ecotoxicologia, os solos de mata devem ter sua acidez corrigida. 

Entre os organismos terrestres, as minhocas são mais sensíveis do que as plantas. 

Na área A que possui o menor teor de matéria orgânica é possível perceber uma 

perda de biomassa de E. fetida maior do que na área B.  

Portanto, a área A de cultivo de tomate apresenta um resultado mais negativo 

referente à mortalidade e/ou imobilidade do microcrustáceo D. similis e a biomassa 

das minhocas E. fetida em relação a área B.  
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RESUMO 

AVALIAÇÃO ECOTOXICOLÓGICA DE SOLOS SOB CULTIVO DE MORANGO 

O cultivo de morango no Espírito Santo é destaque nacional estando em quinta 

posição na produção. Entre as dificuldades encontradas pelos agricultores estão as 

pragas e doenças como responsáveis por grandes perdas de produção, assim a 

aplicação de agrotóxicos é uma prática muitas vezes necessária. O objetivo do 

estudo foi verificar se a aplicação dos agrotóxicos em duas áreas de cultivo de 

morango (C e D) afetam negativamente organismos aquáticos e terrestres. Para 

tanto foram realizados ensaios ecotoxicológicos para avaliar a densidade de P. 

subcapitata, a mortalidade ou imobilidade de D. similis, a germinação e a biomassa 

de L. sativa e Z. mays e a mortalidade e a biomassa da E. fetida. Os organismos 

aquáticos foram os mais afetados, visto que as algas foram as mais sensíveis. A 

densidade de P. subcapitata foi significativamente reduzida nas duas áreas C e D, 

respectivamente, (40,61céls.mL-1 e 104,60céls.mL-1) e solo de mata (29,88céls.mL-1) 

em relação aos respectivos controles laboratoriais (275,25céls.mL-1 e 309,25céls.mL-

1). A área D apresentou uma densidade algácea superior e uma mortalidade ou 

imobilidade maior de D. similis em relação à área C. Além disso, tanto para P. 

subcapitata quanto para D. similis foi observado uma relação mais negativa nas 

porções média e inferior. Em estudos futuros, recomenda-se a correção da acidez do 

solo de mata para ser utilizado como controle para os organismos aquáticos. Entre 

os organismos terrestres, a biomassa foi uma avaliação mais sensível do que a 

germinação das plantas e a mortalidade das minhocas. Houve diferença entre as 

áreas para a biomassa de Z. mays, portanto a área D (8,17g.kg-1) apresentou-se 

significativamente superior a área C (6,68g.kg-1). Em relação à biomassa de L. 

sativa, a porção inferior e a média mostraram-se significativamente menores do que 

a porção superior na área D. O solo de mata apresentou os menores valores de 

biomassa das plantas em relação às áreas cultivadas, provavelmente em relação à 

calagem e a adubação realizada nos cultivos. Quanto à biomassa de E. fetida, a 

área D (0,18g.kg-1) apresentou os melhores resultados em relação a área C (-

0,51g.kg-1). Conclui-se que o solo da área C apresenta uma condição mais negativa 

aos organismos P. subcapitata, Z. mays e E. fetida. Entre as porções, média e 

inferior parecem ser as mais prejudicadas. 

Palavras-chave: Morango. Agrotóxicos. Solos. Ecotoxicologia. 
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ABSTRACT 

ECOTOXICOLOGICAL EVALUATION OF SOIL UNDER CULTIVATION OF 

STRAWBERRY 

The cultivation of strawberry in the State of Espírito Santo is national prominence, 

being in fifth position in the production. Among the difficulties faced by farmers in 

production, pests and diseases are responsible for great loss of production, so the 

application of pesticides is a often necessary practice. The study objective was to 

determine whether the application of pesticides in two strawberry growing areas (C 

and D) negatively affects aquatic and terrestrial organisms. For both, assays were 

performed to assess the ecotoxicological density P. subcapitata, mortality or 

immobility of D. similis, germination and biomass L. sativa and Z. mays and mortality 

and biomass of E. fetida. Aquatic organisms were the most affected, since the algae 

were the most sensitive. The density P. subcapitata was significantly reduced in both 

areas C and D, respectively (40,61cels.mL-1 and 104,60cels.mL-1) and forest soil 

(29,88cels.mL-1) compared to the respective laboratory controls (275,25cels.mL-1 and 

309,25cels.mL-1). The area D showed a higher algal density and a higher mortality or 

immobility of D. similis in relation to area C Moreover, both for P. subcapitata and for 

D similis was observed a more negative relation in the middle and lower portions. In 

future studies, it is recommended the correction forest soil acidity to be used as 

control for aquatic organisms. Among terrestrial organisms, biomass was a more 

sensitive evaluation than germination of plants and mortality of earthworms. There 

was difference between areas in the biomass of Z. mays, so the area D (8,17g.kg-1) 

showed significantly higher to area C (6,68g.kg-1). Regarding the biomass of L. 

sativa, the lower and medium portions showed significantly less compared to the 

upper portion in area D. The forest soil had the lowest values of plant biomass in 

relation cultivated areas, probably in relation to liming and fertilization performed in 

crops. As the biomass of E. fetida, the area D (0,18g.kg-1) showed the best results 

with respect to area C (-0,51g.kg-1). It is concluded that the soil C showed a condition 

more negative to organisms P. subcapitata, Z. mays and E. fetida. Among the 

portions, the middle and lower seem to be the most affected. 

Keywords: Strawberry. Pesticides. Soils. Ecotoxicology. 
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CAPÍTULO 2 

AVALIAÇÃO ECOTOXICOLÓGICA DE SOLOS SOB CULTIVO DE 
MORANGO 

 

1 INTRODUÇÃO 

Toda produção agrícola enfrenta desafios e, no caso do morango, as principais 

dificuldades encontradas e relatadas por produtores rurais são incidência de pragas 

e doenças, aquisição de mudas, custo de embalagens, necessidade de mão-de-obra 

e custos de produção elevados. Diante dessas dificuldades, uma das soluções 

encontradas pelos agricultores é a aplicação dos agrotóxicos, e o cultivo de morango 

está entre as culturas que mais os utilizam para sua produção (HENZ, 2010). 

Segundo IBGE (2006), no Brasil cerca de 67.609 toneladas de morango utilizaram 

agrotóxicos para sua produção, ao passo que somente 4.636 toneladas não os 

utilizaram. 

Quando aplicados nas doses recomendadas, os agrotóxicos são aliados dos 

produtores pela diminuição das pragas e doenças agrícolas e consequentemente 

aumento da produção. No entanto, quando são aplicados em doses excessivas, 

como geralmente ocorre, estes podem diminuir a diversidade biológica do solo e 

causar efeitos fitotóxicos em algumas culturas, além disso, podem atingir corpos 

hídricos e causar um desequilíbrio na cadeia trófica aquática, que, por conseguinte 

atinge toda a estrutura do ecossistema (ESTADOS UNIDOS, 1984). 

A produção de morango no Brasil é cerca de 72.245 toneladas (IBGE, 2006). A 

cultura do morango se insere com destaque no mercado nacional e no Espírito 

Santo, que se tornou referência entre os cinco maiores produtores do país. Segundo 

dados do IBGE (2006), os cinco Estados seguem a ordem de produção em 

toneladas: Minas Gerais (40.245t), Rio de Janeiro (9.819t), Paraná (6.265t), São 

Paulo (5.030t) e Espírito Santo (4.368t). 

No Espírito Santo, o cultivo está distribuído principalmente em cinco municípios da 

região Centro-Serrana do Estado, em localidades numa faixa de 800 a 1150 metros 
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de altitude, como Santa Maria de Jetibá, Domingos Martins, Castelo e Venda Nova 

do Imigrante (SEAG, 2012). 

No ano de 2010 no Programa de Análise de Agrotóxicos em Alimentos da ANVISA, 

verificou-se que de cada dez amostras de morango analisadas, quatro apresentaram 

resultados insatisfatórios, devido a quantidades acima das estabelecidas ou por 

encontrar algum agrotóxico não permitido (ANVISA, 2011). No ano de 2009, de cada 

sete amostras analisadas, três foram insatisfatórias (ANVISA, 2010). 

O mercado mundial que consome frutas in natura ou processadas tem demandado 

procedimentos fitossanitários rigorosos para importação dos produtos, o que exige 

uma produção que priorize a qualidade e o ambiente (EMBRAPA, 2012). Assim 

sendo, os ensaios ecotoxicológicos podem ser utilizados como uma ferramenta para 

auxiliar o monitoramento e diagnosticar possíveis contaminações por agrotóxicos em 

cultivos de morango.  

Assim, o objetivo deste estudo foi verificar, por meio de ensaios ecotoxicológicos 

com bioindicadores terrestres e aquáticos, se os agrotóxicos aplicados no cultivo de 

morango proporcionam efeitos negativos sobre os organismos.  

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 CARACTERIZAÇÃO DAS ÁREAS DE ESTUDO 

2.1.1 Área C  

A coleta de solo na área C (Figura 15) foi realizada em 06 de julho de 2012 no 

município de Domingos Martins nas coordenadas UTM, zona 24K, 0283915 oeste e 

7753975 sul. O solo representativo da região é Latossolo Vermelho-Amarelo 

(BRASIL, 1983) com declividade de 50% e relevo montanhoso. 

A cultura tinha aproximadamente dois meses e, segundo o produtor, houve 

aplicação do agrotóxico Amistartop® (azoxistrobina e difenoconazol), somente 
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quando iniciou o cultivo e que novas aplicações seriam realizadas posteriormente. A 

última chuva na região ocorreu cerca de 20 dias antes da coleta de solo. 

A cultivar de morango utilizada foi a camarosa e o tamanho da área plantada era de 

7200m2. O espaçamento entre as plantas era de 0,35me 0,60m entre as linhas de 

plantio. A adubação era realizada duas vezes ao mês e a irrigação por gotejamento 

e aspersão. Na propriedade eram cultivados além do morango, batata, inhame e 

laranja. Anteriormente ao cultivo de morango foi plantada a batata baroa por nove 

meses, em que se utilizou o inseticida Engeopleno® (tiametoxam). 

O cultivo de morango nas duas áreas selecionadas para o estudo foi com os 

canteiros cobertos por um filme plástico, técnica conhecida como “mulching”. 

Existem dois tipos de cultivo na região: o de campo aberto, que foram os solos 

coletados no estudo, que utiliza uma quantidade maior de agrotóxicos do que a outra 

modalidade de cultivo, conhecida como túnel baixo, onde as plantas são cobertas 

com plástico leitoso transparente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 - Foto do plantio de morango da área C (C) e da área de mata (M), utilizada como 
referência, onde foram coletadas amostras de solos para realização das análises físicas, químicas e 
ecotoxicológicas. 

 

2.1.2 Área D  

A área D (Figura 16) localiza-se na região de Venda Nova do Imigrante nas 

coordenadas UTM, zona 24K, 0282472 oeste e 7741692 sul. A coleta de solo foi 

C M
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realizada em 07 de julho de 2012. O solo representativo do local é Latossolo 

Vermelho-Amarelo (BRASIL, 1983), a declividade foi de 35% e o relevo montanhoso. 

O cultivo havia sido iniciado há cinco meses e os agrotóxicos aplicados de duas em 

duas semanas eram: Amistar top® (azoxistrobina e difenoconazol), Cercobin® 

(tiofanato-metilico) e Sialex® (promicidona), além do orgânico (óleo de neen). A 

cultura era adubada duas vezes por mês com nitrato de cálcio, cloreto branco e 

fertilizantes à base de NPK, além de Ca e B foliares. A cultura anterior à plantação 

de morango foi a uva com a utilização dos seguintes agrotóxicos: Amistar top® 

(azoxistrobina e difenoconazol), Cercobin® (tiofanato-metilico), Cerconil® (tiofanato-

metílico e clorotalonil) e Curzate® (mancozebe). 

A cultivar de morango utilizada foi a camarosa e a cultura estava plantada numa 

área total de 1500m2. O espaçamento de plantio entre as plantas era de 0,38m e 

entre as fileiras de 0,40m. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 - Foto do plantio de morango da área D (D) e da área de mata (M), utilizada como 
referência, onde foram coletadas amostras de solos para realização das análises físicas, químicas e 
ecotoxicológicas. 

 

3 RESULTADOS 

3.1 Análises dos agrotóxicos 

Os agrotóxicos analisados e os seus respectivos limites de detecção (µg.kg-1) 

avaliados pelo laboratório foram: Mancozeb (0,05), Lambda-Cialotrina (0,01), 

Teflubenzurom (0,01), Difenoconazole (0,05), Metalaxil-M (0,02), Clorantraniliprole 

D D M
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(0,01), Thiamethoxam (0,01),  Acefato (0,01), Acetapramido (0,01), Clorfluazurom 

(0,02), Acibenzolar-S-Methyl (0,02), Abamectina (0,01), Captana (0,01), Clorotalonil 

(0,01), Piriproxifem (0,01),  Glifosato Potássio (0,01), Piraclostrobina + Metiram 

(0,05) e Tebuconazole (0,01), sendo que os mesmos não foram detectados nas 

amostras dos solos nos valores limites estabelecidos na metodologia. Os limites de 

detecção das análises foram inferiores aos limites máximos de resíduos permitidos 

pela CONAMA 420 (2009) para os agrotóxicos no solo, assim, assegurando a 

conformidade dos solos com os valores orientadores. Estes dados indicam que os 

solos estudados não apresentaram contaminação pelos agrotóxicos analisados 

conforme metodologia adotada. 

 

3.2 Análises físicas, químicas e respirometria 

A área C apresentou pH (H2O) superior à área D e nesta as porções, superior e 

média, apresentaram valores maiores do que o terço inferior (Tabela 7). As porções, 

superior e média, da área C apresentaram cargas predominantemente negativas. 

Quanto ao Al3+ e a acidez potencial (H+Al), o solo de mata apresentou valores 

superiores aos das áreas C e D. O solo da área D apresentou acidez potencial maior 

que a área C (Tabela 7).  

Os valores médios de P, K, Na, Ca e Mg foram menores no solo de mata do que nas 

áreas C e D (Tabela 7). Entre as porções das áreas não foram observadas 

diferenças, somente em relação ao Mg que foi menor no terço inferior em relação as 

demais porções na área D. Entre as áreas foi possível perceber que o K e o Na 

apresentaram concentrações maiores na área D do que na área C (Tabela 7).  

Com relação à SB, a mata obteve o menor valor, sendo estatisticamente diferente 

somente na área C (Tabela 7). Nessa a porção superior apresentou t maior que nas 

demais porções e solo de mata.  

O solo de mata e a área D possuem valores de T superiores à área C. O solo de 

mata possui os menores valores de V. Entre as porções das áreas não houve 

diferença em relação a V e a T, somente entre as áreas. Foram encontrados no solo 

de mata os maiores valores de m, que também foram observados na porção inferior 

da área D (Tabela 7). 
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Tabela 7 - Caracterização química dos solos cultivados com morango nas áreas C, D e solo de mata 

Legenda - S – terço superior; M – terço médio; I – terço inferior; DP – Desvio-padrão. Para comparação entre solo de mata e porções de cada área, as 
médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo Teste de Tukey (p<0,10). Para comparação entre as áreas C e D, as médias seguidas 
pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo Teste de Tukey (p<0,10). 

 

 

 

 

 

Áreas Porções
pH 

H2O 
pH 
KCl 

∆pH 

P K Na  Ca Mg Al3+ H + Al SB t T  V m 

mg.dm-3  cmolc.dm-3  % 

Mata  4,17b 3,85b -0,32a 5,40b 45,00b 8,00b  0,83b 0,17b 1,50a 12,87a 1,15b 2,65b 14,02a  8,18b 56,68a 

C 
S 6,01a 5,54a -0,47ab 29,87a 92,33ab 11,00a  4,30a 0,58a 0,00b 4,40b 5,16a 5,16a 9,57b  53,38a 0,00b 
M 6,12a 5,69a -0,42ab 22,85a 128,33a 11,33a  3,56a 0,64a 0,00b 3,96b 4,59a 4,59ab 8,55b  53,65a 0,00b 
I 6,25a 5,67a -0,58a 23,45a 98,67a 10,00a  3,03a 0,58a 0,00b 3,58b 3,91a 3,91ab 7,48b  52,07a 0,00b 

 Média 6,13a 5,64a -0,49a 25,39a 106,44b 10,78b  3,63a 0,60a 0,00a 3,98b 4,55a 4,55a 8,53b  53,03a 0,00a 
 DP 0,16 0,11 0,14 5,46 33,09 1,09  0,94 0,06 0,00 0,44 0,95 0,95 1,24  4,15 0,00 

Mata  4,17c 3,85b -0,32a 5,40ab 45,00b 8,00b  0,83a 0,17c 1,50a 12,87a 1,15a 2,65a 14,02a  8,18b 56,68a 

D 
S 5,84a 5,41a -0,44a 42,14a 219,67a 15,00a  4,33a 0,76a 0,00b 6,35c 5,72a 5,72a 12,07a  46,91a 0,00c 
M 5,74a 5,29a -0,45a 30,89a 206,33a 13,67ab  3,52a 0,59ab 0,00b 8,14b 4,70a 4,70a 12,84a  33,62ab 0,00c 
I 5,40b 5,03a -0,38a 22,24b 215,67a 16,67a  3,65a 0,39bc 0,05b 9,08b 4,66a 4,71a 13,74a  32,00ab 1,65b 

 Média 5,66b 5,25a -0,42a 31,76a 213,89a 15,11a  3,83a 0,58a 0,02a 7,86a 5,03a 5,04a 12,88a  37,51b 0,55a 
 DP 0,22 0,18 0,08 12,74 20,63 3,02  2,04 0,21 0,03 1,40 2,19 2,18 2,63  13,20 1,11 
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Tanto o Fe quanto o Mn apresentaram as maiores concentrações em solo de mata 

do que nas áreas cultivadas (Tabela 8). Na área D, esses dois elementos foram 

encontrados em menores concentrações na porção inferior. O Zn e o Cu 

apresentaram os menores teores em solo de mata, na área B novamente as 

menores concentrações desses elementos foram vistos na porção inferior (Tabela 

8). 

O Mn apresentou maiores concentrações na área D e o elemento Cu na área C 

(Tabela 8). 

 

Tabela 8 - Análise química dos micronutrientes dos solos das áreas C e D de cultivo 
de morango e solo de mata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda - S – terço superior; M – terço médio; I – terço inferior; DP – Desvio-padrão. Para 
comparação entre solo de mata e porções de cada área, as médias seguidas pela mesma letra na 
coluna não diferem entre si pelo Teste de Tukey (p<0,10). Para comparação entre as áreas C e D, as 
médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo Teste de Tukey (p<0,10). 

 

 

 

 

 

Áreas 
Porções

Fe Mn Zn Cu 

 mg.kg-1 
Mata  82,21a 40,22a 2,57b 0,18b  

C 
S 47,91d 19,04b 12,42a 1,27a  
M 53,96b 18,80b 12,68a 1,25a  
I 51,33c 20,09b 14,84a 0,69ab  

 Média 51,07a 19,31b 13,31a 1,07a  
 DP 3,03 0,69 1,33 0,33  

Mata  82,21a 40,22a 2,57d 0,18c  

D 
S 52,07b 34,68b 8,90a 1,11a  
M 48,85bc 30,06c 7,36b 0,90ab  
I 45,43c 25,27d 5,40c 0,60b  

 Média 48,78a 30,00a 7,22b 0,87a  
 DP 3,32 4,71 1,75 0,26  
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A área C obteve classe textural entre média a argilosa e a área D variou entre 

argilosa e muito argilosa (Tabela 9). O solo de mata apresentou classe textural 

argilosa. 

 

Tabela 9 - Classificação textural das áreas C, D e solo de mata 

Áreas 
Porções 

Areia 
grossa 

Areia 
fina 

 
Areia 
total 

 Silte  Argila Classificação 
textural 

 g.kg-1  %  g.kg-1 %  g.kg-1 % 
Mata  291,32 150,21  44,1a  83,57 8,4a  474,90 47,5a Argilosa 

C 
S 327,24 137,07  47,1a  93,63 9,4a  435,40 43,5a Argilosa 
M 451,83 158,70  61,0a  52,16 5,2a  337,31 33,7a Média 
I 475,34 160,74  63,6a  46,86 4,7a  317,07 31,7a Média 

 Média 418,14 152,17  57,25a  64,22 6,4b  363,26 36,3a  
 DP 113,29 20,74    44,20   88,32 8,8  

Mata  291,32 150,21  44,1a  83,57 8,4a  474,90 47,5b Argilosa 

D 

S 228,59 132,18  36,1a  142,55 14,2a  496,68 49,7ab Argilosa 
M 116,50 122,36  23,9a  174,01 17,4a  587,12 58,7ab Argilosa 

I 125,70 114,71  24,0a  136,77 13,7a  622,81 62,3a 
Muito 

argilosa 
 Média 156,93 123,09  28,0b  151,11 15,1a  568,87 56,9a  
 DP 100,26 15,63    48,54   90,83   

Legenda - S – terço superior; M – terço médio; I – terço inferior; DP – Desvio-padrão. Para 
comparação entre solo de mata e porções de cada área, as médias seguidas pela mesma letra na 
coluna não diferem entre si pelo Teste de Tukey (p<0,10). Para comparação entre as áreas C e D, as 
médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo Teste de Tukey (p<0,10). 

 

A umidade do solo da área D foi superior a área C, o solo de mata apresentou 

umidade semelhante às porções da área D e superiores as da área C (Tabela 15).  

O solo de mata apresentou os menores valores de Ds, além disso, a área C possui 

uma Ds superior e uma Dp inferior à área D (Tabela 10). O solo de mata apresentou 

maior porosidade total em relação ao solo C. 

 O solo da área D obteve maior porosidade que o da área C (Tabela 10). Em relação 

à macroporosidade, o solo de mata foi estatisticamente superior às demais áreas. O 

solo da área D apresentou mais macroporos que a área C. Na área C, a mata 

apresentou mais microporos que as demais áreas, e entre estas, as porções média e 

inferior, os menores valores. A área D foi estatisticamente superior em relação à 

microporosidade da área C (Tabela 10). 
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Tabela10 - Caracterização física das áreas sob cultivo de morango C, D e o solo de 
mata 

Áreas Porções 
Umidade 

(%) 
Ds 

(kg.dm-3) 
Dp 

(kg.m-3) 

Porosidade 
total 

(m.m-3) 

Macroporosidade 
(m.m-3) 

Microporosidade 
(m.m-3) 

Mata  23,57a 0,87b 2,52a 0,652a 0,245a 0,407a 

C 
S 15,67b 1,47a 2,57a 0,427b 0,103b 0,324b 
M 13,52b 1,54a 2,55a 0,395ac 0,096b 0,298c 
I 13,74b 1,61a 2,59a 0,379c 0,075b 0,303bc 

 Média 14,31b 1,54a 2,57b 0,400b 0,092b 0,309b 
 DP 1,57 0,08 0,12 0,033 0,029 0,015 

Mata  23,57ab 0,87b 2,52a 0,652a 0,245a 0,407a 

D 
S 26,10a 1,17a 2,69a 0,569a 0,177ab 0,392a 
M 24,69b 1,07a 2,60a 0,590a 0,180ab 0,410a 
I 21,14b 1,15a 2,66a 0,567a 0,142b 0,425a 

 Média 23,98a 1,13b 2,65a 0,575a 0,166a 0,409a 
 DP 2,46 0,09 0,08 0,023 0,037 0,023 

Legenda - S – terço superior; M – terço médio; I – terço inferior; DP – Desvio-padrão; Ds – Densidade 
do solo; Dp – Densidade de partículas. Para comparação entre solo de mata e porções de cada área, 
as médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo Teste de Tukey (p<0,10). 
Para comparação entre as áreas C e D, as médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem 
entre si pelo Teste de Tukey (p<0,10). 

 

O solo de mata apresentou valores superiores em relação à área C referentes ao 

COT, Nt, MOL, CBM e C-solúvel, ao passo que na área D somente MOL, CBM e C-

solúvel foram superiores no solo de mata em relação à área D. Quanto ao COT, Nt, 

CBM e C-solúvel, o solo da área D apresentou valores superiores ao solo da área C. 

O qCO2 da área C foi superior ao da área D (Tabela 11). 
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Tabela 11 - Carbono orgânico (COT), nitrogênio total (Nt), matéria orgânica leve 
(MOL), carbono da MOL, carbono da biomassa microbiana (CBM), carbono solúvel e 
quociente metabólico (qCO2 ) dos solos sob cultivo de morango nas áreas C, D e 
solo de mata 

Áreas Porções 
COT 

(g.kg-1) 
Nt (g.kg-

1) 
MOL 

(g.kg-1) 
C – MOL 
(g.kg-1) 

CBM 
(g.kg-1) 

C 
solúvel 
(g.kg-1) 

qCO2 

(g.g-1100cm-3) 

Mata  37,70a 2,29a 68,14a 171,42a 1,311a 0,553a 0,05a 

C 
S 21,97b 1,33b 8,20c 181,23a 0,254b 0,057b 0,16ab 
M 19,94b 1,26b 10,09b 164,12a 0,212b 0,064b 0,21a 
I 20,10b 1,29b 9,77b 168,93a 0,230b 0,065b 0,21a 

 Média 20,67b 1,29b 9,35a 171,42a 0,232b 0,062b 0,19a 
 DP 1,66 0,09 1,11 15,43 0,051 0,012 0,06 

Mata  37,70a 2,29a 68,14a 171,42b 1,311a 0,553a 0,05a 

D 
S 33,04a 2,37a 14,97b 162,75b 0,696b 0,402b 0,08a 
M 31,57a 2,26a 10,24bc 221,26a 0,755b 0,405b 0,07a 
I 32,34a 2,36a 8,79c 229,26a 0,845b 0,440b 0,06a 

 Média 32,31a 2,33a 11,33a 204,42a 0,766a 0,416a 0,07b 
 DP 3,60 0,26 3,56 37,22 0,148 0,044 0,02 

Legenda - S – terço superior; M – terço médio; I – terço inferior; DP – Desvio-padrão. Para 
comparação entre solo de mata e porções de cada área, as médias seguidas pela mesma letra na 
coluna não diferem entre si pelo Teste de Tukey (p<0,10). Para comparação entre as áreas C e D, as 
médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo Teste de Tukey (p<0,10). 

 

A liberação de CO2 durante o ensaio de respirometria obteve tendência a diminuir 

com o decorrer dos dias, tanto para área C quanto para D. A resposta da liberação 

de CO2 foi semelhante entre as áreas, no entanto o solo de mata apresentou maior 

liberação de CO2 no ensaio realizado (Figura 17). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 - Evolução do C-CO2 durante a respiração basal por 16 dias em solos de mata e das 
áreas de cultivo de morango C e D. 
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3.3 Ensaios ecotoxicológicos  

3.3.1 Sensibilidade dos organismos 

Os organismos utilizados nos ensaios estavam aptos para os procedimentos 

realizados, confirmados pelos ensaios de sensibilidade descritos no Capítulo 2 para 

os organismos terrestres e nas Tabelas 28 e 30para os organismos aquáticos. 

3.3.2 Pseudokirchneriella subcapitata 

A densidade algácea foi significativamente reduzida nas áreas C e D e solo de mata 

em relação ao controle laboratorial (Figura 18 C e D). 

Quando o solo de mata foi considerado como controle (Figura 18 C’ e D’), na área C 

apenas o terço superior apresentou maior densidade em relação ao controle, já na 

área D todas as porções foram significativamente superiores ao solo de mata. Os 

dados obtidos nos ensaios com P. subcapitata estão dispostos na Tabela 29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 - C e D = Densidade de P. subcapitata nas áreas sob cultivo de morango comparando as 
porções superior, média e inferior e o solo de mata com o controle de laboratório,*significativo a 5%; 
C’ e D’ = densidade de P. subcapitata comparando a mata com as demais porções das áreas. As 
médias seguidas pela mesma letra não diferem ao nível de 10% pelo teste de Tukey. 
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3.3.3 Dapnhia similis 

 Os ensaios ecotoxicológicos com o organismo D. similis demonstraram que em 

relação ao controle de laboratório, as áreas C e D, e solo de mata apresentaram 

efeitos negativos (Figura 26, C e D).  

Na Figura 19, C’ e D’, as áreas foram comparadas ao solo de mata. Foi possível 

observar mortalidade ou imobilidade maior de D. similis no solo de mata. No entanto, 

a área D apresentou mais efeitos negativos do que a área C. Também foi possível 

avaliar que houve um aumento da mortalidade/imobilidade de D. similis da porção 

superior até a inferior da área D. Os dados dos ensaios com D. similis estão 

dispostos na Tabela 31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 - C e D = Avaliação dos organismos D. similis mortos ou imóveis em solos sob cultivo de 
morango, comparando-se as porções e a mata com o controle de laboratório, *significativo a 5%; C’ e 
D’ = comparando-se as porções com o solo de mata. As médias seguidas pela mesma letra não 
diferem ao nível de 10% pelo teste de Tukey. 
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3.3.4 Lactuca sativa 

Em relação à germinação das sementes de L. sativa, não foi verificado efeito na área 

C, no entanto, as porções da área D obtiveram uma germinação menor que o solo 

de mata (Figura 20). 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 - C e D = Avaliação da germinação das sementes de alface (L. sativa) nas áreas sob 
cultivo de morango e solo de mata. As médias seguidas pela mesma letra não diferem ao nível de 
10% pelo teste de Tukey. 

 

Quanto a biomassa de L. sativa, nas áreas C e D todas as porções foram 

significativamente superiores ao solo de mata (Figura 21). No entanto, na área Da 

porção superior foi semelhante à porção média e esta semelhante ao terço inferior. 

Os dados gerados nos ensaios com L. sativa encontram-se na Tabela 32. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 - C e D = Avaliação da biomassa das plantas de alface (L. sativa) em solos sob cultivo de 
morango e solo de mata. As médias seguidas pela mesma letra não diferem ao nível de 10% pelo 
teste de Tukey. 
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3.3.5 Zea mays 

A germinação das sementes de Z. mays não obtiveram diferenças estatísticas entre 

as porções e o solo de mata nas áreas C e D (Figura 22). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 - C e D = Avaliação da germinação das sementes de milho (Z. mays) em solos sob cultivo 
de morango e solo de mata. As médias seguidas pela mesma letra não diferem ao nível de 10% pelo 
teste de Tukey. 

 

Nas áreas C e D, a biomassa de Z. mays foi superior a encontrada no solo de mata 

e não houve diferença entre as porções (Figura 23). Os dados obtidos nos ensaios 

com Z. mays estão dispostos na Tabela 33. 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 - C e D = Avaliação da biomassa de Z. mays em solos sob cultivo de morango  e solo de 
mata. As médias seguidas pela mesma letra não diferem ao nível de 10% pelo teste de Tukey. 
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3.3.6 Eisenia fetida 

Não foi observada mortalidade de E. fetida nas áreas sob cultivo de morango C e D 

quando comparadas ao solo de mata (Figura 34). 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 - C e D = Avaliação da mortalidade das minhocas E. fetida em solos de mata e solos sob 
cultivo de morango e solo de mata. As médias seguidas pela mesma letra não diferem ao nível de 
10% pelo teste de Tukey. 

 

Quanto à biomassa de E. fetida, a área C apresentou perda de biomassa 

significativa em relação ao solo de mata. Já na área D não houve diferença entre as 

porções e o solo de mata (Figura 25). Os dados obtidos nos ensaios realizados com 

E. fetida estão descritos na Tabela 34. 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 25 - C e D = Avaliação da biomassa das minhocas E. fetida em solos de mata e solos sob 
cultivo de morango e solo de mata. As médias seguidas pela mesma letra não diferem ao nível de 
10% pelo teste de Tukey. 
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A Figura 26 representa a análise de agrupamentos entre as duas áreas de cultivo de 

morango, sendo possível verificar uma separação entre as áreas C e D. Além disso, 

as áreas apresentaram mais similaridades entre elas do que com o solo de mata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 - Dendrograma da análise de agrupamento das áreas de morango C e D, terços superior 
(SUP), médio (MED) e inferior (INF), e solo de mata. 

 

Entre as áreas foi possível verificar que os organismos aquáticos, a densidade de P. 

subcapitata da área D foi superior à área C, enquanto que para D. similis não houve 

diferença estatística entre as mesmas (Tabela 12). 

Nas respostas dos organismos terrestres, a germinação de L. sativa foi superior na 

área C em relação à área D, a biomassa não se diferenciou entre as áreas (Tabela 

12).  Ao passo que a resposta com Z. mays foi diferente da resposta com L. sativa, 

portanto a área D obteve maior germinação em relação a área C e quanto a 

biomassa a área D também apresentou maior biomassa. Em relação à mortalidade 

das minhocas não se observou diferença entre as áreas, mas quanto à biomassa a 

área D apresentou-se com ganho de biomassa para E. fetida (Tabela 12). 

Logo, a área C comparada à área D apresentou efeitos negativos para densidade de 

P. subcapitata, biomassa de Z. mays e biomassa de E. fetida. 
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Tabela 12 - Avaliação geral dos ensaios ecotoxicológicos nas áreas C e D sob cultivo de morango 

As médias seguidas pela mesma letra não diferem ao nível de 10% pelo teste de Tukey. 

 

 

 

Áreas 
Densidade 

P. subcapitata 
(céls.mL-1) 

Imobilidade 
D. similis 

Germinação 
L. sativa 

Biomassa 
L. sativa 
(g.kg-1) 

Germinação 
Z. mays 

Biomassa 
Z. mays 
(g.kg-1) 

Mortalidade 
E. fetida 

Biomassa 
E. fetida 
(g.kg-1) 

C 40,61±28,97b 0,61±0,77a 8,25±1,20a 0,82±0,15a 9,22±0,96b 6,68±0,76b 0,06±0,23a -0,51±0,15b 
D 104,60±44,58a 2,81±2,24a 7,53±1,58b 0,77±0,10a 9,81±0,40a 8,17±0,98a 0,00±0,00a 0,18±0,32a 
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4 DISCUSSÃO 

Apesar da aplicação dos agrotóxicos pelos agricultores, segundo pesquisa realizada 

com os mesmos, não foram detectados os agrotóxicos que foram avaliados na 

metodologia aplicada. No entanto, estudos comprovam que mesmo abaixo das 

concentrações estabelecidas pela CONAMA 357 (2005), os agrotóxicos promovem 

efeitos ecotoxicológicos, principalmente, em espécies aquáticas (CAMPAGNA et al., 

2007), uma vez que muitos podem ser carreados dissolvidos em água, tais como o 

metalaxil (EMBRAPA, 2007). A mistura dos efeitos de vários agrotóxicos também 

pode ser um problema ambiental, pois pode provocar efeitos aditivos e sinérgicos 

(MAGNUSSO, 2010). 

Os processos de degradação sofridos pelos agrotóxicos podem gerar os 

metabólitos, que podem ser mais perigosos que a molécula original (LAVORENTI, 

1996). No entanto, a literatura sobre a ação dos agrotóxicos é muito maior do que 

sobre os seus metabólitos (ANDREU; PICÓ, 2004). O estudo de Severino e Silva 

(2012) investigou a taxa de degradação da ametrina, herbicida de alta persistência 

no ambiente, determinando quais foram os metabólitos formados N-ethyl-N’-(1-

methylethyl)-6-(methylsulfinyl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine (metabólito A) e 4-

(ethylamino)-6-[(1-methylethyl) amino]-1,3,5-triazin-2-ol (metabólito B) e além disso, 

foi observado que no Latossolo que ficou incubado durante 120 dias houve um 

decréscimo da radioatividade inicialmente aplicada da ordem de 105% para 

aproximadamente 90%, em contrapartida observou-se um aumento na quantidade 

dos metabólitos voláteis. 

Tanto na área C quanto na D, foi observado efeito negativo na densidade algácea 

em relação ao controle laboratorial (Figura 18). Aruoja (2004) avaliou metais 

pesados em extratos de águas dos solos contaminados e observou que o extrato 

não havia causado toxicidade às algas, ao passo que, quando foram avaliados 

elutriatos de solos contaminados o efeito foi muito mais severo (BAUN et al., 2002). 

Thomas et al. (1986) recomendam P. subcapitata como organismo mais sensível 

para ensaios ecotoxicológicos com elutriato de solo. A maioria dos estudos que 

avaliam o efeito dos agrotóxicos em meio aquático, o testam no meio de cultivo e 

observam a inibição a 50% dos organismos. Mcclellan et al. (2008) e Gao (2011) 
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observaram que agrotóxicos são capazes de inibir a fotossíntese e provocar a 

diminuição da densidade algácea.    

Garric et al. (2007) encontraram efeitos na sobrevivência, reprodução e taxa de 

crescimento de P. subcapitata e D. similis ao composto ivermectina em solução de 

meio de cultivo, observando uma sensibilidade maior das algas. Brandolt e Lobo 

(2010) realizaram ensaios com D. magna em águas de irrigação e de drenagem 

oriundas dos canais de uma lavoura orizícola e revelaram que os ensaios realizados 

nas amostras de água apresentaram baixa toxicidade ou não apresentaram efeito 

tóxico para o organismo-teste.  

O solo é um ambiente complexo, por isso é necessário avaliar vários possíveis 

causadores de efeitos negativos, tais como o pH, a turbidez e a luminosidade. Em 

ensaios com organismos aquáticos em lixiviados do solo, devem ser analisadas as 

características químicas e físicas do solo para uma avaliação integrada dos 

resultados ecotoxicológicos, uma vez que foi possível perceber pela análise de 

agrupamentos que integra as avaliações físicas, químicas e biológicas uma 

separação por similaridades tanto das áreas (mata, C e D) quanto das porções 

(superior, média e inferior) (Figura 26).  

Portanto, em relação aos organismos aquáticos, o pH possui grande influência nas 

respostas biológicas. O pH das áreas estudadas esteve abaixo de 7,0 tanto nas 

áreas cultivadas quanto no solo de mata (Tabelas 29 e 31). Assim, os baixos valores 

de pH podem contribuir para os efeitos negativos aos organismos aquáticos 

(ALTENBURG; KRUGER; EISENTRAGER, 2010). 

Durante a realização dos experimentos, foi possível perceber que a área D 

apresentou turbidez menor do que a área C, isso também pode ter ocasionado essa 

diferenciação na densidade das algas. O crescimento algáceo é dependente da 

intensidade luminosa, assim Vieira (2010) avaliou a toxicidade da abamectina a 

algas e concluiu com experimentos com lixiviados contaminados e sem 

contaminação que a inibição celular foi mais em função das características físicas, 

como a turbidez no sistema, do que as características químicas do agrotóxico. Além 

disso, pela análise textural foi avaliado que a área C possuiu mais areia e seu 

elutriato ficou mais turvo e a área D mais silte com elutriato menos turvo. Portanto, 
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as características físicas do ambiente também podem ter interferido na resposta aos 

microcrustáceos em solos de morango.  

Baun et al. (2002) realizaram estudos com solos não contaminados e não 

observaram redução do crescimento algáceo onde foram utilizadas diferentes 

proporções de solo e líquido extrator. Nas maiores concentrações de solo houve 

uma redução da intensidade luminosa, no entanto, eles não observaram que a 

diminuição da intensidade luminosa tenha inibido o crescimento algáceo. 

Na ABNT 2011a, que dispõe das normas para a realização dos ensaios com P. 

subcapitata, sugere-se a utilização de malhas de filtros de 200µm a 300µm de 

tamanhos de poros, para a retirada dos organismos predadores. Na norma da 

ABNT, 2011b, que preconiza a respeito da caracterização de solos e materiais de 

solos, não descreve sobre possível interferência da turbidez ao método com lixiviado 

de solo.  

No entanto, neste estudo foi avaliado que diferentes granulometrias de solos podem 

interferir na turbidez da amostra e, consequentemente, nos ensaios ecotoxicológicos 

com organismos aquáticos. Foram utilizados filtros com tamanhos de poros 

inferiores aos citados na norma ABNT 2011a e, mesmo assim, a turbidez foi um fator 

que poderá ter ocasionado algum problema no crescimento celular. Assim, sugere-

se a utilização de filtros de poros de 0,8 a 8,0 µm e, posteriormente, a amostra 

também deverá ser filtrada em malha de 0,22µm de tamanho de poros, que retiram 

inclusive as partículas mais finas, o que deixaria de ocasionar a turbidez da amostra 

e seria um fator a menos para causar variabilidade no ensaio com elutriato de solos. 

O solo de mata apresentou resultados com baixa densidade celular de P. 

subcapitata e alta mortalidade de D. similis (Figuras 18 e 19). Além do pH ser baixo 

na mata em relação ao solo dos cultivos, a presença de Al3+ (Tabela 7) pode ter 

provocado esses resultados negativos. Nos solos tropicais e subtropicais úmidos, os 

nutrientes solúveis como Ca, Mg e K podem ser lixiviados. Quando a remoção de 

cátions básicos é maior que a taxa de liberação pelos processos de intemperização, 

o pH do solo diminui, assim como ocorre quando a mineralização da MO por 

microorganismos do solo resulta na liberação de nitrato e hidrogênio. Em baixos 

valores de pH, o H+ atua sobre os minerais liberando íons Al3+, que ficam retidos 
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pelas cargas negativas das partículas de argila do solo, em equilíbrio com o Al3+ em 

solução. Dessa maneira, a quantidade de Al+3 em solução aumenta com a acidez do 

solo (BOHNEN, 1995). A mortalidade das Dapnhias em solos de mata além do pH 

pode estar relacionado à solubilização do Al3+. Nas soluções ácidas, o Al3+ passa a 

existir como íon livre na solução, assim os hidróxidos se precipitam como gel nas 

brânquias dos peixes, que são menos ácidas, dificultando a assimilação normal do 

oxigênio da água. Algo semelhante pode acontecer com a D. similis, uma vez que é 

um organismo filtrador com presença de brânquias (BAIRD, 1999). 

Nas medidas dos elutriatos dos solos (Tabela 31), a área D apresentou altos valores 

de condutividade elétrica, assim como para o elemento Na que foram superiores aos 

encontrados no solo da área C (Tabela 7). O manejo do cultivo de morango utiliza a 

cobertura plástica sobre o solo que diminui a transpiração, além disso, também é 

realizada a fertirrigação, com o fornecimento de nutrientes à planta na irrigação, 

proporcionando um aumento na quantidade dos nutrientes e na condutividade 

elétrica do solo. As concentrações iônicas indicam a quantidade de sais existentes 

na coluna d’água e, portanto, representam uma medida indireta da concentração de 

poluentes. Em geral, níveis superiores a 100µS.cm-1 indicam ambientes impactados 

(CETESB, 2012). A alta condutividade elétrica pode promover a mortalidade em 

organismos aquáticos (GONÇALVES et al., 2007), neste estudo principalmente em 

relação a D. similis. O NaCl promove efeitos negativos em organismos aquáticos 

(SANTOS; VICENSOTTI; MONTEIRO, 2007), assim como em organismos terrestres 

(JAMIL et al., 2007), principalmente por interferirem na condutividade elétrica 

(SANTOS; VICENSOTTI; MONTEIRO, 2007).  

A declividade do terreno influenciou na resposta aos organismos bioindicadores, 

principalmente os aquáticos. Foi observado que na porção inferior do terreno a 

densidade algácea foi reduzida na área C (Figura 18), assim como houve uma maior 

mortalidade de Dapnhia nessa região da área D (Figura 19) e menor biomassa de L. 

sativa nas porções média e inferior dessa mesma área (Figura 21). Lerch e 

Blanchard (2003) descrevem que o principal meio de contaminação de rios e lagos 

por agrotóxicos ocorre por escoamento superficial. Experimentos realizados com 

atrazina e biomarcadores radioativos permitiram determinar que depois de 

aplicados, 90% da radioatividade haviam ficado retidas no solo, sendo que 75% nos 
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primeiros 5cm e após 90 dias foi encontrada a 50cm de profundidade, podendo ter 

atingido as águas do subsolo, sendo um risco de contaminação do lençol d’água. 

Dessa maneira, foi sugerido que a aplicação do herbicida fosse evitada quando 

houvesse previsão de chuvas, considerando o potencial poluidor das águas 

superficiais e subterrâneas (CORREIA; LANGENBACH, 2006). A reaplicação dos 

agrotóxicos após as chuvas é uma prática comum entre os agricultores o que torna o 

processo de contaminação ainda mais complexo. 

A biomassa das plantas (L. sativa e Z. mays) dos solos sob cultivo de morango 

foram superiores ao solo de mata (Figuras 21 e 23). É provável que a calagem e a 

adubação tenham sido os principais fatores que favoreceram essas respostas, uma 

vez que foi comprovada pela correlação positiva com fatores químicos, 

principalmente na área C, respectivamente para L. sativa e Z. mays, como P (r = 

0,76 e r = 0,68), K (r = 0,86), Mg (r = 0,93 e r = 0,75), SB (r = 0,70 e r = 0,82), V (r = 

0,79) e pH em H2O (r = 0,61 e r = 0,77) que podem ter favorecido o crescimento de 

raízes. Também foi encontrada uma correlação negativa da biomassa de L. sativa e 

Z. mays na área C, respectivamente com m (r = -0,86 e r = -0,87), Al3+ (r = -0,86 e r = 

- 0,87) e H+Al (r = -0,68 e r = -0,79), além da área D, respectivamente para L. sativa 

e Z. mays para m (r = -0,97 e r = -0,86), Al3+ (r =-0,97 e r = -0,86) e H+Al (r = - 0,86 e 

r = -0,61). Em muitos solos brasileiros, os teores de alumínio frequentemente 

atingem níveis tóxicos para as plantas. Essa toxicidade é, geralmente, um dos 

fatores limitantes no aumento da produtividade das culturas em solos ácidos. O 

efeito tóxico manifesta-se pela limitação no desenvolvimento do sistema radicular, 

bem como pela interferência na absorção, transporte e utilização de nutrientes 

(SILVA et al., 1984;ANDERSSON, 1992). Assim, a prática da calagem torna-se 

importante para obtenção de elevadas produtividades, devido à melhoria das 

condições do solo, tais como elevação do pH, redução do teor de Al3+, elevação dos 

teores de Ca e Mg disponíveis e aumento da disponibilidade de P para as plantas. 

O solo de mata além de possuir o valor de pH mais baixo, ainda possui os menores 

valores de P, K, Ca, Mg, menor SB, maior H+Al e Al3+ em relação aos solos sob 

cultivo (Tabela 7). Todos esses fatores aliados se completam para ocasionar as 

menores biomassas nesses solos, uma vez que sob condições mais ácidas 

geralmente possuem alta concentração de Al3+, baixo teor de P disponível, alta 



94 

capacidade de adsorção de nutrientes (GAUME et al., 2001) e baixos teores de Ca 

(RITCHEY et al., 1982).  

Os micronutrientes foram avaliados visto que o solo de mata apresentou as maiores 

concentrações de Fe e Mn e as menores de Cu e Zn em relação às duas áreas 

cultivadas (Tabela 8). Segundo a classificação dos micronutrientes adotada para o 

Estado do Espírito Santo (DADALTO; FULLIN, 2001), nos solos de mata as 

concentrações de Fe e Mn estão em níveis médios, no entanto, Cu e Zn foram 

considerados como muito baixos. Nas áreas cultivadas, as concentrações de Fe e 

Mn foram consideradas médias. O Zn também foi considerado médio, exceto a 

porção inferior da área D que foi baixo. Já o elemento Cu foi considerado muito 

baixo em solo de mata e baixo nas áreas cultivadas. Sendo assim, é possível avaliar 

que nos solos sob cultivo de morango, os micronutrientes não foram encontrados em 

altas concentrações, assim não apresentaram concentrações tóxicas aos 

organismos no solo. 

Não foram observadas mortalidade das minhocas nas áreas C e D de cultivo de 

morango (Figura 34). No entanto, em relação à biomassa, o solo da área C 

apresentou perda significativa de biomassa de E. fetida em relação ao solo de mata, 

assim como menor teor de COT, Nt, CBM, C-solúvel (Tabela 11) em relação à área 

D. Este fator pode ter contribuído para essa resposta em E. fetida, uma vez que as 

minhocas atuam na ciclagem de nutrientes, principalmente da fração lábil da MO 

(PAPINI; ANDREA, 2001). No entanto, como os protocolos adotados para os 

ensaios ecotoxicológicos com minhocas sugerem a Eisenia fetida, uma espécie 

exótica pode gerar resultados equivocados em virtude de se basearem em 

diferentes condições de solo (BUCH, 2010). 

O solo D além de possuir maior MO, também apresenta maior atividade biológica, 

haja vista pelo ensaio de respirometria (Figura 17), em que as taxas de respiração 

basal se aproximam do solo de mata e, além disso, o qCO2 da área D se aproxima 

do encontrado no solo de mata, sendo inferior significativamente ao do solo C 

(Tabela 11). O solo D apresentando maior atividade biológica, por sua vez também 

apresenta maior ciclagem de nutrientes (WARDLE, 1992), o que também favorece a 

biomassa das minhocas. No entanto, segundo Gravilescu (2005), os solos com 

maior teor de MO tem mais sítios de ligação com as moléculas dos agrotóxicos. 
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Laabs et al. (2002), em estudo de lixiviação e degradação de agrotóxicos usados 

nas culturas do milho e da soja em Latossolos do cerrado, verificaram associação 

entre maior taxa de degradação dos agrotóxicos em função das maiores atividades 

microbianas. Ao escavar e ingerir solo ou serrapilheira contaminados, as minhocas 

entram em contato com poluentes no solo, que estão na solução do solo ou 

adsorvidos nas partículas minerais e na MO. A adsorção também pode ser realizada 

por contato direto e passagem pela cutícula. Assim as minhocas podem se intoxicar, 

morrer ou sobreviver, incorporar e bioacumular os poluentes em seus tecidos 

(CORTET et al., 1999; BURGER, 2006).  

Cada organismo em que foi realizado o ensaio uma resposta diferenciada foi 

observada, uma vez que cada organismo apresenta uma sensibilidade (MOORE et 

al., 1998), sendo que a P. subcapitata apresentou-se mais sensível do que a D. 

simlis no ambiente aquático, dados corroborados por Cesar et al. (2010). Entre os 

organismos terrestres, a E. fetida se mostrou mais sensível do que a L. sativa e a Z. 

mays. A resposta dos bioindicadores de diferentes níveis tróficos são diferenciadas, 

Jonsson et al. (2009) verificaram diferenças nas respostas de algas, microcrustáceos 

e peixes, verificando que os microcrustáceos foram os mais sensíveis à avaliação 

ecotoxicológica com um biopesticida. Cesar et al. (2010) avaliaram o elutriato de 

solos contaminados com metais pesados e observaram inibição do crescimento de 

algas, mortalidade de dapnhias e efeitos subletais, como bioacumulação e 

reprodução de minhocas.  
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5 CONCLUSÕES 

O solo da área C é mais prejudicial aos organismos haja vista que apresenta 

resultados negativos para P. subcapitata e E. fetida em relação à área D. A área D 

apresenta germinação e biomassa de Z. mays superiores à área C, no entanto 

apresenta uma tendência a ter maior mortalidade de D. similis.  

Os terços, médio e inferior, possuem efeitos mais negativos aos organismos, em 

relação às avaliações de densidade de P. subcapitata, mortalidade ou imobilidade 

de D. similis e biomassa de L. sativa em áreas de cultivo de morango. 

Recomenda-se a correção da acidez ativa e trocável do solo de mata para evitar 

possíveis efeitos químicos na resposta biológica dos organismos aquáticos.   
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CAPÍTULO 3 

AVALIAÇÃO INTEGRADA E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os agrotóxicos podem interferir diretamente na cadeia trófica por proporcionar um 

desequilíbrio ecológico e atingir principalmente o homem.  Geralmente, em ensaios 

ecotoxicológicos com substâncias poluentes como agrotóxicos são comuns estudos 

que determinam a concentração letal desses compostos no organismo 

(FITZGERALD, 1997), haja vista que para um agrotóxico ser liberado para utilização 

no campo, este deve passar por ensaios de toxicologia. No entanto, é importante 

que existam estudos que verifiquem em campo se esses compostos estão de fato 

sendo aplicados no solo em concentrações adequadas, a fim de não prejudicar os 

organismos terrestres e aquáticos. 

Os bioensaios integram os efeitos dos poluentes que podem ter ações aditivas, 

sinergéticas e antagônicas e, além disso, podem ser completados com as análises 

químicas (WILKE, 2008). No entanto, somente as análises químicas tradicionais 

isoladas não refletem a resposta dos efeitos nos organismos, nem as interações que 

ocorrem entre as substâncias e nem a disponibilidade destas para os organismos 

(MAGALHÃES; FILHO, 2008). 

Culturas como a do tomate e do morango estão entre as que mais utilizam 

agrotóxicos na produção agrícola. Portanto, o estudo avaliou quatro áreas, sendo 

duas de tomate e duas de morango. Este capítulo tem como objetivo integrar os 

resultados das duas culturas e realizar considerações finais a respeito do estudo.   

Em comparação com os ensaios realizados com organismos aquáticos, os ensaios 

com organismos terrestres ainda são bem recentes (ROMBKE e KNACKER, 2003). 

Haja vista inclusive pela CONAMA 357 (2005), que trata assuntos relacionados à 

poluição das águas, além de ser mais antiga, ainda possui uma riqueza de valores 

orientadores bem superiores à CONAMA 420 (2009) que propõe diretrizes para 

avaliar a qualidade dos solos. 

No entanto, é muito importante a avaliação integrada, uma vez que desta maneira se 

realiza uma observação geral do risco ambiental nos dois compartimentos 

biológicos. Por meio do estudo foi possível avaliar entre as duas culturas estudadas 
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que a do tomate apresentou maiores efeitos aos organismos, haja vista que 

apresenta resultados negativos para D. similis, L. sativa e E. fetida, além da P. 

subcapitata. 

Pela integração das análises físicas, químicas e ecotoxicológicas foi possível avaliar 

que houve uma diferenciação entre essas características que separaram as áreas 

de cultivo de tomate e morango (Figura 27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 - Dendrograma da análise de agrupamento das áreas sob cultivo de tomate (A e B) e 
morango (C e D), terços superior (SUP), médio (MED) e inferior (INF) e solos de mata referentes aos 
respectivos cultivos. 

 

Ressalta-se que não foram observadas grandes diferenças nas características 

físicas dos solos, mas pela análise textural foi possível observar que os solos sob 

cultivo de tomate apresentaram textura argilosa e as de morango, textura média a 

muito argilosa. 

A caracterização química obteve uma expressiva diferença entre as áreas. O solo de 

mata apresentou maior acidez ativa e trocável em relação as áreas cultivadas, assim 

como os maiores teores de Al3+, m e H+Al. Além disso, uma das áreas de tomate 

apresentou a maior concentração de Al3+ entre as áreas cultivadas. O solo de mata 
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também apresentou baixos teores de alguns nutrientes, tais como, P, K, Ca e Mg, 

por isso, um dos fatores que fizeram com que tivesse a menor biomassa das 

plantas. As áreas de cultivo de morango apresentaram os maiores teores de P, Na, 

SB e t, tal como os maiores valores de biomassa das plantas em relação as áreas 

de tomate.  

Quanto aos micronutrientes, os solos de mata apresentaram os maiores teores de 

Fe e Mn em relação às duas culturas e as menores concentrações de Cu e Zn. Nas 

duas áreas sob cultivo de tomate e morango, as concentrações dos elementos 

variaram de baixo a médio, portanto nenhuma área obteve altas concentrações 

desses elementos, portanto não foram considerados tóxicos aos organismos. 

Quanto à densidade algácea todas, as áreas de cultivo proporcionaram reduções 

significativas (68,96±9,25céls.mL-1; 55,64±13,52céls.mL-1; 40,61±28,97céls.mL-1 

e104,60±44,58céls.mL-1) em relação ao controle laboratorial sem solo (Figura 35). 

No entanto, houve um padrão de respostas entre as áreas de morango e tomate, 

sendo que a porção inferior do terreno sempre apresentou a menor densidade em 

relação às demais áreas, o que poderá ter sido influenciada por características 

químicas e pelo deslocamento dos sedimentos das porções superiores para as 

inferiores (Figura 28). 

A relação entre densidade algácea e textura do solo foi avaliada nos ensaios com P. 

subcapitata. Na avaliação dos solos sob cultivo de tomate, ambos de textura 

argilosa, a densidade foi baixa, no entanto, a influência da turbidez talvez não tenha 

sido o principal fator que proporcionasse a baixa densidade algácea. Haja vista que 

foram realizados ensaios com filtros de diferentes porosidades e na amostra com 

filtro de menor porosidade, a densidade de células foi menor. No entanto, nos solos 

sob cultivo de morango, um com textura média a argilosa e o outro com textura 

argilosa a muito argilosa, a amostra com menor percentual de argila foi a amostra 

que ficou mais turva, e desta maneira apresentou a menor densidade algácea. 

Portanto, o ideal nos ensaios ecotoxicológicos, em que se deseja realizar 

comparações entre diferentes tipos de solos, estas devem ser realizadas com solos 

de mesma textura granulométrica, uma vez que este fator pode interferir no 

resultado dos ensaios com P. subcapitata. Por outro lado, ensaios realizados como 

no presente estudo geram resultados sobre a real dimensão do problema. 
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Os solos de mata apresentaram baixa densidade de P. subcapitata, e mortalidade 

de D. similis significativa em relação aos controles laboratoriais, estes que são meios 

sob condições ideais para esses organismos. Entretanto, quando são utilizados 

elutriatos de solos, vários fatores, inclusive os químicos, como pH, H+Al, m e Al3+, 

demonstraram ter representativa participação nas respostas ecotoxicológicas dos 

organismos. Uma padronização dessas variáveis entre os solos estudados é 

importante para diminuir as possíveis variáveis que possam causar efeitos aos 

organismos.  

Em relação a D. similis, que seguiu a mesma metodologia adotada para o ensaio 

com P. subcapitata, uma das áreas de tomate foi a mais afetada, pois apresentou a 

maior mortalidade aos microcrustáceos (Figura 29). Em contrapartida, uma das 

áreas de morango também apresentou mortalidade para D. similis que foi menor que 

a área de tomate, mas também significativa em relação ao controle laboratorial. 

Possivelmente, a alta condutividade elétrica pode ter contribuído para esse 

resultado, em virtude das áreas de morango serem fertiirrigadas e os canteiros 

cobertos, que propiciam a diminuição da evapotranspiração. 

Uma das prováveis causas que também podem ter influenciado na mortalidade de 

D. similis nas culturas de tomate e morango foram as concentrações de íons Ca e 

Mg que proporcionam modificações na faixa de dureza estabelecida para esses 

organismos. Outro fator corresponde a presença de íons Al em pH ácido, assim 

como a granulometria do solo, fatores que em conjunto podem promover a 

mortalidade dos microcrustáceos. 

Geralmente, os estudos com agrotóxicos avaliam em qual concentração 

determinada substância causa efeito aos organismos, além de observarem seus 

efeitos fisiológicos, como descrito por He et al. (2012) que realizaram ensaios com 

algas, verificando a inibição da fotossíntese e mortalidade dos microcrustáceos. No 

entanto, estudos que verificam a ação dos agrotóxicos nos solos coletados em 

campo também são muito importantes, haja vista que no ambiente ocorrem várias 

interações e estas também precisam ser avaliadas. Mesmo que não tenham sido 

detectados, os agrotóxicos nas quantidades limites estabelecidas pela metodologia 

aplicada, em virtude desses ensaios terem sido realizados com solos provenientes 

dos cultivos de tomate e morango que utilizam diversos agrotóxicos, a interação 
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entre essas moléculas também pode ser fonte de toxicidade. Além disso, por meio 

da degradação dos agrotóxicos no ambiente geram-se produtos (metabólitos) que 

podem ser mais tóxicos do que o composto que os deu origem. 

No entanto, várias questões estão envolvidas quando se trata de metabólitos, mas 

certamente um grande problema é a falta de conhecimento sobre o assunto, uma 

vez que existem poucos trabalhos nessa área. Outro problema é a falta de padrão 

analítico, pois os produtos de degradação formados a partir dos agrotóxicos podem 

constituir uma mistura extremamente complexa de substâncias. Lerch et al. (2003) 

observaram no solo a formação de 28 diferentes metabólitos da trifluralina, no 

entanto, como as normas estavam disponíveis apenas para a trifluralina e seis de 

seus metabólitos, os demais produtos de degradação puderam ser identificados, 

mas não quantificados. Além disso, como no exemplo do carbosulfan e de seus 

metabólitos como o carbamato, na legislação brasileira, o nível máximo de resíduos 

(LMR) estabelecido não considera o somatório de seus metabólitos como o total de 

resíduos tóxicos deste inseticida, embora isso devesse ser considerado (TREVISAN 

et al., 2004) 
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2.1) Avaliação dos organismos P. subcapitata aos solos sob cultivo de tomate e 

morango. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 - Comparação entre os ensaios realizados com P. subcapitata nas áreas de tomate e 
morango com controle de laboratório (A, B,C e D) e a mata como controle (A’, B’, C’ e D’). 
*significativo a 5% por Teste-t ou Wilcoxon’s Rank Sum; A’ e B’ = densidade de P. subcapitata 
comparando a mata com as demais porções. As médias seguidas pela mesma letra não diferem ao 
nível de 10% pelo teste de Tukey. 
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2.2) Avaliação das respostas dos organismos D. similis aos solos sob cultivo de 
tomate e morango. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 - A, B, C e D = Avaliação da mortalidade/ imobilidade de D. similis em solos sob cultivo de 
tomate e morango comparados com o controle laboratorial. A’, B’, C’, D’ = Comparação com o solo de 
mata. *significativo a 5% por Teste-t ou Wilcoxon’s Rank Sum e as médias seguidas pela mesma letra 
não diferem ao nível de 10% pelo teste de Tukey. 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

CONTROLE MATA SUPERIOR MÉDIO INFERIOR

O
rg

an
is

m
o

s 
af

et
ad

o
s

Amostras

A 

* ** *

0

1

2

3

4

5

6

MATA SUPERIOR MÉDIO INFERIOR

O
rg

an
is

m
o

s 
af

et
ad

o
s

Amostras

A’ 
a a a a 

0

1

2

3

4

5

6

CONTROLE MATA SUPERIOR MÉDIO INFERIOR

O
rg

an
is

m
o

s 
af

et
ad

o
s

Amostras

B 

*
*

*

0

1

2

3

4

5

6

MATA SUPERIOR MÉDIO INFERIOR

O
rg

an
is

m
o

s 
af

et
ad

o
s

Amostras

B’ 

a 

b 
b 

b 

0

1

2

3

4

5

6

CONTROLE MATA SUPERIOR MÉDIO INFERIOR

O
rg

an
is

m
o

s 
af

et
ad

o
s

Amostras

C 

*
*

*

*

0

1

2

3

4

5

6

MATA SUPERIOR MÉDIO INFERIOR

O
rg

an
is

m
o

s 
af

et
ad

o
s

Amostras

C’ 

a 

b 
b b 

0

1

2

3

4

5

6

CONTROLE MATA SUPERIOR MÉDIO INFERIOR

O
rg

an
is

m
o

s 
af

et
ad

o
s

Amostras

*

D 

*

*

*

0

1

2

3

4

5

6

MATA SUPERIOR MÉDIO INFERIOR

O
rg

an
is

m
o

s 
af

et
ad

o
s

Amostras

D’
a a 

b

ab 



109 

Em relação ao ensaio com plantas, a biomassa foi mais sensível que a germinação. 

Na biomassa de L. sativa e Z. mays, as áreas sob cultivo apresentaram efeito 

positivo sendo a biomassa superior a dos solos de mata. Os resultados podem estar 

relacionados principalmente com a fertilidade do solo, adubações e correção da 

acidez dos solos. Tanto a acidez ativa e potencial do solo, quanto a presença de Al3+ 

são características químicas apresentadas pelos solos de mata que podem 

proporcionar efeitos negativos para as plantas. Portanto, para se estabelecer as 

metodologias adotadas nos ensaios com plantas há necessidade de se estabelecer 

características químicas padronizadas para a comparação dos resultados entre os 

solos. 

As biomassas das espécies L. sativa e Z. mays cultiva das nas áreas de morango 

apresentaram-se superiores às encontradas nas áreas de tomate (Figuras 30 e31). 

As plantas se desenvolveram melhor em solos sob cultivo de morango, haja vista 

que estas também apresentaram os maiores valores de SB, t e P, além de serem 

cultivados com fertiirrigação, fatores que estão intimamente relacionados ao 

crescimento das plantas (FERNANDES; SORATTO, 2012; KEIL; REISSMAN; 

NETTO, 2009).  
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2.4) Avaliação da biomassa de L. sativa e Z. mays em solos sob cultivo de tomate e 
morango. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 30 - A, B, C e D = Avaliação da biomassa de L. sativa em solo de mata e solos sob cultivo de 
tomate, morango e solo de mata.  As médias seguidas pela mesma letra não diferem ao nível de 10% 
pelo teste de Tukey. 
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Figura 31 - A, B, C e D = Avaliação da biomassa de Z. mays em solo de mata e solos sob cultivo de 
tomate, morango e solo de mata. As médias seguidas pela mesma letra não diferem ao nível de 10% 
pelo teste de Tukey. 

 

Na norma ABNT (2007) que estabelece os ensaios ecotoxicológicos com minhocas, 

a variável analisada é somente a mortalidade. No entanto, esta variável apresenta 

respostas somente quando ocorrem altos níveis de contaminação das amostras. 

Desta maneira, sugere-se a análise de biomassa desses organismos nos ensaios 

ecotoxicológicos. No entanto, para a realização desses ensaios é necessário a 

padronização principalmente da MO do solo, uma vez que a diferente disponibilidade 

de alimentos no solo pode incorrer em uma interpretação errônea de perda de 

biomassa. Muitas vezes a baixa ou alta disponibilidade de alimentos pode definir o 

resultado final da avaliação, como foi o caso existente entre a comparação de solos 

sob cultivo de tomate e morango e solos de mata. Além disso, a utilização de 

ensaios com espécies de minhocas geófagas é mais interessante do que as que são 

utilizadas e sugeridas pela norma ABNT (2007), a E. fetida e E. andrei que são 

espécies de clima temperado, vivem em liteiras e ingerem pouco solo. Portanto, a 

sugestão é que mais estudos sejam realizados com espécies endêmicas e 

adaptadas aos solos existentes no país. 
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Foi avaliado que as minhocas não sofreram efeitos letais. No entanto, em relação à 

biomassa, uma das áreas de tomate, -0,88±0,26g.kg-1, e morango, -0,51±0,25g.kg-1, 

apresentaram perda significativa em relação aos respectivos controles (0,0191g.kg-1 

e 0,3864g.kg-1), sendo a área de tomate a mais afetada, que também obteve a 

menor concentração de MOL (Figura 32). E. fetida também manteve um padrão de 

respostas entre as áreas, aquelas que continham maior compartimento orgânico 

disponível não foi verificado perda de biomassa como aconteceu com uma das 

áreas de tomate e outra de morango, sendo que um dos solos de morango 

apresentou os maiores valores de COT, Nt e C-solúvel.  

 

2.6) Avaliação da biomassa de E. fetida em solos sob cultivo de tomate e morango. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 32 - A, B, C e D = Avaliação da biomassa de E. fetida em solos sob cultivo de tomate, 
morango e solo de mata. As médias seguidas pela mesma letra não diferem ao nível de 10% pelo 
teste de Tukey. 
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Este estudo proporcionou a avaliação de algumas sugestões a cerca de adaptações 

das metodologias utilizadas nos ensaios com organismos aquáticos e terrestres, 

principalmente para avaliação dos solos dos ambientes naturais.  

A avaliação de uma variedade maior de variáveis nos ensaios também é importante, 

uma vez que estas podem estar relacionadas aos efeitos negativos causados aos 

organismos, tais como a turbidez das amostras de P. subcapitata e a dureza das 

amostras de ensaios com D. similis. 

A questão dos agrotóxicos em geral é muito veiculada a resultados muito ruins, 

principalmente porque a maioria dos estudos com solos são realizados com 

produtos puros. Neste estudo foram avaliados solos cultivados com tomate e 

morango, culturas que tradicionalmente utilizam grandes concentrações de 

agrotóxicos. No entanto, os resultados que integraram as análises físicas, químicas 

e ecotoxicológicas indicam que esses solos não apresentaram grandes efeitos 

ecotoxicológicos aos organismos.  

Assim, conclui-se que a avaliação integrada dos ensaios ecotoxicológicos com 

análises físicas, químicas e orgânicas é importante para discussões a respeito de 

contaminação dos solos, pois estas formam uma interpretação integrada das áreas. 
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APÊNDICE A – Avaliação da sensibilidade dos organismos-teste utilizados nos 
ensaios 

 

Tabela 13 - Valores de CI(I)50%;72h e intervalo de confiança (95%) nos ensaios de 
sensibilidade  ao NaCl com  P. subcapitata 

 

 

 

 

 
 

Legenda - CI(I)50% - concentração nominal de inibição a 50% dos organismos. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 33 - Carta controle de sensibilidade de P. subcapitata ao cloreto de sódio (NaCl). 

 

Tabela 14 - Sensibilidade com valores CE(I)50%;48he intervalo de confiança de D. 
similis ao KCl 

Data dos ensaios 
CE(I)50%;48h 

(mg.L-1) 
Intervalo de confiança (95%) 

(mg.L-1) 
13/03/2012 591,054 590,952 - 591,156 
15/04/2012 700,530 414,07 - 1185,15 
08/05/2012 447,279 414,060 - 483,102 
17/06/2012 465, 569 424,007 - 501,353 
15/08/2012 593,117 523,692 - 633,602 

Legenda -CE(I)50% – Concentração nominal de efeito a 50% dos organismos. 
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Figura 34 - Carta controle de sensibilidade da D. similis ao cloreto de potássio (KCl). 

 

Tabela 15 - Sensibilidade com valores de CE(I)50%;5d e intervalo de confiança das 
sementes de L. sativa ao H3BO3 

Data dos ensaios CE(I)50%;5d 
(mg.kg-1) 

Intervalo de confiança (95%)
(mg.kg-1) 

25/08/2011 737,22 556,45 - 976,70 
26/08/2011 671,62 512,70 - 879,80 
30/09/2011 598,58 447,33 - 800,90 
30/09/2011 753,57 605,69 - 937,54 
11/04/2012 862,66 718,93 - 1035,12 

Legenda - CE(I)50% – Concentração nominal de efeito a 50% dos organismos. Confeccionada com 
alguns dados previamente analisados no laboratório de ecotoxicologia terrestre da APLYSIA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 35 - Carta controle de sensibilidade da L. sativa ao ácido bórico (H3BO3). 

 

 

 

 

1.00

101.00

201.00

301.00

401.00

501.00

601.00

701.00

801.00

901.00

1 2 3 4 5

K
C

l 
(m

g
.L

-1
)

Ensaios

Lim. Sup Média Lim. Inf CE50%CE(I)50% 

1.00

101.00

201.00

301.00

401.00

501.00

601.00

701.00

801.00

901.00

1001.00

1 2 3 4 5

H
3B

O
3

(m
g

.K
g

-1
)

Ensaios

Lim. Sup Média Lim. Inf CE50%CE(I)50% 



118 

Tabela 16 - Sensibilidade com valores de CE(I)50%;5 de intervalo de confiança das 
sementes de Z. mays ao H3BO3 

Data dos ensaios 
CE(I)50%;5d 
(mg.kg-1) 

Intervalo de confiança (95%) 
(mg.kg-1) 

15/04/2011 700,53 414,07 - 1185,15 
13/05/2011 948,00 - 
15/05/2011 948, 68 - 
09/08/2011 895,61 799,37 -1003,44 
26/02/2012 948,68 - 

Legenda - CE(I)50% – Concentração nominal de efeito a 50% dos organismos. Confeccionada com 
alguns dados previamente analisados no laboratório de ecotoxicologia terrestre da APLYSIA. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Figura 36 - Carta controle de sensibilidade de Z. mays ao ácido bórico (H3BO3). 

 

Tabela 17 - Ensaio de sensibilidade com valores de CL(I)50%;14de intervalo de 
confiança das minhocas E. fetida aoH3BO3 

Data dos ensaios 
CL(I)50%;14d 

(mg.kg-1) 
Intervalo de confiança (95%) 

(mg.kg-1) 
24/11/2010 1228,73 1172,07 - 1288,13 
14/12/2010 982,77 926,16 -1042,85 
25/03/2011 1380,96 1318,85 - 1445,99 
19/04/2011 1314,61 1255,47 - 1376,53 
29/03/2012 1693,46 1646,59 - 1741,67 

Legenda - CL(I)50% - Concentração nominal letal a 50% dos organismos. Confeccionada com alguns 
dados previamente analisados no laboratório de ecotoxicologia terrestre da APLYSIA. 
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Figura 37 - Carta controle de sensibilidade da minhoca E.fetida ao ácido bórico (H3BO3). 

 

APÊNDICE B – Sensibilidade e medidas das variáveis medidas durante os ensaios 
realizados com organismos aquáticos e terrestres dos solos A e B 

Tabela 18 - Valores de média e DP da densidade algácea e variáveis químicas 
iniciais e finais da sensibilidade referente ao ensaio de solo da área sob cultivo de 
tomate (A e B) 

 
Concentração 

(g.L-1) 

Média da 
densidade 

celular 
DP 

 Iniciais  Finais 

Áreas pH 
OD 

(ppm) 
Condutividade 

(µs.cm-1) 
 pH 

Condutividade 
(µs.cm-1) 

 Controle 248,75 51,99 

7,03 
 

- - 

 8,62 

- 

 0,5 181,50 38,29  8,18 

A 2,0 133,00 83,04  7,53 

 3,5 111,00 26,74  7,44 

 5,0 64,25 23,32  7,42 

 6,5 76,75 9,39  7,32 

B 

Controle 330,63 23,80 

7,04 7,6 302,6 

 8,10 941,40 

0,5 288,00 80,52  7,75 2.746,00 

2,0 339,63 79,55  7,52 3.748,00 

3,5 302,88 33,06  7,23 4.187,00 

5,0 206,13 37,10  7,17 6.439,00 

6,5 108,50 15,71  7,21 7.787,00 
Legenda - DP – Desvio-padrão; OD- Oxigênio dissolvido. 
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Tabela 19 - Variáveis químicas medidas no início e ao final do ensaio de alga P. 
subcapitata com solo sob cultivo de tomate nas áreas A e B e solo de mata 

Legenda - S – terço superior; M – terço médio; I – terço inferior; DP – Desvio-padrão; OD- Oxigênio 
dissolvido. 

 

Tabela 20 - Valores de média dos organismos mortos ou imóveis e DP do 
microscrustáceo D. similis, variáveis físicas e químicas, iniciais e finais, da 
sensibilidade referente ao ensaio de solo das áreas A e B sob cultivo de tomate e 
solo de mata 

Áreas 
Concentração 

(mg.L-1) 

Média dos 
organismos 

afetados 
DP 

Iniciais  Finais 

pH 
OD 

(ppm) 
 pH 

OD 
(ppm) 

A 

Controle 0 1 7,15 7,19  7,93 8,00 
288 2 1 7,46 7,46  - - 
370 1 1 7,18 7,80  7,18 8,00 

480 1 1 7,20 7,61  - - 
620 5 0 7,17 7,90  7,22 7,40 
800 5 0 7,17 7,87  - - 

B 

Controle 0 0 7,60 6,70  7,47 6,90 

288 0 0 6,78 7,50  - - 

370 1 1 6,83 7,40  7,08 6,00 

480 3 3 6,84 7,40  - - 

620 5 5 6,85 7,60  - - 

800 5 5 7,00 7,50  7,00 5,20 
Legenda – DP – Desvio-padrão; OD- Oxigênio dissolvido. 

 
 

 

 

 

 

 

 
Porções 

Média da 
densidade 

celular 

DP Iniciais  Finais 

Áreas  pH 
OD 

(ppm) 
Condutividade 

(µs.cm-1) 
 pH 

OD 
(ppm) 

Condutividade 
(µs.cm-1) 

 Mata 21,00 7,82 4,71 4,98 -  3,85 - - 

A 
S 82,33 15,64 6,20 4,73 -  5,85 - - 
M 91,84 22,13 5,94 4,36 -  5,41 - - 
I 32,71 9,74 3,56 6,27 -  4,02 - - 

 S 51,75 9,50 5,92 8,40 -  6,17 - 458,80 
B M 57,92 17,37 5,61 6,60 -  6,27 - 424,80 
 I 57,25 13,69 5,40 6,87 -  6,48 - 466,30 
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Tabela 21 - Variáveis químicas iniciais e finais do ensaio realizado com D.similis em 
solos sob cultivo de tomate nas áreas A e B e solo de mata 

Áreas Porções 
Média dos 
organismos 

afetados 

 Iniciais  Finais 

DP pH 
OD 

(mg.L-1) 
Condutividade 

(µs.cm-1) 
 pH 

OD 
(mg.L-1) 

Condutividade 
(µs.cm-1) 

 Mata 5 0 5,06 5,72 -  6,17 1,00 - 

A 

Controle 0 0 7,07 6,76 -  7,87 7,50 - 
S 5 0 6,52 4,96 -  7,05 4,77 - 
M 5 0 5,65 6,60 -  6,09 6,37 - 
I 5 0 6,16 6,95 -  6,35 7,87 - 

B 

Controle 0 0 7,64 7,70 167,20  7,81 7,20 176,69 
S 0 0 6,24 7,93 382,20  5,96 5,53 354,60 
M 1 1 6,51 7,33 354,77  6,23 4,97 338,77 
I 1 1 6,20 5,70 331,80  6,09 5,00 315,20 

Legenda - S – terço superior; M – terço médio; I – terço inferior;DP-Desvio-padrão; OD- Oxigênio 
dissolvido. 

 

Tabela 22 - Dados da sensibilidade das plantas de alface (L. sativa), média de 
germinação das sementes, biomassa e DP e dados físicos e químicos da finalização 
do ensaio 

Concentração 
(mg.kg-1) 

Média da 
germinação 

DP 
Média da 

biomassa (g.kg-1) 
DP 

 Finais 

 pH 
umidade 

(%) 
Controle 10 1 0,0466 0,0116  4,33 18,32 

0,3 9 1 0,0492 0,0071  4,34 17,36 
3 9 1 0,0549 0,0035  4,30 21,92 
30 10 1 0,0592 0,0070  3,24 20,78 
300 9 1 0,0123* 0,0096  4,36 20,73 

3000 0 0 0,0000* 0,0000  4,36 21,66 
Legenda – DP - Desvio-padrão. *Estatísticamente significativo, α=5% pelo teste de Kruskal-Wallis. 

 

Tabela 23 - Avaliação da germinação, biomassa e DP e características físico-
químicas finais do ensaio com L. sativa nas áreas A e B de cultivo de tomate e solo 
de mata 

Legenda - S – terço superior; M – terço médio; I – terço inferior; DP – Desvio-padrão. 

 
Porções 

Média da 
germinação 

DP 
Média da 
biomassa 

(g.kg-1) 
DP 

 Finais 

Áreas  pH 
umidade 

(%) 
 Mata 9 0 0,1767 0,0378  4,17 65,55 

A 
S 10 1 0,3909 0,0852  5,77 39,31 
M 9 1 0,3896 0,0459  5,48 43,90 
I 9 1 0,3518 0,0551  5,41 36,89 

B 

S 9 1 0,4202 0,0354  4,88 51,53 

M 9 1 0,4543 0,0375  4,99 44,31 

I 7 2 0,4590 0,0787  4,89 48,00 
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Tabela 24 - Dados da sensibilidade das plantas Z. mays, média de germinação das 
sementes, biomassa e DP e dados físicos e químicos da finalização do ensaio 

Concentração 
(mg.kg-1) 

Média da 
germinação 

DP 
Média da 
biomassa 

(g.kg-1) 
DP 

Finais 

pH 
umidade 

(%) 
Controle 10 1 2,5849 0,1015 4,48 10,52 

0,3 10 1 2,1434 0,2395 4,51 13,34 
3 9 1 1,9057 0,3200 4,54 16,20 
30 8 1 2,2950 0,1596 4,51 12,22 

300 10 1 1,4296* 0,3752 4,55 12,93 
3000 0 0 0,0000* 0,0000 4,55 15,51 

Legenda – DP – Desvio-padrão. *Estatísticamente significativo, α=5% pelo teste de Kruskal-Wallis. 

 

Tabela 25 - Dados do ensaio das plantas Z. mays, média de germinação das 
sementes, biomassa e DP e dados físicos e químicos da finalização do ensaio nas 
áreas A e B de cultivo de tomate e solo de mata 

 
Porções 

Média da 
germinação 

DP 
Média da 
biomassa 

(g.kg-1) 
DP 

Finais 

Áreas pH 
umidade 

(%) 
Mata  9 1 5,0448 0,3763 4,07 47,46 

A 
S 9 1 4,9359 0,2916 5,66 33,49 
M 9 1 6,2529 0,5879 5,44 33,39 
I 9 1 5,8678 0,4831 5,38 31,30 

B 

S 8 1 5,1044 0,5891 4,87 51,12 

M 8 2 4,4824 1,0683 4,97 46,40 

I 8 2 5,6389 0,5389 4,76 44,77 
Legenda - S – terço superior; M – terço médio; I – terço inferior; DP–Desvio-padrão. 

 

Tabela 26 - Dados do ensaio de sensibilidade com E. fetida, média de ganho de 
massa (biomassa) e DP durante a realização do ensaio (14 dias) 

Concentração (g.kg-1) Mortalidade DP 
Média do ganho de 
biomassa (g.kg-1) 

DP 

Controle 0,00 0,00 1,4876 0,2706 

700 0,00 0,00 0,2397 0,0789 

1000 0,00 0,00 -0,0729* 0,0921 

1300 0,25 0,50 -0,5103* 0,1818 

1600 1,50 1,29 -0,9051* 0,0920 

1900 9,50 0,58 -2,8215* 0,1155 
Legenda – DP - Desvio padrão. *Estatísticamente significativo, α=5% pelo teste de Mann-Whitney. 
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Tabela 27 - Dados do ensaio com minhocas E. fetida, média de mortalidade e ganho 
de biomassa e DP em áreas A e B de plantio de tomate e solo de mata  

Áreas Porções 
Média da 

mortalidade 
DP 

Média de ganho 
de biomassa 

(g.kg-1) 
DP 

Mata  0 0 0,0191 0,1604 

A 
S 0 0 -0,9342 0,1931 
M 0 0 -0,8943 0,3065 
I 0 0 -0,8840 0,1713 

B 

S 0 0 -0,0759 0,1510 

M 0 0 -0,1333 0,1227 

I 0 0 -0,1581 0,2368 
Legenda - S – terço superior; M – terço médio; I – terço inferior; DP–Desvio-padrão. 

 

APÊNDICE C – Variáveis iniciais e finais dos ensaios realizados em solos sob 
cultivo de morango 

 

Tabela 28 - Valores de média e DP da densidade algácea e variáveis físicas e 
químicas iniciais e finais da sensibilidade referente ao ensaio de solo da área sob 
cultivo de morango (C e D) 

Áreas 
Concentração 

(g.L-1) 

Média de 
densidade 

celular 
DP 

 Iniciais  Finais 

pH 
OD 

(ppm) 
Condutividade 

(µs.cm-1) 
 pH 

Condutividade 
(µs.cm-1) 

C 

Controle 275,25 12,76 

6,93 7,14 291,00 

 7,83 330,20 
0,5 374,50 90,17  7,48 1.551,80 

2,0 259,38 35,76  7,27 4.910,00 

3,5 196,75 23,84  7,13 6.993,00 

5,0 181,13 64,36  6,99 9.540,00 
6,5 74,00 7,33  6,90 11.988,00 

D 

Controle 309,25 16,68 

7,16 6,46 289,10 

 8,91 272,40 
0,5 319,75 43,12  8,47 1.537,90 
2,0 229,38 52,14  7,56 4.684,00 
3,5 161,00 54,05  7,54 7.109,00 
5,0 97,00 31,51  7,53 9.471,00 
6,5 43,88 13,77  7,17 12.299,00 

Legenda – DP – Desvio-padrão, OD- Oxigênio dissolvido. 
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Tabela 29 - Variáveis químicas medidas no início e ao final do ensaio de alga P. 
subcapitata com solo sob cultivo de morango nas áreas C, D e solo de mata 

Legenda -S – terço superior; M – terço médio; I – terço inferior; DP – Desvio-padrão; OD- Oxigênio 
dissolvido. 

 

Tabela 30 - Valores de média dos organismos mortos ou imóveis e DP do 
microscrustáceo D. similis, variáveis físicas e químicas, iniciais e finais, da 
sensibilidade referente ao ensaio de solo das áreas sob cultivo de morango C e D 

Áreas 
Concentração 

(mg.L-1) 

Média dos 
organismos 

afetados 
DP 

Iniciais  Finais 

pH 
OD 

(ppm) 
 pH 

OD 
(ppm) 

C 

Controle 0 1 7,60 6,40  7,65 5,35 
288 0 0 7,03 8,00  - - 
370 1 1 6,97 8,30  7,11 5,13 
480 3 1 6,92 8,30  - - 
620 5 0 6,93 8,40  7,13 4,84 
800 5 0 6,85 8,20  - - 

D 

Controle 0 1 7,10 6,50  6,82 6,89 
288 1 1 6,84 6,91  - - 
370 0 0 7,10 6,61  - - 
480 1 1 7,03 6,46  - - 
620 3 1 6,95 6,43  6,76 6,75 
800 5 0 6,94 6,63  6,81 6,55 

Legenda – DP – Desvio-padrão, OD - Oxigênio dissolvido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porções 
Média da 
densidade 

celular 

DP Iniciais  Finais 

Áreas  pH 
OD 

(ppm) 
Condutividade 

(µs.cm-1) 
 pH 

OD 
(ppm) 

Condutividade 
(µs.cm-1) 

 Mata 29,88 21,83 3,99 7,33 356,50  5,73 - 908,40 

C 
S 68,17 12,12 6,24 7,30 461,33  6,25 - 413,23 
M 27,43 9,04 6,69 7,82 478,00  6,10 - 469,53 
I 26,30 7,16 6,63 7,59 365,83  6,08 - 397,37 

 S 115,04 32,08 5,74 6,46 4309,50  6,69 - 1223,80 
D M 112,63 25,34 5,62 6,35 1176,57  6,78 - 1187,90 
 I 86,13 24,68 5,53 6,46 1167,17  6,71 - 1214,10 
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Tabela 31 - Variáveis químicas iniciais e finais do ensaio realizado com D. similis em 
solos sob cultivo de morango nas áreas C, D e solo de mata 

Áreas Porções 
Média dos 
organismos 

afetados 

 Iniciais  Finais 

DP pH 
OD 

(mg.L-1) 
Condutividade 

(µs.cm-1) 
 pH 

OD 
(mg.L-1) 

Condutividade 
(µs.cm-1) 

 Mata 5 0 4,59 7,20 210,40  4,81 5,52 204,40 

C 

Controle 0 0 8,90 6,40 169,79  7,91 5,65 177,09 
S 1 1 6,07 5,10 336,47  6,56 4,32 314,37 
M 0 1 6,47 7,57 355,77  6,36 4,45 334,17 
I 1 1 6,41 7,43 270,97  6,41 4,44 263,57 

D 

Controle 0 0 6,71 6,85 168,42  7,23 5,91 172,48 
S 1 1 5,91 6,74 1263,67  6,18 4,73 1199,37 
M 3 1 5,96 6,41 1133,53  6,31 3,87 1082,37 
I 5 0 5,91 6,73 972,40  6,39 3,67 902,17 

Legenda -S – terço superior; M – terço médio; I – terço inferior; DP – Desvio-padrão; OD - Oxigênio 
dissolvido. 

 

Tabela 32 - Avaliação da germinação, biomassa e DP e características físico-
químicas finais do ensaio com L. sativa nas áreas de cultivo de morango C, D e solo 
de mata 

Legenda - S – terço superior; M – terço médio; I – terço inferior; DP – Desvio-padrão. 

 

 

 

 

 

 

 

Áreas Porções 
Média da 

germinação 
DP 

Média da 
biomassa 

(g.kg-1) 
DP 

 Finais 

 pH 
umidade 

(%) 
 Mata 9 1 0,1282 0,0076  4,01 56,34 

C 
S 8 1 0,8326 0,0680  5,63 35,05 
M 8 1 0,8669 0,1018  5,63 31,69 
I 9 1 0,7579 0,0986  5,81 32,22 

D 

S 7 2 0,8229 0,2846  5,71 54,63 

M 8 2 0,7474 0,1374  5,52 54,66 

I 8 1 0,7417 0,0601  5,32 50,02 
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Tabela 33 - Avaliação da germinação, biomassa e DP e características físico-
químicas finais do ensaio com Z. mays nas áreas C e D de cultivo de morango e 
solo de mata 

Legenda - S – terço superior; M – terço médio; I – terço inferior; DP – Desvio-padrão. 

 
 

Tabela 34 - Dados do ensaio com minhocas E. fetida, média de mortalidade e ganho 
de biomassa e DP em áreas C e D de plantio de morango e solo de mata  

Áreas Porções 
Média da 

mortalidade 
DP 

Média de ganho de 
biomassa (g.kg-1) 

DP 

Mata  0 0 0,3864 0,1876 

C 
S 0 0 -0,5080 0,1407 
M 0 0 -0,4302 0,1112 
I 0 0 -0,5848 0,1155 

D 

S 0 0 -0,1610 0,3581 

M 0 0 0,2502 0,1313 

I 0 0 0,1194 0,3339 
Legenda -S – terço superior; M – terço médio; I – terço inferior; DP – Desvio-padrão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Áreas Porções 
Média da 

germinação 
DP 

Média da 
biomassa 

(g.kg-1) 
DP 

 Finais 

 pH 
umidade 

(%) 
 Mata 10 0 4,4032 0,4204  4,04 50,32 

C 
S 9 2 8,2837 0,8195  5,65 38,60 
M 9 2 7,5128 0,6770  5,49 29,57 
I 9 1 8,3593 0,7277  5,57 33,48 

D 

S 10 1 8,2837 0,8195  5,69 51,15 

M 10 1 7,5128 0,6770  5,47 45,74 

I 10 1 8,3593 0,7277  5,19 47,74 
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ANEXO A – Resumo dos requisitos para a realização dos ensaios ecotoxicológicos 
com P. subcapitata, D. similis, L. sativa, Z. mays e E. fetida 

Tabela 35 - Condição para realização dos ensaios ecotoxicológicos com P. 
subcapitata 

Requisitos Condição 
Tipo de ensaio Estático com duração de 72 horas 

Água de diluição Água processada e/ou meio de cultura contendo as 
seguintes substâncias: ácido bórico, ácido cítrico, 
bicarbonato de sódio, citrato de ferro 
pentahidratado, cloreto de cobalto hexahidratado, 
cloreto férrico hexahidratado, fosfato de potássio 
dibásico, molibdato de amônia tetrahidratado, 
nitrato de cálcio tetrahidratado, nitrato de potássio, 
sulfato de cobre pentahidratado, sulfato de 
magnésio heptahidratado, sulfato de zinco 
heptahidratado e sulfato ferroso heptahidratado. 

Inóculo Cultura em fase exponencial de crescimento 
Número de diluições na 

sensibilidade 
Cinco, mais o controle 

Número mínimo de 
réplicas por diluição 

Três 

Temperatura 23 °C a 27° C 
Iluminação Contínua e > 4500lux 
Agitação Manual, 3 vezes ao dia 

Efeito observado Inibição da multiplicação das células algáceas 
Validação do ensaio Aumento da biomassa média algácea do controle 

for 16 vezes superior à biomassa inicial. 
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Tabela 36 - Condições para realização dos ensaios ecotoxicológicos com D. similis 

Requisitos Condição 
Tipo de ensaio Estático com duração de 48 horas 

Idade do organismo-teste  6 horas a 24 horas 
Volume mínimo da solução 

por organismo-teste 
Água natural ou reconstituída 

Número mínimo de diluições 
na sensibilidade 

2mL 

Número mínimo de 
organismos por réplica 

Cinco 

Número mínimo de réplicas Duas 
Alimentação Nenhuma 
Temperatura 18° C a 22 °C 
Fotoperíodo Escuro  

Efeito observado Imobilidade 
 

Tabela 37 - Condições para realização dos ensaios ecotoxicológicos com L. sativa e 
Z. mays 

Requisitos Condição 
Tipo de ensaio Estático com duração de 15 dias 

Organismo-teste Mínimo de duas espécies, sendo uma 
monocotiledônea e outra dicotiledônea 

Substrato Solo peneirado com partículas <2,0mm 
Quantidade de solo nos 

recipientes 
 Aproximadamente 200g 

Número mínimo de 
concentrações na 

sensibilidade 

Cinco mais o controle 

Número mínimo de réplicas Quatro 
Número mínimo de 

organismos por réplica 
Dez 

Temperatura 23 °C a 27° C 
Fotoperíodo 16 horas claro e 8 horas escuro 

Luminosidade 7000 lux 
Umidade do solo Variável em função da espécie, mas o ajuste de 

umidade deve ser diário 
Critério de validação Emergência de sete plântulas saudáveis por 

recipiente no controle 
Efeito observado Germinação aos 6 dias e biomassa aos 15 dias. 
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Tabela 38 - Condições para realização dos ensaios ecotoxicológicos com E. fetida 

Requisitos Condição 
Tipo de ensaio Estático com duração de 14 dias 

Organismo-teste Adultos de E. fetida com peso entre 300 e 
600mg e com presença de clitelo 

Substrato Solo 
Quantidade de solo nos 

recipientes 
Aproximadamente 700g 

Número mínimo de 
concentrações na 

sensibilidade 

Cinco 

Número mínimo de réplicas Quatro 
Número mínimo de 

organismos por réplica 
10 

Temperatura 18 °C e 22 °C 
Fotoperíodo Luz contínua 
Alimentação Nenhuma 

Efeito observado Mortalidade 
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ANEXO B – Caracterização dos agrotóxicos utilizados nas áreas sob cultivo de tomate e morango 

Tabela 39 - Descrição dos agrotóxicos utilizados nos cultivos de tomate e morango, com seus produtos químicos, metabólitos, 
quantidades aplicadas, classe e toxicologia 

TOMATE 

Nome 
comercial 

Ingrediente 
ativo 

Formulação 
química 

Metabólitos 
 

Degradação e 
persistência no 

solo 
Dosagem Classe 

Classificação 
toxicológica 

Actara 250 WG® 
 

Tiametoxam 
 

C8H10ClN5O3S 
etilenotiouréia (ETU) e 
dissulfeto de carbono 

entre 96 e 618 
dias 

16-20 g/100 L 
água 

Inseticida 
 

III - 
Medianamente 

Tóxico 

Amistar top® 

Azoxistrobina C22H17N3O5 
Pelo menos 15 

metabólitos, dentre eles 
mercaptúrico acido 

80 dias 
20-40 ml/100 l de 
água ou 200-400 

ml/ha 
Fungicida 

III - 
Medianamente 

Tóxico 
Difenoconazol 

C19H17Cl2N3O3 
 

1-[2-[2-cloro-4-(4-cloro-
fenoxi)-fenil]-fenil]-2-1H-
[1,2,4]triazol--il]-etanol e 

1,2,4-triazol 

Altamente 
persistente 

Ampligo® 
 

Lambda 
Cialotrina 

C23H19CIF3NO3 
metabólitos da clivagem 
éster e seus conjugados 

7 dias 30 ml/100 L 
Inseticida 

 

II - Altamente 
Tóxico 

 Clorantraniliprole C18H14BrCl2N5O2 - 
Altamente 
persistente 

20-30 ml/100 L 

Atabron 50 EC® Clorfluazuron C20H9Cl3F5N3O3 - 
Altamente 
persistente 

100 ml/100 L de 
água 

Inseticida 
I - 

Extremamente 
Tóxico 

Bion 500 WG® 
Acibenzolar-S-

metílico  
C8H6N2OS2 

acido carboxílico e 
conjugado da glicina 

Altamente 
persistente 

5 g/100 L de água 
Ativador de 

plantas 
 

III - 
Medianamente 

Tóxico 

Cabrio top® 

Metiram C16H33N11S16Zn3 - 
Altamente 
persistente 

120 ou 200 g/100 
L d`água. Volume 

de calda: 1000 
L/ha 

Fungicida 
 

III - 
Medianamente 

Tóxico 
 

Piraclostrobina C19H18ClN3O4 
N-[[1-(4-

clorofenil)pirazol-3-
il]oxil-otolil] carbamatol) 

Daconil 500® 
 

Clorotalonil 
 

C8Cl4N2 
TPN-OH, molécula mais 
tóxico que a de origem 

Altamente 
persistente 

300 ml/100 L de 
água 

Fungicida 
I - 

Extremamente 
Tóxico 
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Tabela 39 - Descrição dos agrotóxicos utilizados nos cultivos de tomate e morango, com seus produtos químicos, metabólitos, quantidades 
aplicadas, classe e toxicologia (continuação) 

Dithane NT® 
 

Mancozebe 
 

(C4H6MnN2S4)x(
Zn)y 

etileno tiouréia (ETU) 18 dias 3,0 kg/ha 
Acaricida, 
Fungicida 

I - 
Extremamente 

Tóxico 

Folicur® 
 

Tebuconazole 
 

C16H22ClN3O 

hidroxilas, carboxilas, 
trióis e cetoácidos, bem 
como conjugados (por 

exemplo, o triazol) 

Altamente 
persistente 

1,0L/ha ou 100 
ml/100L de água 

 

Fungicida 
 

III - 
Medianamente 

Tóxico 

Forum® Dimetomorfe C21H22ClNO4 - 
Altamente 
persistente 

150 g/100 L de 
água 

Fungicida 
III - 

Medianamente 
Tóxico 

Karate zeon 50 
CS® 

 

Lambda 
Cialotrina 

 
C23H19CIF3NO3 

metabólitos da clivagem 
éster e seus conjugados 

7 dias 40 a 50 mL/100L 
Inseticida 

 

III - 
Medianamente 

Tóxico 

Kasumin® Casugamicina C14H25N3O9 - 

persistênciacurt
a, mas pode 
contaminar 

cursos d’ água 

300 ml/100 L de 
água com 800 a 

1200 L/ha de 
calda. 

Bactericida, 
Fungicida 

III - 
Medianamente 

Tóxico 

Infinito® 

Cloridrato de 
Propamocarbe 

C9H20N2O2 
Várias biotrasformações 

para formação de S-
metil, que são oxidados 

para sulfonas e 
sulfóxidos. 

 

Altamente 
persistente 

1,25 - 1,5 L/ha Fungicida 
II - Altamente 

Tóxico 
Fluopicolida C14H8Cl3F3N2O 

Nomolt 150® 
 

Teflubenzurom C14H6Cl2F4N2O2 - 
Altamente 
persistente 

25 ml/100 L de 
água 

 
Inseticida 

IV - Pouco 
Tóxico 

 

Orthene 750 
BR® 

 

Acefato 
 

C4H10NO3PS 
O,S-dimetil 

fosforotioato, O-desmetil 
acefatoe outros 

persistênciacurt
a, menos de 2 

dias 

100 g/100 L de 
água com 500 - 

1000 L de 
calda/ha 

Acaricida, 
Inseticida 

 

IV - Pouco 
Tóxico 

 

Orthocide 500® 
 

Captana 
 

C9H8CI3NO2S 

- 

Menos de 7 dias 
1,6 - 2,5 Kg/Ha ou 

240 g/100 L 
 

Fungicida 
 

I - 
Extremamente 

Tóxico 
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Tabela 39 - Descrição dos agrotóxicos utilizados nos cultivos de tomate e morango, com seus produtos químicos, metabólitos, quantidades 
aplicadas, classe e toxicologia (continuação) 

Premio® 
 

Clorantraniliprole 
 

C18H14BrCl2N5O2 - 
Altamente 
persistente 

15-20mL/100L 
Inseticida 

 

III - 
Medianamente 

Tóxico 
 

Ridomil gold 
MZ® 

Mancozebe 
(C4H6MnN2S4)x 

(Zn)y 
etileno tiouréia (ETU) 

Altamente 
persistente e 

móvel 

 300 g/100 L 
ou 2,5 kg/ha 

dependendo da 
variedade do 

tomate. 

Fungicida 
III - 

Medianamente 
Tóxico Metalaxil-M  C15H21NO4 - 

Score® 
 

Difenoconazol 
 

C19H17Cl2N3O3 

1-[2-[2-cloro-4-(4-cloro-
fenoxi)-fenil]-fenil]-2-1H-
[1,2,4]triazol--il]-etanol e 

1,2,4-triazol 

Altamente 
persistente 50 ml/100 L de 

água 
Fungicida 

I - 
Extremamente 

Tóxico 

Supera® 
 

Hidróxido de 
Cobre  

 
Cu(OH)2 - 

Altamente 
persistente 

300-400 ml/100 L 
ou 3,0-4,0 L/ha 

Fungicida 
 

III - 
Medianamente 

Tóxico 

Tiger 100 EC® 
 

Piriproxifem 
 

C20H19NO3 
- 

Altamente 
persistente 

50-100 ml/100 L 
de água 

Inseticida 
 

I - 
Extremamente 

Tóxico 

Zapp QI 620® Glifosato  C3H8NO5P 
ácido aminometil 

fosfônico 
Entre 45 e 60 

dias 
 Herbicida  

MORANGO 

Amistar top® 

Azoxistrobina C22H17N3O5 
Pelo menos 15 

metabólitos, dentre eles 
mercaptúrico acido 

80 dias 
20-40 ml/100 l de 
água ou 200-400 

ml/ha 
Fungicida 

III - 
Medianamente 

Tóxico 
Difenoconazol 

C19H17Cl2N3O3 
 

1-[2-[2-cloro-4-(4-cloro-
fenoxi)-fenil]-fenil]-2-1H-
[1,2,4]triazol--il]-etanol e 

1,2,4-triazol 

Altamente 
persistente 

Engeopleno® Tiametoxam C8H10ClN5O3S - 
Altamente 

persistente e 
móvel 

50 - 100 mL/ 
100 L de água 

Inseticida 

I - produto 
altamente 

perigoso ao 
meio ambiente 
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Tabela 39 - Descrição dos agrotóxicos utilizados nos cultivos de tomate e morango, com seus produtos químicos, metabólitos, quantidades 
aplicadas, classe e toxicologia(continuação) 

Sialex® promicidona 
C13H11Cl2 

NO2 
- 

Altamente 
persistente 

100-150 g/100L 
de água ou 

1,0-1,5 kg/ha 
Fungicida 

II - muito 
perigoso ao 

meio ambiente 

Cercobin® 
Tiofanato-

metilico 
C12H14N4O4S2 

carbendazim, 5-hydroxy 
methylbenzimidazole, 4-

hydroxy thiophanate-
methyl assim como 4-

hydroxy methyl 
benzimidazole 

Altamente 
persistente 

70g/100L de água Fungicida 
III - perigoso ao 
meio ambiente 

CULTIVOS ANTERIORES 

Cerconil® 
Tiofanato-
metílico 

C12H14N4O4S2 

carbendazim, 5-hydroxy 
methylbenzimidazole, 4-

hydroxy thiophanate-
methyl assim como 4-

hydroxy methyl 
benzimidazole 

Altamente 
persistente 

200g/100L de 
água 

Fungicida 
II - muito 

perigoso ao 
meio ambiente  

Clorotalonil C8Cl4N2 - 

Curzate® Mancozebe 
(C4H6MnN2S4)x 

(Zn)y 
etileno tiouréia (ETU) 18 dias 

2,0 a 3,0kg/ha ou 
200 a 300g/100L 
d’água do produto 

formulado 

Acaricida, 
Fungicida 

III - perigoso ao 
meio ambiente 

 

 

 

 

 

 

 


