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RESUMO 

 

O uso de herbicidas no Brasil tem sido realizado com base na recomendação do 

fabricante, desconsiderando muitas vezes a grande variabilidade dos atributos dos solos. 

O uso de métodos estatísticos que permitam prever os processos de retenção dos 

herbicidas no solo pode contribuir para a melhoria da eficiência no controle das plantas 

daninhas associado ao menor risco de contaminação ambiental. Essa pesquisa avaliou o 

uso de redes neurais artificiais (RNAs) para predição da sorção e dessorção no solo, bem 

como o potencial de contaminação ambiental dos herbicidas diuron, hexazinone e 

sulfometuron-methyl em solos brasileiros. Os coeficientes de sorção e dessorção dos três 

herbicidas foram determinados em ensaios laboratoriais para 15 solos de diferentes 

estados brasileiros. Para prever a sorção e dessorção do diuron, hexazinone e 

sulfometuron-methyl foi usada uma RNAs perceptron multicamadas (MLP). As entradas 

(inputs) foram as características dos herbicidas e os atributos físicos e químicos dos solos, 

e as saídas (outputs) os coeficientes de sorção e dessorção (Kfs e Kfd). Para avaliar os 

modelos, foram utilizados o coeficiente de determinação (R2), erro relativo absoluto 

médio (RMSE) e o erro absoluto médio (MAE). O risco de lixiviação dos herbicidas 

diuron, hexazinone e sulfometuron-methyl foi avaliado considerando os valores de sorção 

observados e os estimados pelos modelos. Os modelos de rede neural artificial (RNAs) 

foram eficientes para predição da sorção e dessorção dos herbicidas diuron, hexazinone 

e sulfometuron-methyl. O número de neurônios na camada oculta afetou o desempenho 

das redes, portanto, diferentes estruturas de rede devem ser testadas para obter bons 

modelos para predição da sorção e dessorção de herbicidas no solo. As propriedades 

físico-químicas dos herbicidas foram mais importantes para modelagem de RNAs 

perceptron de multicamadas do que os atributos do solo. Os herbicidas diuron, hexazinone 

e sulfometuron-methyl possuem alto risco potencial para contaminação de águas 

subterrâneas em diferentes estados brasileiros. 

Palavras-chave: Processos de retenção, cana-de-açúcar, controle químico, contaminação 

ambiental 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

The use of herbicides in Brazil has been carried out based on the manufacturer's 

recommendation, often disregarding the high variability of soil attributes. The use of 

statistical methods to predict the herbicide retention processes in the soil can contribute 

to the improvement of weed control efficiency associated with the lower risk of 

environmental contamination. This research evaluated the use of artificial neural 

networks (RNAs) to predict soil sorption and desorption, as well as the environmental 

contamination potential of diuron, hexazinone and sulfometuron-methyl herbicides in 

Brazilian soils. The sorption and desorption coefficients of the three herbicides were 

determined in laboratory tests for 15 soils from different Brazilian states. To predict the 

sorption and desorption of diuron, hexazinone and sulfometuron-methyl were used a 

multilayer perceptron RNAs (MLP). The inputs were the characteristics of the herbicides 

and the physical and chemical attributes of the soils, and the outputs of the sorption and 

desorption coefficients (Kfs and Kfd). The risk of leaching of diuron, hexazinone, and 

sulfometuron-methyl herbicides were evaluated considering the sorption values observed 

and those estimated by the models. The artificial neural network (RNA) models were 

efficient for the prediction of sorption and desorption of diuron, hexazinone, and 

sulfometuron-methyl herbicides. The number of neurons in the hidden layer affected the 

performance of the networks, so different network structures must be tested to obtain 

good models to predict the sorption and desorption of herbicides in the soil. The 

physicochemical properties of the herbicides were more important for the modeling of 

multilayer perceptron RNAs than the soil attributes. The herbicides diuron, hexazinone, 

and sulfometuron-methyl have a high potential risk for contamination of groundwater in 

different Brazilian states. 

Keywords: Retention processes, sugarcane, chemical control, environmental 

contamination 
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1 INTRODUÇÃO 

O solo é um recurso crucial para cultivos agrícolas. No entanto, esse recurso vem sendo 

frequentemente exposto a quantidades cada vez maiores de pesticidas (MORILLO; 

VILLAVERDE, 2017). Nesse cenário, os herbicidas apresentam maior importância, 

representando cerca de 70 % do total de agroquímicos comercializados (SINDIVEG, 2019). 

Dentre as culturas agrícolas, a cana-de-açúcar é bastante afetada pela interferência das plantas 

daninhas, principalmente nos períodos iniciais de crescimento (BANERJEE et al., 2017).  

Em cultivos de cana-de-açúcar, o controle de plantas daninhas pode ser realizado com 

a aplicação de herbicidas de diversos mecanismos de ação. Dentre as principais opções, destaca-

se o uso isolado ou em mistura dos herbicidas diuron [3-(3,4-dichlorophenyl)-1,1-

dimethylurea], hexazinone [3-cyclohexyl-6-(dimethylamino)-1-methyl-1,3,5-triazine-2- 

4(1H,3H) dione] e sulfometuron-methyl {methyl 2–[(4,6–dimethylpyrimidin–2–yl) carbamoyl 

sulfamoyl] benzoate}para o controle de plantas daninhas gramíneas, folhas largas e perenes em 

pré e pós-emergência inicial (PPDB, 2019). Esses herbicidas apresentam longo período residual 

no solo controlando plantas daninhas por maior período de tempo após a aplicação. No entanto, 

existe um risco ambiental associado a herbicidas com maior período residual (PASSOS et al., 

2018; GUIMARÃES et al., 2018). Isso porque, um herbicida quando exposto por mais tempo 

a eventos como chuva podem lixiviar no perfil do solo, contaminado fontes de águas 

subterrâneas. Esse fato é ainda mais agravante quando o herbicida apresenta alta solubilidade 

em água (NETO et al., 2017; PASSOS et al., 2019). Herbicidas como, atrazine e tebuthiuron já 

têm sido detectados em águas subterrâneas no estado de São Paulo (Brasil) (MACHADO et al., 

2017; FARIA et al., 2018). Em outros países, estudos também já relataram a presença de 

herbicidas em fontes hídricas (FENOLL et al., 2012; EL-NAHHAL; HAMDONA, 2017; 

MASIOL et al. 2018). 

A contaminação dos recursos hídricos subterrâneos por pesticidas é algo preocupante, 

principalmente porque nos últimos anos as chuvas se tornaram cada vez mais irregulares e 

escassas (MONJO; MARTIN‐VIDE, 2016). Alternativas devem ser encontradas para evitar a 

contaminação de recursos hídricos devido a aplicação de herbicidas. Monitorar áreas de risco 

pode ser uma opção interessante para restringir o uso de herbicidas, evitando a poluição 

ambiental. Um índice interessante usado para estimar o potencial de lixiviação de um herbicida 

é o índice de GUS (Índice de Vulnerabilidade de Águas Subterrâneas) (HALL et al., 2015). 

Esse índice vem sendo usado em diversos trabalhos que visam o estudo do comportamento de 

herbicidas no solo (FENOLL et al., 2014; FLORES-CÉSPEDES et al., 2018; MARÍN-BENITO 
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et al., 2019). No entanto, é necessário obter o coeficiente de sorção do herbicida no solo. Isso 

representa um problema, considerando por exemplo o Brasil, onde os solos apresentam uma 

grande variabilidade quanto seus atributos físicos e químicos, e portanto, um herbicida pode 

apresentar diferentes valores de sorção (MENDES et al., 2016; FRANCISCO et al., 2017). 

Além dos diferentes valores de sorção que um herbicida pode assumir em diferentes 

solos, existe uma variação entre os diferentes herbicidas para um mesmo solo (AZCARATE et 

al., 2015). Além da sorção, o processo reverso conhecido como dessorção (caracterizado pela 

volta do herbicida sorvido a solução do solo) também pode variar nos diferentes solos e para os 

diferentes herbicidas. Assim, o uso do índice de GUS se torna limitado uma vez que é necessário 

o estudo da sorção em cada solo onde um determinado herbicida será aplicado.  

Uma alternativa para viabilizar o uso do índice de GUS pode ser a modelagem de dados. 

Diferentes trabalhos utilizaram estatísticas multivariadas, regressões lineares múltiplas, e 

sistemas de máquinas de aprendizagem para estimar índices baseados apenas em atributos do 

solo (GHAEDI et al., 2013; XU et al., 2016; KHALEDIAN et al., 2017) Nesses diferentes 

estudos, as máquinas de aprendizagem demostraram boa capacidade de predição de índices 

ambientais, principalmente nos estudos que utilizaram as redes neurais artificiais (RNAs) para 

modelagem (GHAEDI et al., 2015; ESFANDIAN et al., 2016; EBRAHIMI et al., 2017; 

GHOLAMI et al., 2018). A grande vantagem das RNAs está associada na sua capacidade de 

entender interações complexas e não lineares. Essa rede é capaz de aprender com os dados, 

encontrando padrões de comportamentos, que uma vez treinadas e testadas, podem permitir a 

predição de variáveis dependentes com alta precisão e acurácia (ASL et al., 2013). 

A sorção e dessorção de um herbicida no solo dependem das características físicas e 

químicas do adsorvente e adsorvato (DECHENE et al., 2014; CHIRUKURI; ATMAKURU, 

2015; KUMARI et al., 2016; CALDERON et al., 2016). Partindo desse princípio, levantou-se 

a hipótese que é possível criar modelos de redes neurais artificiais capazes de estimar os 

coeficientes de sorção e dessorção para os herbicidas diuron, hexazinone e sulfometuron-

methyl em diferentes solos brasileiros, baseando-se apenas nas propriedades físicas e químicas 

dos herbicidas e solo. Buscou-se nesse trabalho selecionar as melhores entradas para compor 

as RNAs, e entender a importância de cada variável para modelagem das redes. Calculou-se o 

índice de GUS através dos coeficientes de sorção simulados pelos modelos de RNAs, e 

comparou-se com os valores observados medidos pela técnica de cromatografia líquida. Por 

fim, avaliou-se o risco potencial de lixiviação dos herbicidas diuron, hexazinone e 

sulfometuron-methyl em diferentes estados brasileiros produtores de cana-de-açúcar. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Cana-de-açúcar e manejo de plantas daninhas 

 A cana-de-açúcar (Saccharum spp.) é uma gramínea perene pertencente à família 

Poaceae, originária do continente asiático (GRAÇA, 2009). Atualmente é considerada uma das 

mais importantes culturas cultivadas, pelo seu alto valor energético, com uma produção global 

de quase 2 bilhões de toneladas por ano em mais de 100 países (FAO, 2017).  

 O Brasil tem aumentado a produção de cana-de-açúcar desde o início do século XXI, 

devido à implantação da cultura em novas regiões, impulsionada principalmente pelo consumo 

de etanol no mercado interno (MARIN, et al., 2011). Como maior produtor de cana-de-açúcar 

do mundo, o Brasil é responsável por cerca de um quarto da produção mundial, produzindo 

mais de 758 milhões de toneladas por ano (FAO, 2017). Também se destaca como o maior 

produtor de açúcar, com 36 milhões de toneladas produzidas em 2016, equivalentes a 20 % da 

produção global e 40 % da exportação mundial. Na produção de etanol é o segundo maior 

produtor (UNICA, 2016).  

 A cana-de-açúcar é um dos produtos agrícolas brasileiros de maior importância 

econômica, social e ambiental (GOLDEMBERG, 2007). Pode ser utilizada na forma in natura, 

sob a forma de forragem para a alimentação animal, ou como matéria-prima para a fabricação 

de melado, aguardente, rapadura e principalmente açúcar e etanol. Seus resíduos, como o 

bagaço, podem ser queimados nas caldeiras e servir como combustível, e a vinhaça pode ser 

transformada em adubo (CAPUTO et al., 2008). 

As cultivares de cana-de-açúcar plantadas no Brasil são híbridos interespecíficos das 

espécies Saccharum officinarum, S. spontaneum, S. sinense, S. barberi, S. robustum e S. edule 

(TOPPA et al., 2010).  A espécie é multiplicada por sementes e propagação vegetativa. Em 

cultivos comerciais, a propagação é principalmente vegetativa, com o uso do colmo inteiro ou 

cortado em pedaços. Os processos fisiológicos da cana-de-açúcar são classificados como 

brotação, perfilhamento, crescimento, maturação e florescimento (CASAGRANDE, 2008), 

apresentando menos estádios fenológicos do que outras culturas, devido, principalmente, ao seu 

teor de sacarose armazenado nos colmos (RIPOLI et al., 2007). 

 A cultura é cultivada em regiões tropicais e subtropicais, adaptando-se a diversas 

condições de climas e solo, exigindo precipitações pluviométricas entre 1.500 e 2.500 mm por 

ciclo vegetativo (CHEAVEGATTI-GIANOTTO et al., 2011). É classificada como uma planta 

de metabolismo C4, com taxa de crescimento e uso da água altamente eficientes (JADOSKI et 

al., 2011). 
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 Embora adaptada para cultivo em diversas regiões, a produtividade da cana-de-açúcar 

pode ser afetada por muitos fatores, incluindo, principalmente, pragas, doenças e plantas 

daninhas (LEAL et al., 2013). A interferência causada pelas plantas daninhas pode acarretar 

redução no rendimento da cultura e qualidade industrial da matéria-prima, além de decréscimo 

da longevidade do canavial, dificultar as operações de colheita e atuar como hospedeiras de 

pragas e doenças, causando depreciação no valor da terra (PROCÓPIO et al., 2013). Desse 

modo, o controle eficiente das comunidades infestantes de plantas daninhas reduz as perdas 

econômicas e facilitam o manejo da cultura. 

 O manejo eficaz de plantas daninhas é essencial para manter a produtividade agrícola. 

A competição por água, luz e nutrientes, pode reduzir o rendimento e a qualidade dos produtos 

agrícolas, levando a enormes perdas anuais de colheitas. Especialmente nos campos de cana-

de-açúcar, as plantas daninhas reduzem a germinação e o crescimento da cultura na fase inicial, 

podendo reduzir em cerca de 27 % a 35 % o rendimento da cultura (SUJARITHA et al., 2017). 

Assim, o manejo de plantas daninhas em cana-de-açúcar é essencial na fase inicial de 

crescimento (KUMAR et al., 2014). 

 A capacidade das plantas daninhas de persistir e se espalhar através da produção e 

dispersão de sementes dormentes ou propágulos vegetativos, dificulta o controle mais efetivo 

e, portanto, é necessário a adoção de práticas integradas que sejam sustentáveis a longo prazo 

(MORTENSEN et al., 2012). Diversos métodos são empregados para o controle de plantas 

daninhas. O controle manual é um método que usa mãos ou ferramentas manuais para arrancar 

as plantas daninhas, enquanto o controle mecânico envolve o uso de máquinas. O controle 

biológico usa organismos vivos destruidores das plantas daninhas, e a capina química 

utiliza herbicida. Os herbicidas são a ferramenta dominante usada para o controle de plantas 

daninhas na agricultura moderna devido, principalmente a sua alta eficácia de controle para a 

maioria das plantas daninhas e por ser mais econômico, comparado a outros métodos de 

controle (HARKER; O'DONOVAN, 2013). 

2.2 Controle químico de plantas daninhas 

 Atualmente o controle químico é o mais utilizado no Brasil pelo rendimento operacional 

e ao menor custo por área, comparado aos demais métodos. A importância do manejo de plantas 

daninhas para sistemas agrícolas é demonstrada pelo fato de que os herbicidas são responsáveis 

pela grande maioria dos pesticidas usados na agricultura (ALBUQUERQUE et al., 2016). 

Vários herbicidas são registrados para o controle seletivo de plantas daninhas em cana-de-

açúcar incluindo, o atrazine, ametryn, metribuzin, tebuthiuron, diuron, hexazinone e 
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sulfometuron methyl (MASTERS et al., 2013; GUIMARÃES et al., 2018). Além disso, esses 

herbicidas podem ser combinados sequencialmente ou como misturas em tanques, pois esta 

prática aumenta a eficiência e amplia o espectro de controle (OLIVEIRA JÚNIOR, 2011). As 

espécies de plantas daninhas presentes determinarão, em grande parte, a escolha de herbicidas 

em tais combinações (SUJARITHA et al., 2017).  

 Na cana-de-açúcar, o controle químico é baseado principalmente nas condições de pré-

emergência das plantas daninhas. Porém devido ao número de operações de manejo, alguns 

herbicidas são aplicados em condições de pós-emergência (ASSIS et al., 2018).  

O diuron [3-(3,4-dichlorophenyl)-1,1-dimethylurea] (Figura 1) tem sido amplamente 

utilizado no controle de plantas daninhas monocotiledôneas e dicotiledôneas em muitas culturas 

agrícolas, como frutíferas, algodão, alfafa, trigo e cana-de-açúcar (RUBIO-BELLIDO et al., 

2016). As principais espécies daninhas controladas são: Amarantus spp. (Carurú), Bidens pilosa 

L. (Picão preto), Urochloa plantaginea (Link) R. D. Webster (Capim-marmelada ou papuã), 

Brassica campestris L. (Mostarda-branca), Commelina spp. (Trapoeraba), Cynodon dactylon 

(L.) Pers. (Grama-seda), Digitaria sanguinalis (L.) Scop. (Capim-colchão ou milhã), 

Echinochloa spp. (Capim-arroz), Eleusine indica (L.) Gaertn. (Capim-pé-de-galinha), 

Galinsoga parviflora Cav. (fazendeiro), Sida spp. (Guanxuma), Solanum nigrum L. (Maria-

preta) e Sorghum halepense (L.) Pers. (Capim-massambará) (RODRIGUES; ALMEIDA, 

2011). 

 

Figura 1. Fórmula estrutural do diuron. 

 

O mecanismo de ação do diuron envolve a competição com a plastoquinona (PQ) pelo 

sítio de ligação do complexo da proteína D1 dentro do fotossistema II, inibindo o transporte de 

elétrons da plastoquinina QA para a plastoquinona QB, impedindo a formação de NADPH e 

ATP, e consequentemente o ciclo de redução de carbono. Por fim, ocorre a produção de espécies 

reativas de oxigênio (ROS), em decorrência do excesso de energia no FSII. A formação das 
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ROS desintegram rapidamente as membranas das células e das organelas, levando a morte das 

plantas (POWLES; YU, 2010). 

As moléculas do diuron são absorvidas tanto pelo sistema radicular, como pelas folhas, 

sua translocação ocorre pelo xilema e os sintomas de sua fitotoxidade se iniciam com tonalidade 

verde-claro nas folhas, seguida de necrose (JIN et al., 2017). Sua degradação ocorre 

principalmente pela ação dos microrganismos do solo (VILLAVERDE et al., 2017). Pode 

ocorrer também por fotodegradação quando o produto é exposto à luz solar por vários dias. A 

aplicação de doses altas e em condições desfavoráveis pode causar problemas ambientais, como 

a contaminação de águas superficiais e subterrâneas, a diminuição ou eliminação da população 

microbiana do solo, e seleção de espécies resistentes ao herbicida (INOUE et al., 2010). 

O herbicida diuron pertence ao grupo das ureias substituídas. Apresenta baixa 

solubilidade em água (42 mg L-1), alto índice de adsorção, principalmente para solos com alto 

teor de matéria orgânica e argila, caracterizado como um herbicida pouco lixiviável. Por outro 

lado, este herbicida tem longo período residual no solo. O tempo de meia-vida médio para este 

herbicida é de 90 dias, variando em função dos atributos do solo (SHANER et al., 2014). Santos 

et al. (2015) encontraram o diuron em águas subterrâneas devido a sua alta persistência no solo, 

com t1/2 de 372 dias. Esta substância química apresenta pressão de vapor de 9,2 x 10 –6 Pa (25 

ºC), sendo classificada como não volátil, exceto quando submetida a condições quentes e secas 

durante vários dias.  

O diuron é classificado como herbicida não-iônico, ou seja não troca prótons com a 

solução do solo. Porém, pode apresentar polaridade e o seu comportamento na solução do solo 

pode ser influenciado pelo pH do meio, conteúdo de matéria orgânica e tipos de argilominerais 

(PETTER et al., 2016). Este herbicida apresenta log KOW igual a 2,87, indicando mais afinidade 

da molécula pela fase apolar do sistema solo/água, sendo retido preferencialmente pela parte 

orgânica ou mineral do solo (CEDERLUND et al., 2017).  

 O herbicida hexazinone [3-cyclohexyl-6-(dimethylamino)-1-methyl-1,3,5-triazine-2- 

4(1H,3H) dione] (Figura 2) pertence ao grupo das triazinonas, sendo utilizado para aplicações 

em pré e pós-emergência na cultura da cana-de-açúcar. Esse herbicida é altamente solúvel em 

água, com solubilidade de 33000 mg.L-1, apresentando log Kow de 1,17, indicando mais 

afinidade da molécula pela fase polar. Apresenta pressão de vapor relativamente baixa de 0,03 

MPa a 25°C (PPDB, 2019).  
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Figura 2. Fórmula estrutural do hexazinone. 

 

 O hexazinone é uma base fraca, com pKa de 2,2 e, portanto, a porção de moléculas 

protonadas e neutras variam conforme o pH do solo (PPDB, 2019). Neste caso, quando o pH 

do meio é menor que seu pKa, a molécula estará protonada, sendo sorvida fortemente aos 

coloides do solo. Em estudo realizado por dos Santos et al. (2018) observaram que o aumento 

do pH com a prática de calagem, reduz a sorção e aumenta a dessorção do hexazinone, 

favorecendo o processo de lixiviação e contaminação de águas subterrâneas. 

 Este herbicida é de amplo espectro e muito utilizado em todo o mundo, capaz de 

controlar uma ampla variedade de plantas daninhas gramíneas, como Cenchrus echinatus L. 

(Capim carrapicho), Digitaria horizontalis Willd. (Capim colchão) Panicum maximum Jacq. 

vr. colonião (Capim colonião), Urochloa plantaginea (Link) R. D. Webster (Papuã), e folhas 

largas como, Euphorbia heterophylla L. (Amendoim bravo), Bidens pilosa L. (Picão preto), 

Commelina benghalensis L. (Trapoeraba), Ipomoea triloba L. (Corda de viola) em áreas de 

ferrovias, rodovias e em ambientes agrícolas e florestais (NGIGI et al., 2014). Pode ser 

absorvido pelas raízes ou pelas folhas e agir como um inibidor da fotossíntese para restringir o 

crescimento das plantas (WANG et al., 2009).  No entanto, o hexazinone tem causado séria 

preocupação ambiental pela sua ampla utilização em diferentes ambientes, principalmente por 

suas características de alta solubilidade em água e longo período residual no solo, apresentando 

meia-vida de campo de 115 dias (CALEGARI et al., 2018). De acordo com Mei et al. (2012) o 

hexazinone é considerado um dos pesticidas mais prováveis de contaminação de águas 

subterrâneas, o que levanta grandes preocupações sobre sua segurança à vida aquática e à saúde 

humana. Portanto, o estudo desse herbicida em diferentes condições ambientais e de solo é de 

grande importância para prever o seu comportamento, a fim de minimizar os impactos negativos 

ao ambiente. 
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 O sulfometuron-methyl {methyl 2–[(4,6–dimethylpyrimidin–2–yl) carbamoyl 

sulfamoyl] benzoate} (Figura 3) pertence ao grupo químico das sulfoniluréias e é utilizado para 

o controle de gramíneas anuais e perenes e plantas daninhas de folhas largas (PPDB, 2019). 

Além disso, também é usado como regulador de crescimento em plantações de cana de açúcar 

no Brasil (GOMIDE et al., 2008). Atualmente, este herbicida é comercializado isolado e em 

mistura com outros herbicidas, como o diuron e hexazinone. A mistura comercial formulada de 

diuron + hexazinone + sulfometuron-methyl foi lançada no mercado brasileiro em 2011 para o 

controle de plantas daninhas na cultura da cana-de-açúcar (ASSIS et al., 2018).  

 

Figura 3. Fórmula estrutural do sulfometuron-methyl. 

 

 O herbicida sulfometuron-methyl atua inibindo a enzima acetolactato sintase (ALS), 

bloqueando a síntese dos aminoácidos alifáticos de cadeia lateral: valina, leucina e isoleucina 

(CHRISTOFFOLETI; NICOLAI, 2016). A paralisação na produção dos aminoácidos leva a 

uma interrupção na divisão celular e consequente paralisação do crescimento da planta. Os 

sintomas de ação deste herbicida nas plantas são clorose das folhas novas e a necrose dos tecidos 

(ASSIS et al., 2018). Pode ser absorvido pelas raízes ou pelas folhas, e seu movimento dentro 

da planta é facilitado devido à sua lipofilicidade intermediária.  

 O sulfometuron-methyl é um ácido fraco com constante de dissociação (pKa) 5,2 

(SHANER, 2014). Esse herbicida é predominantemente neutro em valores de pH abaixo do 

pKa do herbicida e aniônicos quando o pH está acima do pKa. Como esses valores de pKa estão 

dentro da faixa de valores de pH normalmente encontrados na maioria dos solos, as formas 

neutra e aniônica desse herbicida devem predominar (GREY; MCCULLOUGH, 2012). Este 

herbicida possui solubilidade moderada em água de 300 mg L-1, considerado lipofílico, com 

Kow de 1,20 (PPDB, 2019), com potencial de lixiviação para águas subterrâneas (DUSEK et al., 

2015). A meia-vida deste herbicida no solo varia entre 20-28 dias, e pode ser degradado tanto 

por hidrólise quanto por biodegradação (SHANER et al., 2014). 
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 Em comparação com outros herbicidas, o sulfometuron-methyl é considerado 

ambientalmente seguro, devido às baixas taxas de aplicação (4–50 g. ha-1) e sua baixa 

toxicidade em mamíferos. No entanto, existem várias preocupações ambientais pelo seu 

potencial de transporte. Moléculas desse herbicida já foram encontradas em águas superficiais 

e subterrâneas (FENOLL et al., 2012). Neste contexto, a aplicação de herbicidas químicos, 

juntamente com o uso inadequado desses compostos, preocupa quanto aos riscos e efeitos de 

contaminação ambiental (MENDES et al., 2016).  

 Os herbicidas apresentam comportamentos distintos no solo que dependem de vários 

fatores relacionados à formulação do produto, ao tipo de solo, e as condições ambientais. 

Portanto, conhecer esses fatores é de fundamental importância para a eficiência de controle das 

plantas daninhas e para minimizar os efeitos prejudiciais dos herbicidas ao ambiente e às 

culturas subsequentes (MONQUERO et al., 2010). 

2.3 Dinâmica de herbicidas no solo 

Os herbicidas aplicados em pré e pós-emergência para controle de plantas daninhas, tem 

como destino final o solo (OLIVEIRA; BRIGHENTI, 2011). Quando os herbicidas entram em 

contato com o solo são redistribuídos e degradados, sendo seu comportamento descrito pelos 

processos de retenção, transporte e transformação (SILVA et al., 2006). 

2.3.1 Processos de retenção, transporte e transformação 

 A retenção é um índice da capacidade de ligação da molécula do herbicida à matéria 

orgânica e à argila do solo. O processo de retenção é um dos mais importantes para prever a 

movimentação dos herbicidas no solo e sua taxa de degradação (física, química e biológica). 

Portanto, a retenção determina a eficiência dos herbicidas aplicados para o controle de plantas 

daninhas (WEBER, 2018). A retenção de um herbicida pelo solo reduz a sua lixiviação e 

escorrimento, impedindo o seu acesso às águas superficiais ou subterrâneas (CONDE-CID et 

al. 2017). 

O processo de retenção pode ser entendido como um processo geral de sorção de 

herbicidas no solo, que inclui absorção (absorção das moléculas do herbicida pelas plantas), 

precipitação (formação de precipitados entre as moléculas do herbicida e as partículas 

argilominerais do solo por meio de ligações covalentes), e adsorção (retenção das moléculas do 

herbicida na fase sólida do solo). A adsorção é um fenômeno reversível em que as moléculas 

do herbicida (adsorvato) são atraídas pela superfície das partículas do solo (adsorvente) e ficam 

retidas por um determinado tempo. Esse tempo de retenção depende da afinidade da molécula 
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pela superfície. O retorno do herbicida à solução do solo é chamado de dessorção, onde o 

herbicida pode ser absorvido pelas plantas, lixiviado e degradado (PATEIRO-MOURE et al., 

2013). 

 O transporte de herbicidas é um dos processos envolvidos na dissipação desses 

compostos no ambiente, sendo a água e o ar os dois principais meios condutores para a sua 

propagação na natureza. O transporte de herbicida é dividido em escorrimento superficial, 

volatilização e lixiviação. O escorrimento pode ser superficial (run-off), que consiste no 

carreamento lateral de herbicida no solo, ou sub-superficial (run-in), que é o escoamento dentro 

do perfil do solo. A intensidade das chuvas é o principal componente ambiental para intensificar 

o processo de transporte superficial (OUYANG et al., 2016). 

O transporte em profundidade ao longo do perfil do solo, pela água da chuva ou de 

irrigação, é denominado lixiviação. A sorção e a persistência do produto são as propriedades 

que mais influenciam a intensidade da lixiviação dos herbicidas no solo (AZCARATE et al., 

2015).   

A volatilização é o processo de mudança das moléculas dos herbicidas do estado líquido 

para a forma de vapor. Alguns fatores ambientais intensificam as perdas por volatilização, como 

elevadas temperaturas, solos úmidos e baixa umidade relativa do ar. Além disso, as 

características físico-químicas do herbicida também influenciam, como solubilidade em água, 

pressão de vapor e constante de Henry. Depois de ser volatilizado, o herbicida pode ser 

transportado pelo ar e atingir áreas não alvo, causando deriva (CARVALHO, 2013). 

A degradação de herbicidas ocorre por transformações na natureza química das 

moléculas por processos físicos (fotodecomposição), químicos (oxidação-redução, hidrólise, 

formação de sais insolúveis em água e complexos químicos) ou biológicos (degradação 

microbiológica) (INOUE et al., 2008). A degradação, de maneira geral, reduz o nível de resíduo 

dos herbicidas no solo. 

A resistência de um herbicida à degradação determina seu tempo de persistência em 

determinado ambiente. A persistência de um herbicida no solo é a habilidade desse composto 

em manter a integridade de sua molécula e suas características físicas, químicas e funcionais 

no ambiente. A persistência de herbicidas em solos é normalmente medida pela meia-vida (t1/2), 

a qual é extremamente importante para predição do risco de contaminação ambiental (DA 

COSTA MARINHO et al., 2019). A (t1/2) é definida como o tempo necessário para que 50 % 

da massa das moléculas do herbicida aplicado seja degradado. 

As moléculas herbicidas também podem ser degradadas pela intensa radiação solar, 

processo chamado de fotodecomposição ou fotólise. Ao absorverem a luz ultravioleta as 
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moléculas ficam em elevado nível de energia promovendo instabilidade no composto, podendo 

haver quebra de ligações e formação de novos compostos (CARVALHO, 2013).  

A fotodecomposição pode ser benéfica, reduzindo a persistência excessiva de resíduos 

no solo, por outro lado, pode reduzir a eficiência de controle das plantas daninhas quando ocorre 

rapidamente após a aplicação do herbicida. Os herbicidas que agem no solo e que são 

rapidamente fotodecompostos necessitam de incorporação no solo para serem efetivos (EPP et 

al., 2018. 

2.3.1.1 Sorção e dessorção 

Os processos de sorção e dessorção são dinâmicos e ocorrem simultaneamente. A 

retenção das moléculas pela superfície do solo ocorre por ligações hidrofóbicas, ligações de 

hidrogênio, forças de van der Waals, ligações iônicas e covalentes, dependendo do tipo de 

coloide existente no solo (OLIVEIRA; BRIGHENTI, 2011). As reações de sorção e dessorção 

de herbicidas são afetadas pelas propriedades do solo, incluindo matéria orgânica, tipo de solo, 

quantidade e tipo de argila, capacidade de troca catiônica (CTC) e potencial hidrogeniônico 

(pH) (AZCARATE et al., 2015). Além disso, as propriedades físicas e químicas dessas 

moléculas herbicidas, tais como coeficiente de partição octanol-água (Kow), constante de 

ionização ácido/base (pKa) e solubilidade em água (S), também desempenham papéis 

importantes na determinação da extensão da sorção e dessorção (MENDES et al., 2016).  

A textura do solo é o atributo atualmente utilizado para recomendação das doses dos 

herbicidas aplicados em pré-emergência ou pré-plantio incorporado, considerando os teores de 

areia, silte e argila que compõem os solos. Devido à alta superfície específica, a argila é a fração 

mineral que mais contribui para a capacidade sortiva do solo (MARCO-BROWN et al., 2014; 

GÉRARD, 2016).  

 A matéria orgânica do solo (MOS) tem sido um dos principais atributos do solo 

considerado em estudos de sorção e dessorção de herbicidas devido a sua alta CTC e superfície 

específica (GONDAR et al., 2012; OKADA et al., 2016). A matéria orgânica apresenta 

constituição bastante variada, sendo dividida em substâncias não húmicas e húmicas. As 

substâncias húmicas se comportam como ácidos fracos, que se dissociam formando grupos 

funcionais. Os grupos funcionais presentes nas substâncias húmicas, tais como carboxilas e 

hidroxilas fenólicas, são capazes de sorver diversos poluentes orgânicos, como os herbicidas 

(FERREIRA et al, 2018).  

A distribuição do carbono no solo depende de vários fatores, como o tipo do solo, relevo, 

cobertura vegetal, condições climáticas, práticas de uso e manejo do solo (MADARI et al., 
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2009). A matéria orgânica apresenta elevada importância nas características físicas e químicas 

do solo. Atua como fonte de nutrientes, aumenta a capacidade tampão e a CTC do solo, além 

disso, afeta a agregação das partículas (LAL, 2011; HOFFMANN et al., 2018). 

 Solos com o mesmo teor de matéria orgânica podem ter diferentes potenciais de sorção 

(LIMA et al., 2012).  Em diversos estudos realizados, o comportamento dos herbicidas no solo 

tem sido relacionado com os teores de carbono orgânico (DOUSSET et al., 2004; HILLER et 

al., 2012; YUE et al., 2017). Para herbicidas ácidos, o pH da solução e o teor de carbono 

orgânico são os principais atributos do solo correlacionados com o seu potencial de sorção. Ao 

compararem solos com diferentes propriedades químicas e físicas, Alonso et al. (2011), 

verificaram que o incremento na sorção do indaziflam (ácido fraco) está relacionado com o 

aumento do teor de carbono orgânico.  

O pH é uma das principais propriedades do solo que afeta o comportamento de 

herbicidas ionizáveis (FARIA et al., 2018). O pH se refere à concentração de íons H+ na solução 

do solo expressa em base logarítmica. A influência do pH do solo no processo de retenção e 

degradação dos herbicidas está estritamente relacionada à constante de ionização ácido/base 

(pKa) dos compostos.  

O pKa é o potencial de dissociação da molécula do herbicida, sendo representado por 

um valor de pH, onde o herbicida apresenta aproximadamente 50 % das suas moléculas na 

forma dissociada e 50 % não dissociada. O pKa classifica estas sustâncias em iônicas (pKa 

diferente de zero) e não-iônicas (pKa não aplicável). Os herbicidas iônicos podem perder ou 

ganhar prótons, dependendo do pH do meio, sendo classificados em ácidos fracos ou bases 

fracas (CARVALHO, 2013). Os herbicidas não-iônicos não doam nem recebem prótons na 

solução do solo, independentemente do pH da solução, mantendo sua estrutura molecular 

(PETTER et al., 2016). 

 Para os herbicidas ácidos fracos e bases fracas, quando o pKa for igual ao pH do solo, 

as concentrações das formas não-dissociada (molecular) e dissociada são iguais. Quando o pH 

da solução do solo for menor do que o pKa dos herbicidas ácidos fracos, a concentração da 

forma molecular será maior que a da forma aniônica. O aumento do pH do solo em relação ao 

valor do pKa deixa as moléculas dos herbicidas ácidos fracos predominantemente na forma 

aniônica, sendo menos retidas pelo solo. O MCPA (ácido 4-cloro-2-metilfenoxiacético) é um 

herbicida ácido fraco que é cada vez mais ionizado em valores de pH acima de 4,0. Assim, é 

difícil de ser sorvido em condições de pH que se aplicam à maioria dos solos agrícolas (WU et 

al., 2018). 
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 Nos herbicidas bases fracas, se o pH da solução do solo for menor que o pKa do 

herbicida, a concentração da forma dissociada será maior do que a forma neutra. Nestas 

condições, as moléculas herbicidas ficam mais sorvidas aos colóides orgânicos e inorgânicos 

do solo. Por outro lado, se o pH da solução for maior que o pKa do herbicida básico, a 

concentração da forma molecular será maior do que a forma catiônica. (OLIVEIRA; 

BRIGHENTI, 2011). 

 Trabalho realizado por dos Santos et al. (2018) demonstrou que a sorção do hexazinone, 

herbicida base fraca, foi reduzida com o aumento do pH da solução do solo, predominando 

maior quantidade de moléculas herbicidas na forma molecular. Nestas condições, o herbicida 

tem maior potencial de lixiviação, aumentando o risco de contaminação. Azcarate et al. (2015) 

destacaram que os herbicidas do grupo químico das sulfoniluréias, como o metsulfuron-methyl 

e o sulfometuron-methyl, classificados como ácidos fracos, existem predominantemente na 

forma aniônica quando os valores de pH do solo são maiores do que o pKa, sendo que a forma 

neutra é muito mais fortemente sorvida em solos do que a aniônica. 

 A solubilidade em água de um herbicida corresponde à quantidade máxima de uma 

molécula herbicida que se dissolve em água pura a uma determinada temperatura. Quanto mais 

grupos hidrofílicos a substância possui, maior sua afinidade pela água, consequentemente, 

maior sua solubilidade. Entre os diversos fatores que afetam o destino e o transporte de 

herbicidas, a solubilidade em água é um dos mais importantes. A solubilidade influencia 

a sorção do solo, a lixiviação e a absorção pelas plantas, e o potencial de acumulação de 

compostos no ambiente, conforme estimado pela partição octanol-água (TANGTONG, 2014). 

Herbicidas polares apresentam alta solubilidade em água e permanecem em maiores 

concentrações na solução do solo, com maior disponibilidade de absorção pelas plantas. Por 

outro lado, estes herbicidas são mais propensos a serem transportados por lixiviação ou 

escorrimento superficial, podendo contaminar águas superficiais e subterrâneas (DECHENE et 

al., 2014). Em contrapartida, os herbicidas apolares são menos solúveis em água, sendo 

fortemente atraídos pelos coloides do solo, reduzindo sua concentração na solução. Em geral, 

herbicidas iônicos são mais solúveis, diminuindo a sua solubilidade conforme aumenta o peso 

molecular do composto. Estudo realizado por El-Nahhal e Hamdona (2017) mostrou que o 

herbicida alachlor apresenta lixiviação superior ao diuron. Esse comportamento evidencia a 

tendência hidrofílica do alachlor e hidrofóbica do diuron.  

O coeficiente de partição octanol-água (Kow) que indica a afinidade da molécula do 

herbicida com as fases polar (água) e apolar (octanol) classifica os herbicidas em lipofílicos e 

hidrofílicos (OLIVEIRA; BRIGHENTI, 2011). A polaridade dos herbicidas influencia os 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004565351831498X#bib27
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processos de sorção e dessorção na matriz do solo. A retenção de herbicidas hidrofílicos pela 

fração orgânica do solo é menor, geralmente as moléculas se encontram em maior concentração 

na solução. Por outro lado, os lipofílicos são mais sorvidos pelos constituintes do solo (SILVA 

et al., 2006). 

Solos com maior teor de matéria orgânica, que atuam como superfície apolar, com 

moléculas carregadas positivamente tem maior capacidade para sorver herbicidas lipofílicos 

(LIU et al., 2010; TONIÊTO et al., 2016).  

2.4 Redes neurais artificiais (RNAs) para estimativa do comportamento de herbicidas no 

solo  

 A contaminação de águas subterrâneas por herbicidas depende das interações entre suas 

moléculas com as características físicas e químicas do solo e condições climáticas do local 

(FARIA et al., 2018). Diante das complexas interações dos herbicidas no ambiente, o 

conhecimento do destino e do transporte desses compostos em solos agrícolas é de grande 

importância para os sistemas agronômicos e para a proteção ambiental.  

 O processo de sorção de herbicidas ao solo é o que determina o transporte e destino de 

suas moléculas no ambiente. No entanto, os mecanismos envolvidos na adsorção dessas 

moléculas são bastante complexos. Isso se deve à complexa interação de variáveis e 

comportamento não linear desses processos.  

 Os dados experimentais disponíveis no processo de adsorção fornecem informações 

valiosas sobre o entendimento básico do comportamento e desenvolvimento desses processos, 

onde as avaliações experimentais nem sempre são possíveis. Técnicas para obter dados no 

processo de adsorção podem ser difíceis, caras e demoradas (GHAEDI et al., 2015). Para lidar 

com essas limitações, têm sido desenvolvidos modelos usando pontos de dados experimentais 

precisos para compreender e prever um processo.  Nesse sentido, modelos inteligentes 

como redes neurais artificiais (RNAs) têm sido empregados com eficiência para prever 

processos de adsorção (ELEMEN et al., 2012; GHAEDI et al., 2013; NIA et al., 2014; GHAEDI 

et al., 2017). Embora muito utilizados para estudo de adsorção, ainda são escassos os estudos 

relacionados à sorção de herbicidas em solos baseados em RNAs.  

 As RNAs são ferramentas analíticas não-lineares de alto desempenho, capazes de 

estabelecer a relação entre dados de entrada “inputs” e saída “outputs” sem o conhecimento 

prévio da correlação entre as variáveis envolvidas no sistema. São compostas por unidades de 

processamentos simples que calculam determinadas funções matemáticas. Os elementos 

importantes de uma rede neural são os neurônios, que são organizados em camadas ocultas e 
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saídas de rede (KARIMI; GHAEDI, 2014). As RNAs possuem a capacidade de “aprender” a 

partir de um conjunto de dados experimentais sem o conhecimento real das leis físicas e 

químicas que governam o sistema (SOLEYMANI et al., 2011). Este é um dos principais 

benefícios das RNAs quando comparado com a maioria dos métodos empíricos e 

estatísticos. Portanto, a aplicação de RNA no tratamento de dados é especialmente importante 

quando os sistemas apresentam não linearidades e comportamento complexo.  

 A rede perceptron multicamadas (MLP) é um tipo de RNA usada na solução de 

problemas não lineares, em que a função de ativação dos neurônios nas camadas ocultas é não 

linear. A MLP é uma rede neural unidirecional distribuída em camadas, onde cada camada pode 

ter vários neurônios. Ao se projetar uma MLP é necessário determinar o número de camadas 

ocultas e o número de neurônios em cada camada (TAYEBI et al., 2019). 

 A rede MLP têm sido aplicada com sucesso na solução de diversos problemas difíceis, 

através do treinamento supervisionado com o algoritmo de retropropagação do erro 

(backpropagation) (ESFE et al., 2015). O processo de aprendizado do algoritmo de 

retropropagação é iterativo, ou seja, a saída produzida pela rede é comparada a uma resposta 

melhorada a cada interação. Basicamente, a aprendizagem por retropropagação consiste em 

dois passos através das camadas da rede: o processamento direto (propagação) e o 

processamento reverso (retropropagação). Especificamente, a saída produzida pela rede é 

subtraída pela saída desejada para produzir um sinal de erro. Este sinal de erro é então 

propagado para trás através da rede, ajustando os pesos sinápticos para que a saída produzida 

pela rede seja próxima da saída desejada (NEGROV et al., 2017). 

 O uso da tecnologia de redes neurais artificiais na agricultura vem sendo empregada de 

diversas formas, como, por exemplo, na estimação da população de microrganismos do solo 

(EBRAHIMI et al, 2017), na identificação de doenças de plantas (ASEFPOUR VAKILIAN; 

MASSAH, 2013), na estimativa da erosão espacial do solo (GHOLAMI et al., 2018), na 

avaliação de contaminantes orgânicos e inorgânicos do solo (BONELLI et al., 2017), na 

classificação de imagens de satélite (HASSAN‐ESFAHANI et al., 2017; SAMMOUDA et al., 

2014; MAEDA et al., 2009)  e no controle de robôs (CAMCI et al., 2018). 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido no Laboratório de Manejo de Plantas Daninhas da 

Universidade Federal Rural do Semi-Árido. As avaliações dos ensaios de tempo de equilíbrio, 

sorção e dessorção dos herbicidas diuron, hexazinone e sulfometuron-methyl foram realizadas 

pela técnica de cromatografia líquida de ultra eficiência (Ultra High Performance Liquid 

Chromatography - UHPLC), em triplicata. 

3.1 Obtenção das amostras dos solos 

Os solos foram coletados na profundidade de 0 a 20 cm, em 7 estados brasileiros. A 

escolha das áreas foi baseada no histórico antigo e recente de cultivo com cana-de-açúcar. Tal 

procedimento permitiu maior generalização dos resultados, uma vez que essas regiões são 

frequentemente submetidas a aplicações dos herbicidas estudados aqui. Os locais de coleta 

podem ser visualizados na Figura 4, e as coordenadas das regiões amostradas na Tabela 1.  

 

Figura 4. Locais de coleta das amostras de solo. 

 

A coleta foi realizada em área sem histórico da aplicação de nenhum herbicida. Esse 

fato foi confirmado através da seletividade do método cromatográfico (Anexo I). Após a coleta, 

as amostras de solo foram secas ao ar, peneiradas em malha de 2 mm, e caracterizadas por 

análise físico-química como proposto por Silva, (2009) (Tabela 2 e Tabela 3). Diante das 

propriedades das amostras de solo, os solos foram classificados segundo dos Santos et al. (2013) 

(Tabela 1).  
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Tabela 1. Locais de coleta dos solos estudados  

  

Estado Cidade Solo Coordenadas 

Rio Grande do Norte 

Tibau LAd 4° 38' 00" S e 37° 15' 00" O 

Mossoró LVAd 5° 3' 37,7" S e 37° 24' 14,4" O 

Mossoró FTe 5° 3' 58,5" S e 37° 24' 3,2" O 

Pedro Velho RQ 6° 25' 48" S e 35° 13' 28" O 

Ceará Quixeré LVA 5° 4' 44" S e 37° 48' 3" O 

Alagoas 
Maceió GX 9° 30' 25" S e 35° 39' 25" O 

Maceió LVA 9° 39' 21" S e 35° 44' 38" O 

Pernambuco 
Carpina PV 7° 50' 35" S e 35° 16' 21" O 

Carpina ESK 7° 48' 18" S e 35° 17' 38" O 

São Paulo 
Taguaritinga PVA 21° 24' 36" S e 48° 30' 36" O 

Paulínia PVAd 22° 54' 36" S e 47° 48' 12" O 

Minas Gerais Santa Vitória LV 18° 51' 00" S e 50° 7' 12" O 

Paraná 

Maringá LVd 23° 21' 07" S e 52° 04' 09" O 

Sarandi LVdf 23° 24' 21" S e 51° 49' 55" O 

Paranavaí PVef 23° 06' 22" S e 52° 30' 25" O 
Latossolo Amarelo Distrófico (LAd), Gleissolo Háplico (GX), Argissolo Vermelho (PV), Espodossolo Ferri-

humilúvico (ESK), Latossolo Vermelho-Amarelo (LVA), Cambissolo Háplico (CX), Latossolo Vermelho 

Distrófico Argissólico (LVAd), Plintosolo Argilúvico Eutrófico Típico (FTe), Neossolo Quartzarênico (RQ), 

Argissolo Vermelho-Amarelo (PVA), Latossolo Vermelho (LV), Argissolo Vermelho-Amarelo Distrófico 

(PVAd), Latossolo Vermelho Distrófico (LVd), Latossolo Vermelho Distroférrico (LVdf), Argissolo Vermelho 

Eutroférrico (PVef). 
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Tabela 2. Atributos químicos das amostras dos solos coletadas de 7 regiões brasileiras 

produtoras de cana-de-açúcar  

Solos 
pH COT C lábil P K Ca+2 Mg+2 Al+3 H+Al CTC V M 

(água) ------(g/kg)------ (mg dm-3) --------------(cmolc dm-3)--------------- % 

LAd 4,85 5,18 1,8 0,51 58,96 0,98 0,19 0,20 4,29 5,98 28,00 11,00 

GX 4,15 18,58 3,9 35,63 180,66 2,89 0,70 0,30 9,08 13,71 34,00 6,00 

Pv 4,64 11,44 2,8 0,71 34,03 1,52 2,82 0,50 11,88 16,78 30,00 9,00 

ESK 5,86 4,85 1,5 4,73 108,13 1,89 1,76 0,00 4,79 1,76 46,70 0,00 

LVA 5,84 9,46 2,0 0,91 108,13 1,37 1,77 0,00 5,45 1,77 40,61 0,00 

CX 6,53 8,71 2,1 2,29 97,04 5,43 2,94 0,00 4,95 2,94 64,51 0,00 

LVAd 4,58 4,71 1,3 0,25 28,00 0,86 0,85 3,30 5,45 7,60 28,00 60,00 

FTe 5,08 5,87 1,8 1,70 64,16 3,50 0,64 0,50 5,78 10,47 45,00 10,00 

RQ 5,55 3,25 1,4 2,62 108,13 1,44 1,29 0,90 3,96 2,19 45,59 21,34 

PVA 6,46 9,44 4,2 4,14 90,39 3,51 1,56 0,00 6,27 1,56 47,53 0,00 

LV 6,61 10,75 1,4 2,97 92,61 2,01 1,33 0,00 5,28 1,33 41,94 0,00 

PVAd 5,82 20,85 1,2 7,36 114,78 3,17 0,89 0,30 8,91 1,19 35,06 5,87 

LVd 5,30 4,58 2,6 0,08 230,69 6,89 2,77 0,08 5,35 15,60 65,72 0,76 

LVdf 6,40 8,71 3,4 2,38 483,60 12,86 2,58 0,00 3,58 16,68 82,34 0,00 

PVef 6,30 18,34 0,1 16,62 105,30 4,15 1,20 0,00 2,50 8,12 69,16 0,00 

Carbono orgânico total (COT), carbono lábil (C lábil), acidez potencial (H+Al), capacidade de troca catiônica 

(CTC), saturação por bases (V); saturação por alumínio (M). *As análises de C lábil foram feitas de acordo com 

Shang; Tiessen (1997). As demais análises foram realizadas segundo metodologia proposta por Silva, (2009). 

LASAPSA - Laboratório de Análises de Solo, Água e Planta do Semiárido, da UFERSA. 

 

Tabela 3. Análise granulométrica da camada de 0-20 cm de solos de diferentes regiões 

canavieiras do Brasil. 

 

Solos Areia Silte Argila Classe textural 

 ------------------g/kg------------------  

LAd 677 6 317 Franco-argilo-arenosa 

GX 500 280 220 Franca 

Pv 490 80 430 Argilo-arenosa 

ESK 720 140 140 Franco-arenosa 

LVA 640 120 240 Argilo-arenosa 

CX 490 140 370 Franco-argilo-arenosa 

LVAd 770 24 200 Franco-arenosa 

FTe 867 43 90 Areia franca 

RQ 930 50 20 Arenosa 

PVA 775 45 180 Franco-arenosa 

LV 810 40 150 Franco-arenosa 

PVAd 365 113 522 Argilosa 

LVd 83 85 832 Argilosa 

LVdf 155 111 734 Argilosa 

PVef 124 26 850 Argilosa 
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3.2 Reagentes 

Os reagentes utilizados foram grau analítico ou HPLC. Os padrões de diuron, 

hexazinone e sulfometuron-methyl foram adquiridos da empresa Sigma-Aldrich em Saint 

Louis, MO, EUA, com pureza de 99,6 %. Uma solução estoque desses herbicidas foi preparada 

na concentração de 1.000 mg L-1 em acetonitrila. As soluções de trabalho foram preparadas em 

solução aquosa de CaCl2 10 mM a partir da solução estoque. 

3.3 Método Analítico 

A quantificação do diuron, hexazinone, e sulfometuron-methyl foi realizada utilizando 

o sistema de cromatografia líquida de ultra eficiência (UHPLC), detector DAD da Shimadzu, 

modelo Nexera X2 SPD-M30A, equipado com uma coluna Restek Pinnacle DB AQ C18 de 

tamanho 50 x 2,1 mm, com partículas de 1,9 μm, incluindo duas bombas LC ‐ 30AD, um 

desgaseificador DGU – 20A5R, um auto ‐ amostrador Sil ‐ 30AC, um forno de coluna CTO ‐ 

30AC e um CBM −20A controlador. As condições cromatográficas utilizadas para a 

quantificação dos herbicidas foram as seguintes: modo de eluição envolvendo condição 

isocrática em fase móvel binária composta por ácido fórmico a 0,1% em água (fase móvel A) e 

acetonitrila (fase móvel B), na proporção de 33:67, respectivamente. O fluxo adotado foi 0,3 

ml min-1, com volume de injeção de 5 μL. A temperatura do gerenciador de amostras foi de 15 

°C. Os comprimentos de onda usados foram de 254, 247 e 233 nm para diuron, hexazinone e 

sulfumeturon methyl, respectivamente. 

3.4 Determinação da cinética de sorção  

O tempo de equilíbrio para a sorção e dessorção dos herbicidas nos solos foi realizado 

a 25 ºC 2 ± ºC pelo método “batch equilibrium” (OECD, 2000). Para os herbicidas diuron e 

hexazinone, um volume de 10 mL da solução de cada herbicida na concentração de 1 mg L-1, 

preparada em CaCl2 10 mM, foi adicionada em tubos Falcon contendo 2,00 g de solo. Para o 

sulfometuron-methyl, amostras com 4,00 g de solo foram misturados, em tubos Falcon, com 

uma alíquota de 16,0 mL de uma solução aquosa do herbicida a 1,0 mg L-1, preparada em CaCl2 

10 mM. Todas as avaliações foram realizadas em triplicata. Os tubos foram agitados 

verticalmente em diferentes intervalos de tempo (0,0; 10,0; 20,0; 30,0; 60,0; 120,0; 240,0; 

480,0; 720,0; 960 e 1440,0 minutos). Após a agitação, as amostras foram centrifugadas a 2.640 

g durante sete minutos. Em seguida, o sobrenadante foi retirado e filtrado em membrana PVDF 

de 0,22 µm para “vials” de 1,5 mL. Posteriormente, as amostras contidas nos “vials” foram 
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submetidas à análise por cromatografia líquida de alta eficiência (UHPLC). O tempo necessário 

para o equilíbrio para os herbicidas nos solos avaliados variou entre 4 e 8 horas (dados não 

mostrados). Para assegurar o equilíbrio de todas amostras nos ensaios de sorção e dessorção, o 

tempo de 12 horas foi estabelecido para todos os tratamentos. 

3.5 Determinação do coeficiente de sorção (Kfs) para diuron, hexazinone e sulfometuron-

methyl 

A sorção dos herbicidas nos solos foi avaliada utilizando soluções de trabalho contendo 

os três herbicidas isolados. Essas soluções foram preparadas a partir da solução estoque, 

segundo as recomendações da OECD (2000). O experimento foi conduzido em triplicata. As 

concentrações das soluções de trabalho foram de 0,2; 0,4; 0,73; 1,5; 3,0; 6,0 e 12 mg L-1 para o 

diuron, 0,1; 0,22; 0,45; 1,0; 2,0; 3,5 e 7,0 mg L-1 para o hexazinone, e 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,0, 1,5 

e 3,0 mg L-1 sulfumeturon-methyl. Todas as soluções de trabalho foram preparadas em CaCl2 

10 mM. Essas concentrações foram definidas com base na maior dose comercial recomendada 

para os produtos comercial (0,73; 0,45; e 0,8 mg L-1 para o diuron, hexazinone e sulfumeturon-

methyl, respectivamente). 

 Nos ensaios da sorção dos herbicidas diuron e hexazinone isolados, uma alíquota de 10 

mL de cada uma das concentrações foi adicionada em tubos Falcons contendo 2,00 g de solo. 

Para o herbicida sulfometuron-methyl foi adicionada uma alíquota de 20 mL de cada uma das 

concentrações em cada tubo Falcon contendo 4,00 g de solo. Em seguida, os tubos foram 

agitados verticalmente à temperatura de 25 ºC ± 2 ºC durante 12 horas. Após a agitação, as 

amostras foram centrifugadas a 2.260 g durante sete minutos. O sobrenadante foi retirado 

filtrado em membrana de PVDF de 0,22 µm para “vials” de 1,5 mL. Posteriormente, a amostra 

contida nos “vials” foi analisada por cromatografia para quantificar a concentração de cada 

herbicida. 

 As concentrações dos herbicidas sorvidas aos solos (Cs), em mg kg-1, foram calculadas 

por diferença entre a concentração na solução padrão inicialmente adicionada ao solo e a 

quantidade encontrada na solução de equilíbrio (Ce). Os valores de Ce e de Cs foram ajustados 

pela equação de Freundlich (Cs = Kfs Ce1/n) para a interpretação do processo de sorção. 

3.6 Determinação do coeficiente de dessorção do diuron, hexazinone e sulfometuron-

methyl 

 As análises de dessorção foram realizadas removendo todo o sobrenadante dos tubos 

usadas no ensaio de sorção. Após a retirada de todo sobrenadante, uma alíquota de 10,0 mL de 
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solução de CaCl2 10 mM, isenta de herbicida foi adicionado aos tubos que continham o diuron 

e o hexazinone. Para os ensaios com sulfometuron-methyl foi adicionada uma alíquota de 20,0 

mL de solução de CaCl2 10 mM, isenta de herbicida. Os tubos foram fechados, agitados em 

misturador vórtex por 10 segundos, e agitados verticalmente à temperatura de 25 ± 2 ºC durante 

12 horas. Posteriormente, o sobrenadante foi recolhido e filtrado com membrana de PVDF de 

0,22 µm diretamente em “vials” de 1,5 mL. Após esse processo, a amostra contida nos “vials” 

foi analisada por cromatografia para quantificar a concentração do hexazinone. 

 A determinação da quantidade do herbicida que permaneceu sorvida ao solo (Cs), em 

mg kg-1, após a dessorção foi realizada a partir da diferença entre a concentração do herbicida 

no solo antes das etapas de dessorção e a concentração na solução de equilíbrio analisada. Os 

valores de Cs e Ce obtidos no ensaio de dessorção foram ajustados pela equação de Freundlich 

(Cs = Kfd Ce1/n). As isotermas de Freundlich para sorção e dessorção dos herbicidas nos 15 

solos estudados são mostrados no ANEXO III. 

3.7 Redes Neurais Artificiais (RNAs) 

 Neste estudo uma rede perceptron multicamadas foi aplicada para estimar a sorção e 

dessorção dos herbicidas diuron, hexazinone e sulfometuron-methyl em diferentes solos, 

baseando-se apenas nos atributos físico-químicos do solo e herbicida. Essa técnica de estatística 

utiliza uma aprendizagem supervisionada chamada de retropropagação (backpropagation) 

durante a fase de treinamento do modelo. A MLP possui três camadas principais (entrada, 

ocultação e saída) de neurônios com funções de ativação lineares e não lineares (TAYEBI et 

al., 2019). A aprendizagem do treinamento funciona devido a mudança nos pesos de conexão, 

baseando-se nos erros calculados dos valores observados, partindo da saída até a entrada. A 

RNA usada foi a feedforward, na qual cada camada se conecta à próxima camada, porém não 

há caminho de volta (Figura 5). As entradas (inputs) utilizadas foram as características dos 

herbicidas massa molecular (MM), solubilidade em água (SolH2O), coeficiente octanol-água 

(Kow), densidade aparente (DA), constante de ionização ácido/base (pKa), e pressão de vapor 

(PV), e os atributos físico-químicos do solo (Tabela 2 e Tabela 3). Dentre os atributos do solo 

obtidos na caracterização, algumas foram selecionadas após análise de correlação de Pearson. 

As saídas (outputs) das RNAs foram os coeficientes de sorção e dessorção dos herbicidas 

diuron, hexazinone, e sulfometuron-methyl, todos obtidos nos ensaios de sorção e dessorção. 

Todos os dados foram padronizados (0 a 1) para que o modelo atribuísse os pesos 

representativos às variáveis, eliminando o problema de variáveis com diferentes unidades de 

medida (BONELLI et al., 2017). 
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Figura 5. Arquitetura de um modelo de rede neural Perceptron Multicamada (MLP) utilizado 

neste estudo. 

Três saídas foram estabelecidas nas RNAs: 1) uma saída considerando o coeficiente de 

sorção dos herbicidas (Kfs); 2) uma saída considerando o coeficiente de dessorção dos 

herbicidas (Kfd); 3) uma saída considerando tanto o coeficiente de sorção quanto a dessorção 

dos herbicidas (Kfs e Kfd). O intuito de variar o número de saídas foi para testar se com apenas 

uma RNAs era possível estimar a sorção e dessorção dos herbicidas. As RNAs foram aplicadas 

utilizando o software Statistica®, versão 13.0. Nesse software é possível selecionar 5 melhores 

modelos para cada saída estabelecida, totalizando 15 modelos. O número de neurônios e 

camadas ocultas foram estabelecidas através de um valor mínimo e máximo, permitindo que 

aqueles com melhor desempenho fossem escolhidos. Além disso, foram testadas RNAs 

considerando diferentes funções de ativação, tanto para entrada quanto para saída. As funções 

não lineares testadas foram: sigmoidal, logística, exponencial, tangente, identidade e seno. Os 

dados foram divididos em dois subconjuntos: treinamento (70% de todos os dados), e teste 

(30% de todos os dados). O número total de observações foram 45 (coeficientes de sorção e 

dessorção de três herbicidas em 15 solos, 3 x 15). Portanto, 33 observações foram utilizadas 

para o treinamento, e 13 para teste do modelo. A escolha dos subconjuntos foi realizada 

aleatoriamente pelo próprio software. 

O desempenho das RNAs para predição dos coeficientes de sorção e dessorção dos 

herbicidas nos solos foi avaliado por seus valores de precisão e erro. As redes ideais 

selecionadas foram aquelas que demostram menor erro na estimação dos coeficientes. Os 

critérios para o desempenho da simulação foram o coeficiente de determinação (R2), erro 

relativo absoluto médio (RMSE) e o erro absoluto médio (MAE). O R2 forneceu a medida de 

variabilidade dos dados reproduzidos pelo modelo e os observados. Como este teste não fornece 
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a precisão do modelo, outros parâmetros estatísticos devem ser relatados. O MAE e RMSE 

mediram os erros residuais (CHALOULAKOU et al., 2003). Os valores de RMSE, R2 e MAE 

foram obtidos através das Equações (1), (2) e (3): 

  

 

Eq. (1): 

 

 

Eq. (2): 

 

 

Eq. (3): 

  

onde n é o número de observações, Yi é o valor de Kfs ou Kfd mensurados nos solos, e Ŷi é o 

valor de Kfs ou Kfd estimado pelo modelo. Os valores do RMSE que se aproximam de zero e 

os valores de R2 próximos a 1 indicam que o modelo fornece previsões precisas. Além desses 

indicadores, a avaliação da distribuição dos resíduos foi usada como indicador de desempenho 

dos modelos. 

3.8 Risco de lixiviação dos herbicidas diuron, hexazinone e sulfometuron-methyl em 

diferentes regiões brasileiras 

 A determinação do risco de lixiviação dos herbicidas diuron, hexazinone e 

sulfometuron-methyl foi realizada considerando os valores estimados e observados para os 

dados usados no teste do modelo. O índice de GUS é baseado no coeficiente de sorção 

normalizado para o teor de carbono orgânico (Koc), e meia-vida de persistência no solo (t1/2) 

segundo a Equação (4): 

Eq. (4): 

 

em que: 

Koc é a constante de sorção normatizada; 

t1/2 representa a meia-vida do herbicida no solo (dias). 

GUS = log t1/2 (4 - log Koc) 
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 O valor de meia-vida foi obtido em ensaios já publicados na literatura (PPDB, 2019). A 

máxima e mínima meia-vida dos herbicidas foram usadas para definir a faixa de risco de 

lixiviação de cada herbicida. Valores de GUS inferiores a 0 indicam que o risco de lixiviação é 

extremamente baixo. Herbicidas com índice entre 0 a 1,8 e 1,8 a 2,8 apresentam baixo e 

moderado risco, e aqueles superiores a 2,8 apresentam alto risco de lixiviação (Gustafson, 

1989). 

 4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Correlação dos coeficientes de sorção (Kfs) e dessorção (Kfd) com os atributos físicos 

e químicos dos solos estudados 

  A análise do coeficiente de correlação de Pearson demonstrou as correlações entre os 

atributos do solo (Tabela 4). Para análises estatísticas multivariadas ou máquina de 

aprendizagem, como as RNAs, um passo crucial é a omissão de variáveis independentes 

altamente correlacionadas. A escolha de variáveis com baixa correlação linear entre si reduz o 

problema de multicolinearidade (SOUSA et al., 2007 ). Quando existe multicolinearidade nos 

modelos de regressão, o erro-padrão se torna elevado, impedindo muitas vezes a estimação da 

variável dependente (DISATNIK; SIVAN, 2016). 
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Tabela 4. Análise de correlação de Pearson entre os atributos do solo e os coeficientes de sorção 

(Kfs) e dessorção (Kfd) para herbicidas diuron, hexazinone, e sulfometuron-methyl em 

diferentes solos. 

 

Variáveis Kfs Kfd V CTC pH Silte Argila Areia COT C lábil 

Kfs 1,00 0,93* -0,09 -0,02 0,00 0,11 -0,06 0,02 0,22 0,08 

Kfd  1,00 -0,09 -0,01 -0,04 0,10 -0,06 0,03 0,16 0,01 

V   1,00 0,24 0,69* 0,04 0,41* -0,39* -0,03 0,06 

CTC    1,00 -0,48* 0,20 0,55* -0,55* 0,03 0,41* 

pH     1,00 -0,20 0,03 0,02 0,07 -0,15 

Silte      1,00 0,18 -0,43* 0,41* 0,46 

Argila       1,00 -0,96* 0,05 0,35 

Areia        1,00 -0,16 -0,45* 

COT         1,00 -0,01 

C lábil          1,00 
Coeficiente de sorção (Kfs), coeficiente de dessorção (Kfd), saturação por bases (V), capacidade de troca catiônica 

(CTC), potencial hidrogeniônico (pH), carbono orgânico total (COT), carbono lábil (C lábil). *= correlações 

significativas ao p-valor ≤ 0,05. 

 

 Houve uma correlação positiva significativa (r = 0,41 e 0,55, p ≤ 0,05) entre a variável 

argila com V e CTC, respectivamente (Tabela 4). A V é calculada com base na CTC, portanto 

V é a relação entre as bases (Ca, Mg, K e Na) e a CTC. Dessa forma, esses cátions estão 

geralmente adsorvidos na fração argila dos solos e, portanto, é esperado que exista uma 

correlação entre essas variáveis. A correlação entre argila e CTC mostrou uma maior 

linearidade (0,55) comparado a correlação entre argila e V (0,41). No entanto, essa relação é 

considerada baixa. Apesar da argila ser responsável pela geração de cargas negativas no solo, 

contribuindo com uma maior CTC, o maior teor de argila quando diferentes solos são 

considerados não implica necessariamente em uma maior CTC. Solos altamente 

intemperizados, tais como os Latossolos coletados nesse trabalho, podem apresentar alta 

quantidade de argila de baixa atividade com poucos sítios negativos (MARÍN‐SPIOTTA; 

SHARMA, 2013). Assim, as variáveis argila e CTC foram escolhidas como entradas para as 

RNAs. A V mostrou uma correlação positiva significativa (r= 0,69, p ≤ 0,05) com o pH do solo 

(Tabela 4). O aumento do pH do solo promove a liberação de cargas negativas dependentes de 

pH, principalmente para aqueles solos com argila 1:1 altamente intemperizados (KHAWMEE 

et al., 2013). Esse fato eleva a adsorção de cátions de reação básica, explicando a alta correlação 

entre V e pH nos solos desse estudo. 

 Outras correlações significativas foram observadas entre os atributos do solo. Por 

exemplo, uma correlação negativa (r = -0,39, -0,55, e -0,43 p ≤ 0,05) entre a areia com as 
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variáveis V, CTC e silte foram detectadas, porém todas com baixa linearidade (Tabela 4). Além 

disso, as variáveis areia e argila apresentaram a maior correlação (-0,96, p ≤ 0,05) entre as 

variáveis (Tabela 4). É necessário que uma dessas variáveis sejam omitidas das RNAs, para 

isso, optou-se pela argila como variável de entrada, excluído a areia. A argila é o atributo que 

apresenta maior atividade e capacidade de adsorver pesticidas orgânicos, sejam através das 

interações com as cargas negativas ou com os óxidos metálicos desse componente (PRADO et 

al., 2014). Portanto, esse atributo do solo foi selecionado para elaboração das RNAs. 

 O carbono lábil apresentou correlação positiva significativa com a CTC (r = 0,41 ≤ 0,05) 

e negativa com a areia (r = -0,45, p ≤ 0,05). Outra correlação significativa observada foi entre 

o COT e silte (r = 0,41, p ≤ 0,05, Tabela 4). Porém essa foi considerada baixa para fins de 

omissão de variáveis. No final, a CTC, pH, silte, argila, COT, e C lábil foram escolhidos para 

compor as RNAs. Assim, um total de 12 entradas, 6 propriedades dos herbicidas e 6 atributos 

do solo seriam responsáveis para estimar os coeficientes de sorção e dessorção dos herbicidas. 

 A correlação entre os atributos do solo e os coeficientes Kfs e Kfd também foi avaliada. 

Não houve uma correlação significativa entre os atributos do solo e os coeficientes (Tabela 4). 

Tal fato demonstra a baixa capacidade de modelos lineares para estimar tais coeficientes. 

Estudos já demonstraram que a sorção e dessorção podem apresentar relações lineares com 

algumas propriedades do solo, como pH e matéria orgânica (AZCARATE et al., 2015; 

MENDES et al., 2016; JIANG et al., 2018; PASSOS et al., 2013). No entanto, quando uma 

análise envolvendo diferentes classes de solo e herbicidas é realizada, essas relações lineares 

perdem importância, como mostrado nesse estudo. A sorção e dessorção de um herbicida 

depende de diferentes atributos e das interações entre eles, que muitas vezes são complexas e 

não lineares (SINGH; SINGH, 2012). Nesse âmbito, as RNAs – MLP podem compreender e 

aprender essas relações complexas e não lineares. Apesar dos neurônios realizarem uma 

transformação linear na entrada pelos pesos ou bias, uma transformação não linear é 

estabelecida pela função de ativação, permitindo modelos com alta capacidade de predição 

(BHATTACHARYYA et al., 2015). 

 As variáveis utilizadas para a matriz de treinamento são mostradas na Tabela 5. As 

RNAs utilizaram esse banco de dados para treinar e incorporarem um padrão, que após treinada, 

será testada para avaliar sua capacidade de generalização (RAMASAMY et al., 2015). 
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Tabela 5. Propriedades físico-químicas dos herbicidas diuron, hexazinone, e sulfometuron-

methyl, e atributos dos solos amostrados em diferentes locais (média, mínimo, máximo e desvio 

padrão das observações 

 

 N Média Mínimo Máximo 
Desvio 

padrão 

Kfs 45 3,63 0,15 13,31 3,67 

Kfd 45 5,03 0,11 14,59 5,35 

C lábil (g kg-1) 45 2,10 0,15 4,16 1,06 

COT (g kg-1) 45 9,65 3,25 20,85 5,45 

Argila (g kg-1) 45 30,39 2,00 83,20 23,06 

pH 45 5,60 4,15 6,61 0,78 

CTC (%) 45 7,18 1,19 16,78 5,91 

Silte (%) 45 8,62 0,60 28,00 6,72 

Massa molecular (g mol-1) 45 283,26 233,09 364,38 58,55 

Solubilidade (água 20º C mg L-1) 45 11093,20 35,60 33000,00 15665,72 

Kow 45 252,04 0,31 741,00 349,71 

Densidade aparente (g ml-1) 45 1,41 1,25 1,50 0,11 

pKa a 25º C 45 2,47 0,00 5,20 2,16 

Pressão de vapor a 20º C (MPa) 45 0,01 0,00 0,03 0,01 
Número de observações (N), Carbono lábil (C lábil), capacidade de troca catiônica (CTC), coeficiente de sorção 

(Kfs), coeficiente de dessorção (Kfd), partição octanol/água (Kow), constante de dissociação (pKa). 

4.2 Modelagem de Redes Neurais Artificiais (RNAs) com uma camada de saída 

 Para predição da sorção dos herbicidas diuron, hexazinone e sulfometuron-methyl 

usando modelos de redes neurais artificiais, 12 entradas foram utilizadas. Após a determinação 

dos complexos de treinamento e teste de dados, os vários modelos de rede neural foram 

elaborados com diferentes números de neurônios na camada oculta (Tabela 6). O número de 

neurônios na camada oculta foi escolhido com base no método de tentativa e erro. Em seguida, 

a estrutura ótima das redes foi determinada usando o coeficiente R2, MAE e RMSE (Tabela 6).  
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Tabela 6. Resultados do treinamento e teste dos modelos de redes neurais artificiais realizados 

para estimar o coeficiente de sorção (Kfs) dos herbicidas diuron, hexazinone, e sulfometuron-

methyl em diferentes solos 
 

Modelo 

Função de ativação Inputs-

camada 

oculta-output 

Treinamento Teste 

Camada 

oculta 
Output R2 MAE 

RMSE 

(mg kg-1) 
R2 MAE 

RMSE 

(mg kg-1) 

1 Tan Tan 12-5-1 0,98 0,48 0,73 0,97 0,71 1,10 

2 Sen Iden 12-6-1 0,96 0,74 0,95 0,98 0,86 1,08 

3 Logistic Logistic 12-9-1 0,98 0,46 0,66 0,97 0,93 1,22 

4 Iden Expon 12-4-1 0,95 1,02 1,12 0,97 0,97 1,22 

5 Logistic Logistic 12-8-1 0,97 0,67 0,92 0,96 0,95 1,32 
Perceptron Multi-Camadas (MLP), coeficiente de determinação (R2), erro absoluto médio(MAE), erro relativo 

absoluto médio (RMSE), tangente (Tan), seno (Sen), logística (Logistic), identidade (Iden), exponencial (Expon). 

  

As 45 amostras foram divididas aleatoriamente em conjuntos de treinamento e teste em 

70% e 30%, respectivamente. O conjunto de treinamento (33 dados) foi usado para treinar a 

rede; o conjunto de teste (12 dados) para determinar o ponto de parada do treinamento e para 

avaliar o desempenho de previsão. Os resultados revelaram que os valores mais elevados para 

R2, e mais baixos para RMSE (0,98 e 0,46) foram obtidos no conjunto de dados treinados a 

partir da RNA do Modelo 3 (Tabela 6). Apesar de apresentar a melhor performance no 

treinamento, o Modelo 3 demostrou apenas o terceiro melhor desempenho (0,97 e 1,22 para R2 

e RMSE) comparado aos demais modelos (Tabela 6). A performance de uma RNA está ligada 

ao número de observações usadas para treinar e testar o modelo, é possível que uma maior 

quantidade de solos avaliados (superior aos 15 usados) possa melhorar o desempenho das redes 

geradas nesse trabalho. No entanto, Kaminski et al. (2014) estabeleceu uma rede neural MLP 

promissora para previsão da sorção dos herbicidas 2,4-D e MCPA em carvão ativado e soluções 

aquosas, utilizando um número de 30 e 21 pontos experimentais para treinamento e apenas 9 

para validação. 

 Além do número de observações usadas para criar RNAs, o tipo de função de 

transferência influencia o desempenho de uma rede neural. Savic et al. (2012) estudando uma 

MLP para prever a adsorção de ferro da água concluíram que o modelo de MLP com arquitetura 

3-9-1, função de ativação sigmoide logística na camada oculta, e função de ativação linear na 

camada de saída teve o melhor desempenho. Para o treinamento, uma RNA com doze entradas 

e nove neurônios na camada oculta, função logística de ativação para as camadas ocultas e a 

camada de saída permitiu um modelo com baixo erro e alto ajuste. 

 Os Modelos 1, 2, 4 e 5 de RNA também apresentaram bons ajustes, com destaque para 

o Modelo 1, onde valores de 0,97 e 0,48 para R2 e RMSE, respectivamente, foram observados 
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(Tabela 6). Além do bom desempenho no treinamento, o Modelo 1 mostrou a segunda melhor 

performance para a rede de teste, com valores de R2 e RMSE equivalentes a 0,97 e 1,10 (Tabela 

6). O melhor desempenho do Modelo 3 não garantiu os melhores resultados para o teste 

comparado ao Modelo 1. Esse fato pode estar associado ao número de neurônios de cada rede. 

Ebrahimi et al. (2017) estudou RNAs para estimar a população de Azotobacter considerando os 

atributos físicos e químicos do solo, e observou que o maior número de neurônios diminuiu a 

eficiência dos modelos. Esse fato também observado nesse estudo, entre os Modelos 1 e 3. 

 Para auxiliar na escolha dos melhores modelos, a avaliação da distribuição dos resíduos 

obtidos após o treinamento dos modelos das RNAs foi determinada (Figura 6). Em estudos de 

RNAs não é comum a avaliação da distribuição dos resíduos para escolha das melhores redes. 

Apesar do bom desempenho das redes considerando os valores de R2 e RMSE, alguns modelos 

não geraram resíduos normalmente distribuídos. Os Modelos 1, 3 e 5 demonstraram um padrão 

de normalidade para os resíduos (Figura 6a, Figura 6c e Figura 6e). O Modelo 4 e Modelo 2 

não demonstraram uma distribuição normal dos resíduos (Figura 6b e Figura 6d). O Modelo 3 

(MLP 12-9-1) foi aquele que apresentou melhor distribuição do erro, suportando a 

confiabilidade da rede treinada. Portanto, o Modelo 3 com uma saída foi escolhido para estimar 

o risco potencial de lixiviação para os herbicidas diuron, hexazinone e sulfometuron-methyl 

(Figura 6c).  
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Figura 6. Distribuição dos resíduos obtidos após o treinamento dos modelos de rede neurais 

artificiais para estimar o coeficiente de sorção (Kfs) dos herbicidas diuron, hexazinone, e 

sulfometuron-methyl em diferentes solos. (a) MLP 12-5-1, (B) MLP 12-6-1, (c) MLP 12-9-1, 

(d) MLP 12-4-1, (e) MLP 12-8-1. 

   

 Na predição da dessorção dos herbicidas diuron, hexazinone e sulfometuron-methyl nos 

solos usando RNAs também foi utilizado o mesmo número de observações e com os mesmos 

subgrupos de treinamento e teste. Os valores mais elevados de R2 (0,98) e mais baixos de MAE 

(0,81) e RMSE (1,06) foram obtidos no conjunto de dados de treinamento de RNA para o 

(a) (b) 

(c) (d) 

(e) 
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Modelo 9 (Tabela 7). Para o teste, esse modelo mostrou diminuição do desempenho, 

apresentando menores valores para R2 (0,89), MAE (1,44) e RMSE (2,59) comparado ao 

treinamento (Tabela 7). Essa diminuição da precisão na etapa de teste ocorreu para todas redes 

estudadas, tanto para os coeficientes de sorção quanto para dessorção. A menor precisão para o 

teste é resultado do menor número de amostras de solos utilizadas para validação do modelo. 

Um número maior de amostras de solos (observações) é uma alternativa para melhorar a 

precisão dos modelos de RNAs, principalmente para a etapa de teste (GHOLAMI et al., 2018) 

 

Tabela 7. Resultados do treinamento e teste de Modelos de rede neural artificial perceptron de 

multicamadas - MLP realizados para estimar o coeficiente de dessorção (Kfd) dos herbicidas 

diuron, hexazinone, e sulfometuron-methyl em diferentes solos 

 

Modelo 

Função de ativação 
Inputs-camada 

oculta-output 

Treinamento Teste 

Camada 

oculta 
Output R2 MAE 

RMSE 

(mg kg-1) 
R2 MAE 

RMSE 

(mg kg-1) 

6 Expon Iden 12-8-1 0,95 1,35 1,65 0,91 1,40 2,03 

7 Logistic Tan 12-8-1 0,96 1,28 1,61 0,92 1,35 2,04 

8 Iden Sen 12-6-1 0,97 1,11 1,35 0,89 1,52 2,69 

9 Expon Tan 12-11-1 0,98 0,81 1,06 0,89 1,44 2,59 

10 Logistic Iden 12-11-1 0,98 0,94 1,12 0,91 1,46 2,36 
Perceptron Multi-Camadas (MLP), coeficiente de determinação (R2), erro absoluto médio(MAE), erro relativo 

absoluto médio (RMSE), tangente (Tan), seno (Sen), logística (Logistic), identidade (Iden), exponencial (Expon). 

  

Assim como nas redes para estimar o Kfs, o Modelo 9, composto por doze entradas e 

onze neurônios na camada oculta, com função de ativação exponencial para as camadas ocultas 

e tangente para a camada de saída, não demostrou a melhor performance para a etapa de teste 

(Tabela 7). Os Modelos de RNA 6, 7 e 10, apesar de bom desempenho no treinamento, foram 

melhores na etapa de teste, com R2 igual a 0,91, 0,92 e 0,91, e RMSE 2,03, 2,04 e 2,36 

respectivamente (Tabela 7). Novamente, a escolha das redes baseada no R2, MAE, e RMSE 

foram limitantes para escolha do melhor modelo, principalmente para aqueles com valores 

próximos para esses índices, sendo necessário a observação da distribuição dos resíduos.  

 A distribuição dos resíduos demostrou que a maioria das redes não possuíram 

normalidade para o erro (Figura 7). Apenas o Modelo 9 demostrou um padrão de normalidade 

dos resíduos (Figura 7d). Portanto, a seleção do Modelo 9 é preferível para estimar o Kfd dos 

herbicidas diuron, hexazinone e sulfometuron-methyl.  
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Figura 7. Distribuição dos resíduos obtidos após o treinamento dos modelos de rede neurais 

artificiais para estimar o coeficiente de dessorção (Kfd) dos herbicidas diuron, hexazinone, e 

sulfometuron-methyl em diferentes solos. (a) MLP 12-8-1, (B) MLP 12-8-1, (c) MLP 12-6-1, 

(d) MLP 12-11-1, (e) MLP 12-11-1. 

4.3 Modelagem de Redes Neurais Artificiais (RNAs) com duas camadas de saída 

 Modelos de RNAs com apenas uma camada de saída (sorção ou dessorção) foram 

adequados para prever os Kfs e Kfd dos herbicidas diuron, hexazinone e sulfometuron-methyl 

nos solos estudados. Todavia, foi suposto que RNAs com duas saídas (sorção e dessorção) 

(a) (b) 

(c) (d) 

(e) 
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também podem estimar com precisão os Kfs e Kfd desses herbicidas nos solos. Isso 

simplificaria um uso futuro da RNA associada com outras técnicas, como o sistema de 

informação geográfica (SIG), para apresentar a variação espacial da sorção e dessorção dos 

herbicidas estudados. Isso porque com apenas um modelo seria possível estimar os coeficientes 

Kfs e Kfd. 

 Para os Modelos de RNAs com duas camadas de saída (Kfs e Kfd) foram utilizadas as 

mesmas variáveis de entrada. O valor máximo de R2, e mínimo de MAE e RMSE para um 

modelo de duas saídas durante o treinamento foram observadas no Modelo 11 (Tabela 8). Essa 

rede possuiu doze entradas e cinco neurônios na camada oculta, com função de ativação seno 

para as camadas ocultas e função exponencial para as camadas de saída (Tabela 8). 

Tabela 8. Resultados do treinamento e teste dos modelos de redes neurais artificiais realizados 

para estimar os coeficientes de sorção e dessorção (Kfs e Kfd) dos herbicidas diuron, 

hexazinone, e sulfometuron-methyl em diferentes solos 

 

Modelo 

Função de ativação Inputs-

camada 

oculta-

output 

Treinamento Teste 

Camada 

oculta 
Output R2 MAE 

RMSE 

(mg kg-1) 
R2 MAE 

RMSE 

(mg kg-1) 

    Coeficiente de sorção (Kfs) 

 11 Sem Expon 12-5-2 0,98 0,46 0,70 0,97 0,75 1,22 

12 Logistic Logistic 12-9-2 0,92 1,09 1,46 0,95 1,06 1,47 

13 Logistic Expon 12-5-2 0,91 1,36 1,79 0,97 0,92 1,25 

14 Expon Logistic 12-14-2 0,97 0,64 0,83 0,97 0,89 1,27 

15 Tanh Expon 12-9-2 0,97 0,63 0,86 0,97 1,05 1,34 

    Coeficiente de dessorção (Kfd) 

11 Sem Expon 12-5-2 0,98 0,81 1,10 0,93 1,26 2,01 

12 Logistic Logistic 12-9-2 0,96 1,37 1,64 0,92 1,46 2,01 

13 Logistic Expon 12-5-2 0,93 1,95 2,21 0,92 1,70 2,84 

14 Expon Logistic 12-14-2 0,97 0,92 1,20 0,90 1,48 2,54 

15 Tan Expon 12-9-2 0,98 0,90 1,20 0,90 1,44 2,37 
Perceptron Multi-Camadas (MLP), coeficiente de determinação (R2), erro absoluto médio(MAE), erro relativo 

absoluto médio (RMSE), tangente (Tan), seno (Sen), logística (Logistic), identidade (Iden), exponencial (Expon). 

 O Modelo 11 na etapa de treinamento para predição dos valores de saída do Kfs 

apresentou de R2, MAE e RMSE equivalentes a 0,98, 0,46 e 0,7 respectivamente (Tabela 8). 

Diferentemente dos modelos com uma saída para Kfs e Kfd, a rede com melhor desempenho 

no treinamento também demostrou melhor performance no teste (Tabela 8). Os valores de R2, 

MAE e RMSE foram 0,97, 0,75 e 1,22 respectivamente (Tabela 8). Para predição do Kfd, o 

Modelo 11 também demostrou melhor desempenho segundo o R2 (0,98, 0,93), MAE (0,81, 

1,26) e RMSE (1,10, 2,01) para a etapa de treinamento e teste respectivamente (Tabela 8). 



48 

 

 Os modelos de RNA 12, 13, 14 e 15 também mostraram bons ajustes, com R2 superior 

a 0,90, e RMSE entre 0,83 e 1,79 nas etapas de treinamento e teste para estimar o Kfs. No caso 

da saída Kfd, esses modelos apresentaram R2 acima de 0,90 e RMSE entre 1,20 e 2,54 para os 

estágios de treinamento e teste (Tabela 8). Para confirmar o melhor ajuste do Modelo 11 

comparado as demais redes de RNA, a distribuição dos resíduos obtidos após o treinamento foi 

observada para confirmar a normalidade dos erros. O Modelo 11 demostrou uma melhor 

distribuição normal dos resíduos para treinamento comparado aos demais, tanto para Kfs quanto 

Kfd (Figura 8a). As demais redes com duas saídas não apresentaram uma distribuição normal 

dos erros, assim como para RNAs treinadas a partir de uma única saída. Isso revela que a 

distribuição residual é um elemento importante que deve ser considerado para seleção dos 

melhores modelos de predição.  
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Figura 8. Distribuição dos resíduos obtidos após o treinamento dos modelos de rede neurais 

artificiais para estimar o coeficiente de sorção e dessorção (Kfs e Kfd) dos herbicidas diuron, 

hexazinone, e sulfometuron-methyl em diferentes solos. (a) MLP 12-5-2, (B) MLP 12-9-2, (c) 

MLP 12-5-2, (d) MLP 12-14-2, (e) MLP 12-9-2. 

4.4 Análise de sensibilidade das RNAs – MLP com uma e duas saídas 

 A análise de sensibilidade foi usada para avaliar a contribuição relativa das variáveis de 

entrada para o desempenho das RNAs. Essa análise varia o valor de um parâmetro em um 

(a) (b) 

(c) (d) 

(e) 
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determinado intervalo e observa o efeito associado no resultado desejado (BEHERA et al., 

2012). As melhores redes para uma saída e duas saídas foram analisadas quanto a sensibilidade 

das variáveis. Os modelos escolhidos foram o Modelo 3 (MLP 12-9-1), Modelo 9 (12-11-1) e 

Modelo 11 (12-5-2). 

 As RNAs são modelos de caixa preta que permitem pouco conhecimento sobre as 

relações usadas para prever as variáveis do sistema (SOLEYMANI et al., 2011). No entanto, a 

análise de sensibilidade pode indicar a influência de diferentes variáveis de entrada nos 

resultados do modelo. Os resultados da análise mostram que para a rede de Modelo 3 (MLP 12-

9-1), o COT foi a variável de entrada mais importante para estimação do Kfs dos herbicidas nos 

solos, seguido pelo coeficiente Kow e pKa (Figura 9). Para o Modelo 9 (MLP 12-11-1), o Kow, 

seguido do pKa e MM foram as variáveis de entrada mais importantes (Figura 9). No caso do 

Modelo 11 (MLP 12-5-2), a sequência da importância das variáveis foi Kow>SH2O>COT 

(Figura 9). 

 Independente dos modelos, uma ou duas saídas, as características dos herbicidas 

demonstraram maior importância para estimar a sorção dos herbicidas no solo, principalmente 

para Kow, pKa e SH2O. A maior importância dessas variáveis em relação aos atributos do solo 

é devido a variação na capacidade de sorção e dessorção de cada herbicida ao solo. Por exemplo, 

os valores de Kfs e Kfd para o herbicida hexazinone variaram de 0,17 a 1,13 e de 0,19 a 2,53, 

respectivamente (Anexo II). Já para o herbicida diuron a variação para Kfs e Kfd foi de 3,93 a 

13,31 e 4,69 a 14,59, respectivamente (Anexo II). Assim, é possível presumir que a rede 

primeiramente identifica qual é o herbicida através das variáveis Kow, pKa e SH2O, e depois 

estima mais precisamente qual o valor para Kfs e Kfd de acordo com as variações detectadas 

para os diferentes atributos do solo.  

O Modelo 9 para a dessorção apresentou pesos próximos para os atributos do solo 

(Figura 9). No entanto, para os modelos de estimação da sorção, o COT teve uma maior 

importância em relação ao demais atributos do solo. Geralmente, solos com maior teor de COT 

possuem maior capacidade de sorção de herbicidas (CARA et al., 2017). Diversos trabalhos já 

demonstraram o papel da matéria orgânica na adsorção de pesticidas orgânicos (GIORI et al., 

2014; BONFLEUR et al., 2015; GÁMIZ et al., 2018). Muitos programas de descontaminação 

de solos e água com resíduos de herbicidas são baseados no uso de componentes orgânicos, tais 

como carvão ativado, entre outros materiais orgânicos de origem vegetal e animal (ROJAS et 

al., 2015; YAVARI et al., 2019). Materiais orgânicos possuem grande importância na adsorção 

de poluentes orgânicos devido ao grande número de interações que eles podem estabelecer entre 

si e, portanto, é de se esperar que o COT apresentasse maior importância para estimar o Kfs dos 
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herbicidas diuron, hexazinone e sulfometuron-methyl. Além disso, a adsorção dos herbicidas 

pelo componente COT está diretamente ligada a características como SH2O e Kow, que para os 

herbicidas usados neste trabalho, tiveram grande variação (CHIRUKURI; ATMAKURU, 

2015). 

  

 

Figura 9. Resultado da análise de sensibilidade das redes com melhor performance para 

estimativa da sorção e dessorção dos herbicidas diuron, hexazinone, e sulfometuron-methyl em 

diferentes solos. *, **, ***= primeira, segunda, e terceira maior importância entre os inputs 

considerados para compor os modelos de redes neurais artificiais. 

4.5 Capacidade de estimação dos coeficientes de Kfs e Kfd e risco de lixiviação potencial 

dos herbicidas diuron, hexazinone e sulfometuron-methyl 

Os resultados mostraram que as características físicas e químicas dos herbicidas e dos 

solos são dados de entrada adequados para simular a sorção e dessorção dos herbicidas nos 

solos através de RNAs – MLP. Gráficos de dispersão entre os valores observados e estimados 

dos coeficientes Kfs e Kfd foram plotados para os modelos de melhor desempenho (Figura 10). 

 

 

 

 



52 

 

  

  
Figura 10. Gráficos de dispersão dos coeficientes de sorção (Kfs) e dessorção (Kfd) observados 

versus as estimativas para os herbicidas diuron, hexazinone, e sulfometuron-methyl em 

diferentes solos dos modelos de melhor performance para 1 (Kfs ou Kfd) e 2 (Kfs e Kfd) 

outputs: (esquerda) treinamento e (direita) teste. 

  Os valores simulados dos coeficientes de sorção e dessorção dos herbicidas nos solos 

no estágio de treinamento estão próximos dos valores observados (R2 = 0,98) para uma e duas 

camadas de saída, respectivamente (Figura 10). Portanto, de acordo com os valores de erro da 

Tabela 3, Tabela 4 e Tabela 5, as redes verificadas podem ser usadas para estimar os valores de 

Kfs e Kfd dos herbicidas diuron, hexazinone e sulfometuron-methyl. Os valores simulados da 

sorção e dessorção dos herbicidas nos solos no estágio de teste também estão próximos dos 

valores observados (R2 = 0,97) para sorção com uma e duas camadas de saída (outputs), e para 

dessorção (R2 = 0,89 e 0,93) com uma e duas outputs, respectivamente (Figura 10). No entanto, 

alguns pontos de dados mostram maiores desvios entre o Kfs e Kfd observados e os previstos 

(Figura 10). Esses “outliers” reduzem os índices de desempenho como R2 e RMSE durante o 

teste das redes. O solo que apresentou maior desvio em relação aos valores observados e 

estimados foi o PVef. Esse solo apresenta como característica marcante o menor valor para o C 

lábil (0,1), e alto valor para COT (18,34) comparados ao demais solos (Tabela 2). Como não 

existem outros solos com característica similar para C lábil e COT na fase de treinamento das 

RNAs, é provável que o modelo não tenha adotado um padrão de aprendizagem para essa 

situação, interferindo na predição dos valores de Kfs e Kfd para o solo PVef na fase de teste. 

Behera et al. (2012) avaliando uma RNA baseada em perceptron de multicamadas (MLP) para 
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interpretar a sorção de fármacos em sistemas de filtragem de várzea modificada, identificaram 

que baixas taxas de fluxo e concentrações de algumas amostras que não foram usadas durante 

o treinamento teriam causado um impacto no padrão de aprendizagem da rede. Mesmo com a 

presença de “outliers”, os modelos obtidos de RNAs – MLP demostraram um bom desempenho 

para estimar os coeficientes de Kfs e Kfd.  

 Para estimativa do potencial de contaminação de águas superficiais pelos herbicidas 

diuron, hexazinone e sulfometuron-methyl utilizou-se o índice de GUS (Índice de 

Vulnerabilidade de Águas Subterrâneas). Esse índice é calculado considerando os coeficientes 

de sorção normalizados pelo teor de carbono orgânico (Koc) e o t1/2. Os valores de Koc 

utilizados foram os observados e os estimados pelos melhores modelos durante a fase de teste, 

totalizando 12 observações aleatórias para cada modelo. De acordo com o índice de GUS, os 

princípios ativos dos herbicidas são classificados pela tendência a sofrer lixiviação, conforme 

os seguintes intervalos: GUS < 1,8 (pouco lixiviável); 1,8 < GUS < 2,8 (moderadamente 

lixiviável) e GUS > 2,8 (altamente lixiviável). Os valores de índice de GUS são mostrados na 

Figura 11. 

O diuron demonstrou moderado a alto potencial de lixiviação nos solos de Taquaratinga 

(SP), Maringá (PR), Sarandi (PR), Mossoró (RN) e Carpina (PE). Para o solo de Maringá, o 

Modelo 3 e Modelo 11 estimaram um menor potencial de lixiviação do diuron comparado aos 

valores observados (Figura 11). O maior potencial de lixiviação para o sulfometuron-methyl 

foi observado nos solos de Carpina (PE), Maringá (PR) e Paranavaí (PR). Esse herbicida 

apresentou potencial de lixiviação variando de moderada a alta. Os modelos estimaram um 

moderado potencial de lixiviação para os solos de Maringá e Paranavaí, enquanto que o 

observado mostrou alto potencial de lixiviação (Figura 11). O hexazinone mostrou alto 

potencial de lixiviação para os solos de Maceió (AL), Santa Vitória (MG), Maringá (PR) e 

Paranavaí (PR).  

Os índices de GUS calculados a partir dos valores estimados foram próximos aos 

observados (Figura 11). Apenas 3 casos tiveram uma maior diferença entre o observado e 

estimado. Esses casos foram exatamente oriundos dos “outliers” gerados pela presença do solo 

PVef. Esse problema pode ser facilmente contornado ao adicionar um maior número de solos 

na fase de treinamento com características contrastantes, permitindo uma melhor aprendizagem 

dos modelos. Alguns trabalhos que buscaram estimar índices para monitorar o carbono orgânico 

do solo (AITKENHEAD; COULL, 2016), risco de erosão (GHOLAMI et al., 2018), população 

de microrganismos (EBRAHIMI et al., 2017), e temperatura e umidade do solo (TABARI et 
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al., 2011; HOSSEIN ALAVI et al., 2010) retratam a importância de um bom número de 

amostras com grande variabilidade para capacidade dos modelos em generalizar outros casos.  

 

Mapa de risco para utilização de herbicidas 

 
 

 

Figura 11. Mapa de risco para utilização dos herbicidas diuron, hexazinone, e sulfometuron-

methyl nos solos estudados das regiões Nordeste (a), Sudeste (b) e Sul (c) do Brasil segundo 

o índice de GUS, considerando os coeficientes de sorção (Kfs) observados e estimados 

obtidos pelo teste dos modelos de RNAs de melhor performance, e a mínima e máxima meia-

vida (t1/2) reportada na literatura. Modelo 3= índice de GUS para valores estimados de Kfs 

pelo Modelo 3. Modelo 11= índice de GUS para valores estimados de Kfs pelo Modelo 11. 

Observado= índice de GUS para os valores observados de Kfs. 

  

Mossoró-RN

t1/2min t1/2max

Modelo 3 1,5 3,8

Modelo 11 1,4 3,7

Observado 1,5 3,9

Carpina-PE

t1/2min t1/2max

Modelo 3 1,9 3,6

Modelo 11 1,9 3,5

Observado 1,9 3,6

Carpina-PE

t1/2min t1/2max

Modelo 3 1,5 3,8

Modelo 11 1,4 3,7

Observado 1,5 3,9

Maceió-AL

t1/2min t1/2max

Modelo 3 3,6 5,5

Modelo 11 4,3 6,6

Observado 3,9 5,9

a
Santa Vitória-MG

t1/2min t1/2max

Modelo 3 3,6 5,5

Modelo 11 3,8 5,8

Observado 3,3 5,0

Taquaritinga-SP

t1/2min t1/2max

Modelo 3 2,1 4,0

Modelo 11 2,1 3,9

Observado 2,1 4,0

b

Maringá-PR

t1/2min t1/2max

Modelo 3 1,5 2,9

Modelo 11 1,7 3,1

Observado 1,9 3,5

Sarandi-PR

t1/2min t1/2max

Modelo 3 1,8 3,3

Modelo 11 1,8 3,4

Observado 1,8 3,4

Maringá-PR

t1/2min t1/2max

Modelo 3 1,7 4,4

Modelo 11 1,4 3,7

Observado 1,8 4,5

Paranavaí-PR

t1/2min t1/2max

Modelo 3 1,7 4,4

Modelo 11 1,4 3,7

Observado 1,8 4,5

Paranavaí-PR

t1/2min t1/2max

Modelo 3 3,6 5,5

Modelo 11 4,2 6,4

Observado 4,3 6,5

Maringá-PR

t1/2min t1/2max

Modelo 3 4,4 6,8

Modelo 11 3,6 5,5

Observado 3,7 5,6

Diuron

Sulfometuron-methyl

Hexazinone

Altamente lixiviável

Moderadamente lixiviável

Pouco lixiviável

Legenda

c
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Entre os 12 casos avaliados no teste, 7 demostraram alto risco para lixiviação dos 

herbicidas diuron e hexazinone considerando o menor t1/2, independente da região onde o solo 

foi coletado (Figura 11). Esse fato é extremamente preocupante quando consideramos que esses 

pesticidas são amplamente usados nessas áreas em cultivos de cana-de-açúcar. Outro fato 

perturbador é o alto risco potencial de lixiviação de todos os casos avaliados quando o maior 

t1/2 é considerado (Figura 11). Além disso, dentre os três herbicidas estudados, nenhum deles 

apresentou baixo risco de lixiviação para qualquer t1/2. Apesar de muito eficientes no manejo 

pré-emergente de plantas daninhas (GUIMARÃES et al., 2018), esses herbicidas podem 

representar um risco para o meio ambiente através do seu potencial em contaminar águas 

subterrâneas (DUSEK et al., 2015; SANTOS et al. 2015; DOS REIS et al., 2017). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 Nesse trabalho redes neurais artificiais (RNAs) foram testadas quanto sua capacidade 

de estimar os coeficientes de sorção e dessorção (KFs e Kfd) dos herbicidas hexazinone, diuron 

e sulfometuron-methyl em diferentes solos, considerando como entrada os atributos físicos e 

químicos dos herbicidas e dos solos. Os resultados são extremamente encorajadores, pois as 

redes testadas, sejam com uma (Kfs ou Kfd) ou duas saídas (Kfs e Kfd), foram altamente 

capazes de estimar os coeficientes. O bom desempenho das RNAs foi resultado da boa seleção 

de variáveis de entradas. O número de neurônios na camada oculta afeta o desempenho das 

redes, portanto, diferentes estruturas de rede devem ser testadas para obter bons modelos para 

predição da sorção e dessorção de herbicidas no solo. O COT e as propriedades dos herbicidas 

(Kow, pKa, SH2O e MM), foram cruciais para a modelagem das redes, sendo atribuído a elas a 

maior importância nos modelos de melhor performance. Os atributos do solo, com exceção do 

COT, apresentaram um nível de importância similar nos modelos para sorção e dessorção. Tal 

fato indica que a exclusão de alguma dessas variáveis pode afetar o desempenho das redes, e 

que todas tiveram uma participação de igual peso para predição da sorção e dessorção dos 

herbicidas. As propriedades físico-químicas dos herbicidas são mais importantes para 

modelagem de RNAs perceptron de multicamadas do que os atributos do solo. Modelos de 

RNAs são eficientes para predição da sorção e dessorção dos herbicidas diuron, hexazinone e 

sulfometuron-methyl. No entanto, a técnica de RNAs – MLP para estimar a sorção e dessorção 

de herbicidas no solo deve ser difundida em outros trabalhos, envolvendo outros herbicidas e 

um maior número de solos. Apesar dos excelentes resultados encontrados na modelagem, o 

comportamento desses herbicidas no solo é preocupante. Os herbicidas diuron, hexazinone e 

sulfometuron-methyl surgem como herbicidas com alto risco potencial de contaminação em 

solos brasileiros. Plantações de cana-de-açúcar, onde esses herbicidas são constantemente 

usados, podem representar um alto risco na contaminação de águas subterrâneas. Sugerimos 

que maiores estudos relacionando os herbicidas diuron, hexazinone e sulfometuron-methyl 

devem ser conduzidos para restringir o seu uso, ou que alternativas sejam encontradas para 

redução do impacto ambiental causado pela aplicação desses herbicidas.  
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APÊNDICE I 

 

 

 

 

 

Figura AI. Cromatograma gerado a partir de amostras fortificadas com uma concentração 

conhecida de diuron (a), hexazinone (b), sulfometuron-methyl (c). Cromatrogramas das 

amostras fortificadas com uma concentração conhecida do herbicida (superior), e 

cromatogramas sem a presença de herbicida (inferior), demonstrando a ausência do herbicida 

no solo. Tempo de retenção aproximado para o diuron 0,9 min., hexazinone 1,15 min., e 

sulfometuron-methyl 2,45 min. 
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APÊNDICE II 

 

Tabela AII. Coeficientes de sorção (Kfs) e dessorção (Kfd) calculados a partir da isoterma de Freundlich para os herbicidas diuron, hexazinone e 

sulfometuron-methyl nos 15 solos brasileiros, e propriedades físico-químicas dos herbicidas e solos usadas como entrada para construção das redes 

neurais artificiais (RNAs) 

Herbicida 
Solo  Kfs Kfd Massa molecular (g mol-1) Solubilidade em água (20 ºC mg L-1) Partição octanol/água (Kow) Densidade aparente (g mL-1) pKa a 25 ºC Pressão de vapor a 20 ºC (mPa) C lábil g kg-1 COT (g kg-1) Silte Argila pH CTC 

Diuron 

S1 5,16 10,57 233,09 35,6 7,41E+02 1,5 0 1,15E-03 1,8 5,2 0,6 31,7 4,9 6,0 

S10 10,81 14,38 233,09 35,6 7,41E+02 1,5 0 1,15E-03 4,2 9,4 4,5 18,0 6,5 1,6 

S11 8,63 12,21 233,09 35,6 7,41E+02 1,5 0 1,15E-03 1,4 10,7 4,0 15,0 6,6 1,3 

S12 13,31 14,59 233,09 35,6 7,41E+02 1,5 0 1,15E-03 1,2 20,8 11,3 52,2 5,8 1,2 

S13 3,93 4,69 233,09 35,6 7,41E+02 1,5 0 1,15E-03 2,6 4,6 8,5 83,2 5,3 15,6 

S14 7,95 10,88 233,09 35,6 7,41E+02 1,5 0 1,15E-03 3,4 8,7 11,1 73,4 6,4 16,7 

S15 10,29 13,24 233,09 35,6 7,41E+02 1,5 0 1,15E-03 0,1 18,3 2,6 12,4 6,3 8,1 

S2 10,35 11,99 233,09 35,6 7,41E+02 1,5 0 1,15E-03 3,9 18,6 28,0 22,0 4,2 13,7 

S3 10,10 13,16 233,09 35,6 7,41E+02 1,5 0 1,15E-03 2,8 11,4 8,0 43,0 4,6 16,8 

S4 6,69 13,16 233,09 35,6 7,41E+02 1,5 0 1,15E-03 1,5 4,9 14,0 14,0 5,9 1,8 

S5 8,39 11,99 233,09 35,6 7,41E+02 1,5 0 1,15E-03 2,0 9,5 11,0 23,0 5,8 1,8 

S6 7,44 12,72 233,09 35,6 7,41E+02 1,5 0 1,15E-03 2,1 8,7 14,0 37,0 6,5 2,9 

S7 6,40 11,44 233,09 35,6 7,41E+02 1,5 0 1,15E-03 1,3 4,7 2,4 20,0 4,6 7,6 

S8 7,52 12,83 233,09 35,6 7,41E+02 1,5 0 1,15E-03 1,8 5,9 4,3 9,0 5,1 10,5 

S9 5,40 11,50 233,09 35,6 7,41E+02 1,5 0 1,15E-03 1,4 3,3 5,0 2,0 5,6 2,2 

Hexazinone 

S1 0,35 0,19 252,31 33000 1,48E+01 1,25 2,2 3,00E-02 1,8 5,2 0,6 31,7 4,9 6,0 

S10 0,77 0,33 252,31 33000 1,48E+01 1,25 2,2 3,00E-02 4,2 9,4 4,5 18,0 6,5 1,6 

S11 1,13 2,53 252,31 33000 1,48E+01 1,25 2,2 3,00E-02 1,4 10,7 4,0 15,0 6,6 1,3 

S12 0,17 0,97 252,31 33000 1,48E+01 1,25 2,2 3,00E-02 1,2 20,8 11,3 52,2 5,8 1,2 

S13 0,25 0,11 252,31 33000 1,48E+01 1,25 2,2 3,00E-02 2,6 4,6 8,5 83,2 5,3 15,6 

S14 0,20 0,34 252,31 33000 1,48E+01 1,25 2,2 3,00E-02 3,4 8,7 11,1 73,4 6,4 16,7 
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Hexazinone 

S15 0,40 0,21 252,31 33000 1,48E+01 1,25 2,2 3,00E-02 0,1 18,3 2,6 12,4 6,3 8,1 

S2 0,75 1,80 252,31 33000 1,48E+01 1,25 2,2 3,00E-02 3,9 18,6 28,0 22,0 4,2 13,7 

S3 0,47 0,45 252,31 33000 1,48E+01 1,25 2,2 3,00E-02 2,8 11,4 8,0 43,0 4,6 16,8 

S4 0,29 0,29 252,31 33000 1,48E+01 1,25 2,2 3,00E-02 1,5 4,9 14,0 14,0 5,9 1,8 

S5 0,23 0,43 252,31 33000 1,48E+01 1,25 2,2 3,00E-02 2,0 9,5 11,0 23,0 5,8 1,8 

S6 0,15 0,19 252,31 33000 1,48E+01 1,25 2,2 3,00E-02 2,1 8,7 14,0 37,0 6,5 2,9 

S7 0,47 0,20 252,31 33000 1,48E+01 1,25 2,2 3,00E-02 1,3 4,7 2,4 20,0 4,6 7,6 

S8 0,22 0,28 252,31 33000 1,48E+01 1,25 2,2 3,00E-02 1,8 5,9 4,3 9,0 5,1 10,5 

S9 0,39 0,22 252,31 33000 1,48E+01 1,25 2,2 3,00E-02 1,4 3,3 5,0 2,0 5,6 2,2 

Sulfometuron- 

methyl 

S1 2,24 3,33 364,38 244 3,09E-01 1,48 5,2 7,30E-11 1,8 5,2 0,6 31,7 4,9 6,0 

S10 2,76 0,59 364,38 244 3,09E-01 1,48 5,2 7,30E-11 4,2 9,4 4,5 18,0 6,5 1,6 

S11 2,72 0,80 364,38 244 3,09E-01 1,48 5,2 7,30E-11 1,4 10,7 4,0 15,0 6,6 1,3 

S12 1,63 3,83 364,38 244 3,09E-01 1,48 5,2 7,30E-11 1,2 20,8 11,3 52,2 5,8 1,2 

S13 0,65 3,46 364,38 244 3,09E-01 1,48 5,2 7,30E-11 2,6 4,6 8,5 83,2 5,3 15,6 

S14 1,55 1,13 364,38 244 3,09E-01 1,48 5,2 7,30E-11 3,4 8,7 11,1 73,4 6,4 16,7 

S15 0,88 3,90 364,38 244 3,09E-01 1,48 5,2 7,30E-11 0,1 18,3 2,6 12,4 6,3 8,1 

S2 5,23 7,62 364,38 244 3,09E-01 1,48 5,2 7,30E-11 3,9 18,6 28,0 22,0 4,2 13,7 

S3 3,17 6,11 364,38 244 3,09E-01 1,48 5,2 7,30E-11 2,8 11,4 8,0 43,0 4,6 16,8 

S4 1,58 4,04 364,38 244 3,09E-01 1,48 5,2 7,30E-11 1,5 4,9 14,0 14,0 5,9 1,8 

S5 2,59 1,88 364,38 244 3,09E-01 1,48 5,2 7,30E-11 2,0 9,5 11,0 23,0 5,8 1,8 

S6 2,80 0,59 364,38 244 3,09E-01 1,48 5,2 7,30E-11 2,1 8,7 14,0 37,0 6,5 2,9 

S7 2,43 0,37 364,38 244 3,09E-01 1,48 5,2 7,30E-11 1,3 4,7 2,4 20,0 4,6 7,6 

S8 2,47 0,71 364,38 244 3,09E-01 1,48 5,2 7,30E-11 1,8 5,9 4,3 9,0 5,1 10,5 

S9 1,91 0,34 364,38 244 3,09E-01 1,48 5,2 7,30E-11 1,4 3,3 5,0 2,0 5,6 2,2 

1/n= Fator de linearidade da isoterma de Freudlich; pKa= Constante de dissociação; C lábil= Carbono lábil; COT= Carbono orgânico total; CTC= Capacidade de troca catiônica. 
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APÊNDICE III 

 

 

 

 
Figura AIII. Isotermas de Freundlich para estimar a sorção (esquerda) e dessorção (direita) 

dos herbicidas diuron (a), hexazinone (b) e sulfometuron-methyl (c) nos 15 solos coletados em 

diferentes estados brasileiros. 
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