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PREFÁCIO
Este livro fornece a base para o entendimento da ação de herbicidas e discute aspectos
importantes para sua aplicação. Nele, as informações específicas sobre biologia, bioquímica,
grupos e moléculas herbicidas fornecem uma base sólida sobre a ação e as relações entre
herbicidas e plantas daninhas.
A discussão sobre o mecanismo de ação dos grupos de herbicidas fornece subsídios que
podem auxiliar na escolha e na rotação do uso dos mesmos com vistas à prevenção do desenvolvimento e ao manejo da resistência.
A discussão sobre os processos de transferência de dose, deriva e adjuvantes confere à
obra um foco na aplicação prática de herbicidas.
Como os herbicidas funcionam – da biologia à aplicação, pode ser de valor especial como
uma literatura prática e como referência para especialistas e também como texto para cursos
avançados na área de Ciência das Plantas Daninhas, assim como fonte de informação para
pessoas engajadas na aplicação de herbicidas para o manejo das espécies nocivas.

Os Editores
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COMO FUNCIONAM OS HERBICIDAS
Os herbicidas são agentes biológicos ou substâncias químicas capazes de matar ou
suprimir o crescimento de espécies específicas. Entre os agentes biológicos estão os fungos e
outros microorganismos. Existem muitos trabalhos sendo realizados no Brasil, envolvendo
fungos patogênicos as espécies daninhas, com resultados promissores. Já as substâncias químicas se dividem em orgânicas, que envolvem a maioria dos herbicidas utilizados atualmente,
ou inorgânicas, que compreendem produtos utilizados para controle de plantas daninhas no
passado, como o NaCl e o H2S04.
–
–
–
–
–
–

Para ser eficaz, o herbicida aplicado às folhas de plantas daninhas deve:
ser retido pela folhagem;
penetrar/ultrapassar a cutícula;
mover-se nos espaços com água ao redor da célula;
entrar na célula, passando através da membrana celular;
atingir o local de ação, geralmente uma enzima;
ligar-se à enzima-alvo e inibi-la.

O que são proteínas?
Proteínas são polipeptídios, ou seja, são seqüências específicas de aminoácidos,
que constituem as estruturas primárias das proteínas, determinadas pela seqüência de
DNA de seu gen. A estrutura primária da proteína permite que a cadeia polipeptídica se
dobre em estrutura tridimensional, conferindo à proteína propriedades químicas e fisiológicas específicas (Figura 1).

O que são enzimas?
Enzimas são proteínas compostas por uma cadeia de aminoácidos, em blocos dobrados em formato tridimensional complexo (Figura 1). São catalisadoras de reações
biológicas, acelerando essas reações e reduzindo a quantidade de energia requerida para
que estas se completem. Dessa forma, permitem que milhares de reações ocorram em
baixas temperaturas.
As enzimas possuem sítios ativos onde o substrato se liga e é modificado para
formar os produtos da reação. As moléculas herbicidas podem se ligar aos sítios ativos
das enzimas, impedindo que o substrato se ligue a estes, impossibilitando, dessa maneira,
a ocorrência da reação entre o substrato e a enzima. Algumas moléculas herbicidas podem se ligar a sítios ativos da enzima diferentes daqueles aos quais o substrato se liga,
alterando, possivelmente, a forma da enzima e do sítio ao qual o substrato se ligaria, o
que impede a ligação enzima-substrato e, conseqüentemente, a reação. Dessa forma, os
herbicidas matam as plantas.
5

Para ser seletivo, o herbicida deve:
– afetar o local de ação na planta daninha, mas não na cultura;
– ser metabolizado ou degradado pela cultura e não o ser pela planta daninha;
– atingir somente a planta-alvo.

Figura 1. Enzimas são proteínas com formato tridimensional complexo.

Classificação dos herbicidas
Os herbicidas são classificados por grupos químicos e de acordo com o seu mecanismo
de ação (Tabela 1). O mecanismo de ação deve ser considerado principalmente em situações
como no manejo da resistência de plantas daninhas a herbicidas. Os herbicidas que possuem
o mesmo mecanismo de ação geralmente causam os mesmos sintomas nas plantas, são aplicados com mesmo método e têm, em geral, limitações e toxicologia semelhantes. Alguns
grupos herbicidas, como sulfoniluréias, apresentam grande variação em termos de comportamento ambiental e com relação ao espectro de espécies controladas.
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Tabela 1 – Classificação dos herbicidas.
Grupo
WSSA

Mecanismo de Ação

Grupo químico

Ariloxifenoxipropionatos
(fop’s)
Grupo 1

Inibidores de ACCase

Ciclohexanodionas
(dim’s)

Sulfoniluréias

Grupo 2

Inibidores de ALS
Triazolpirimidinas
(sulfoanilidas)

Imidazolinonas

Pyrimidil-benzoatos

Grupo 3

Inibidores de
polimerização da tubulina

Ingrediente
Ativo

Nome Comum

Cyalofop
Fluazifop-p
Haloxyfop-r
Propaquizafop
Quizalofop
Fenoxaprop
Diclofop
Butroxydim
Clethodim
Profoxydim
Sethoxydim
Tepraloxydim

Clincher
Fusilade
Verdict R, Gallant R
Shogun, Acert
Targa, Truco, Panther
Furore, Podium, Starice
Iloxan
Falcon
Select
Aura
Poast
Aramo

Azinsulfuron
Chlorimuron
Ciclosulfamuron
Etoxisulfuron
Flazasulfuron
Halossulfuron
Iodosulfuron
Metsulfuron
Nicosulfuron
Oxasulfuron
Pyrazosulfuron
Trifloxissulfuron
Cloransulam
Flumetsulan
Diclosulan
Imazamox
Imazapic
Imazapyr
Imazaquin
Imazethapyr
Bispyribac
Pyritiobac

Gulliver
Classic, Smart
Invest
Gladium
Katana
Sempra
Hussar
Ally
Sanson, Nicosulfuron
Chart
Sirius
Envoke
Pacto
Scorpion
Spider
Sweeper, Raptor
Plateau
Arsenal, Chopper, Contain
Scepter, Topgan
Pivot, Vezir, Dinamaz
Nominee
Staple

Oryzalin

Surflan
Herbiflan, Premerlin,
Treflan, Trifluralina Agrevo,
Trifluralina Defensa,
Trifluralina Nortox, Tritac
Herbadox

Dinitroanilinas
Trifluralin
Pendimethalin

Grupo 4

Mimetizadores de auxinas

Ácido benzóico

Dicamba

Ácidos fenoxicarboxílicos

2,4-D

Ácidos piridincarboxílicos
Ácidos quinolincarboxílicos

Picloran
Triclopyr
Fluroxipir
Quinclorac
Ametryne

Grupo 5

Inibidores de FS II

Triazinas

Atrazine

Banvel
Aminol, Capri, Deferon,
DMA 806 BR, Esteron,
Herbi D, U-46 D-Fluid, Tento
Padron
Garlon
Starane
Facet
Ametrina Agripec, Amitrex,
Gesapax, Herbipak, Metrimex
Atranex, Atrazina, Nortox,
Atrazinax, Coyote, Gesaprim,
Herbitrin, Primóleo, Proof,
Posmil, Siptran, Stauzina
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Continuação Tabela 1.
Grupo
WSSA

Grupo 6

Mecanismo de Ação

Inibidores de FS II

Grupo
químico

Ingrediente
Ativo

Nome Comum

Cianazine
Prometryne
Simazine
Triazinona

Metribuzin

Bladex
Gesagard
Gesatop, Herbazin,
Simanex, Sipazina
Lexone, Sencor

Benzotiadizol

Bentazon

Banir, Basagran

Isouron
Linuron
Tebuthiuron

Cention, Diuron, Diurex,
Dioromex, Herburon,
Karmex, Neturn
Isouron
Afalon, Linuron
Perflan, Combine, Graslan

Butylate
EPTC
Triallate

Sutan
Eptam, Erradicane
Avadex, Fortress

Diuron
Grupo 7

Inibidores de FS II

Uréias

Grupo 8

Inibidores da síntese
de ácidos graxos
de cadeias longas

Thiocarbamatos

Grupo 9

Inibidores de EPSPs

Glicina substituída

Glyphosate

Grupo 9

Inibidores da glutamina
sintase (GS)

Ácido fosfínico

Amônioglufosinato

Finale

Grupo 12

Inibidores da síntese
de carotenóides

Piridazinona

Norflurazon

Zorial

Grupo 13

Inibidores da síntese
de carotenóides

Isoxazolidinona

Clomazone

Gamit

Acifluorfen
Fomesafen
Lactofen
Oxyfluorfen
Flumiclorac
Flumioxazin
Carfentrazone
Sulfentrazone
Oxadiazon

Blazer
Flex
Cobra, Naja
Goal
Radiant
Flumyzin, Sumisoya
Aurora
Boral, Solara
Ronstar

Alachlor
Acetochlor
Metolachlor

Laço, Alachlor
Surpass, Kadet, Fist
Dual

Difeniléteres

Grupo 14

Inibidores de Protox

N-fenil-ftalimidas
Triazolinona
Oxadiazol

Grupo 15

Inibidores da sintese
de ácidos nuclêicos
e de proteinas

Cloroacetamidas

Grupo 22

Desvio do fluxo de
elétrons no FSI
(Inibidores do FSI)

Bipiridílios

Diquat
Paraquat

Reglone
Gramoxone

Isoxazol

Isoxaflutole

Provence

Tricetonas

Mesotrione

Callisto

Grupo 28
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Agrisato, Direct, Glifosato
Agripec, Glifosato Fersol,
Glifosato Nortox, Gliphogan,
Glion, Glister, Gliz, Radar,
Rodeo, Roundup,
Scout, Trop

Descoloração: Inibição
da 4-hidroxifenilpiruvato- dioxigenase
(4-HPPD)

Locais de ação dos herbicidas (Sítios alvo)
Os herbicidas possuem locais específicos para agir, denominados “sítios de ação”, aos
quais se ligam inibindo funções vitais na planta. A maioria dos sítios localiza-se ou são enzimas.
Ao se ligar ao sítio de ação, a molécula herbicida paralisa ou retarda reações bioquímicas
(Figura 2). Entretanto, existem algumas exceções, ou seja, alguns herbicidas, tais como a
cianazine (Grupo 5) e o paraquat (Grupo 22), que interferem na fotossíntese, tanto bloqueiam o transporte de elétrons no fotossistema II como recebem elétrons do fotossistema I, e
não se ligam a nenhum sítio enzimático. As dinitroanilinas (Grupo 3) e os herbicidas auxínicos
(Grupo 4), provavelmente, também se ligam a sítios não enzimáticos.
Existem muitas enzimas em cada célula, mas geralmente somente uma é afetada por
uma determinada molécula herbicida.

SHKG

shkG*

Glyphosate

Phe, Trp, Tyr

Phe, Trp, Tyr

Figura 2. O herbicida glyphosate mata as plantas pela inativação da enzima EPSPs. Existem
plantas com a EPSPs mutada (ShkG*), o que resulta em insensibilidade da planta ao
glyphosate (Buchanan et al., 2000). Phe: fenilalanina; Trp: triptofano; Tyr: tirosina.
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COMO OS HERBICIDAS MATAM AS PLANTAS
Embora já se conheça muito sobre vários herbicidas e seus mecanismos de ação, em
geral, não está muito claro como as plantas morrem em decorrência da ação de determinado
herbicida. No momento em que as plantas são tratadas, por exemplo, com um inibidor da
fotossíntese, deveriam morrer por falta de energia, no entanto os inibidores da fotossíntese,
agem tão rapidamente que as plantas morrem antes que isso aconteça. A morte das plantas
tratadas com inibidores da fotossíntese ocorre por estes herbicidas ao bloquearem o transporte de elétrons, produzirem substâncias ricas em energia e altamente tóxicas, que destroem as
membranas das células e levam, assim, a planta à morte. É possível também que, inibindo a
ação de uma enzima, um determinado herbicida cause o acúmulo de substâncias tóxicas à
planta. Normalmente, a atividade enzimática é altamente regulada pelos processos
bioquímicos, de maneira que as substâncias tóxicas permanecem em níveis baixos na planta.
Inibindo enzimas, os herbicidas provocam aumento de determinadas substâncias tóxicas,
causando, assim, danos que podem ser irreversíveis à planta.
Em outros casos, a morte pode ocorrer devido à desregulação de processos de crescimento celular, como ocorre com o 2,4-D, e, em outros casos, não é conhecida a relação entre
o sítio de ação e a morte da planta.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS
Os herbicidas afetam sítios específicos nas plantas, porque possuem ação em locais
específicos, como a chave usada especificamente para uma fechadura.
Existem duas propriedades adicionais que influem na eficácia desses compostos, particularmente a maneira como atingem o sítio de ação a partir do solo ou da superfície da
planta: sua solubilidade e a outra são suas propriedades ácidas (ácido fraco ou forte).
Solubilidade
É a medida da quantidade de herbicida que se dissolve em água ou em solventes orgânicos. Alguns herbicidas se dissolvem bem em água, mas não em solventes orgânicos, como
o glyphosate. Por outro lado, alguns herbicidas se dissolvem bem em solventes orgânicos,
mas não se dissolvem em água, dos quais o diclofop-methyl (Iloxan) é um bom exemplo.
No momento em que se abre uma embalagem de diclofop-methyl, pode-se sentir o odor
dos solventes usados para dissolver este herbicida.
A medida de solubilidade é o Kow (octanol/water coeficient), que é determinado pela
relação entre a quantidade relativa de herbicida que se dissolve em octanol e aquela que se
dissolve em água. Os herbicidas com baixo Kow são solúveis em água (ex.: glyphosate, Kow
= 0.0006), ao passo que aqueles com alto Kow são solúveis em solventes orgânicos (ex.:
diclofop-methyl, Kow = 37,800).
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Os herbicidas também são classificados em ácidos fortes ou fracos. O termo “ácido
fraco” ou “forte” relaciona-se com a facilidade do produto em perder íons hidrogênio (H+),
também chamado de próton, quando dissolvido em água. Algumas moléculas herbicidas
perdem íons hidrogênio facilmente; outras não. Os herbicidas que fornecem hidrogênio (ou
prótons) são chamados “ácidos fracos”.
A solubilidade dos ácidos fracos depende do pH da solução. O grau de ionização dos
ácidos é dado pelo pKa, ou seja, o pH no qual 50 % das moléculas estão ionizadas, ou no
qual há iguais quantidades de herbicida com e sem uma proteína ligada; herbicidas que se
comportam como ácidos fracos têm pKa menor que 7.0.
A forma pela qual a solubilidade e a natureza ácida afetam a maneira pela qual o
herbicida entra e se move dentro da planta é discutidas em seqüência. O Kow e o pKa de cada
herbicida estão disponíveis em guias e manuais de herbicidas, como o de Rodrigues e Almeida,
(1998).
Absorção
Os herbicidas, sem exceção, obrigatoriamente necessitam entrar na célula para atuar.
Para isso, devem mover-se de fora da planta, da folha ou do colmo, se aplicados à folhagem,
ou da solução do solo, se aplicados ao solo, até o local de ação dentro da célula. A difusão é
a força motriz para o movimento da maioria das moléculas dos herbicidas.
O caminho dos herbicidas é composto por diferentes meios, envolvendo soluções
aquosas ou solventes. As três principais barreiras a serem vencidas pelas moléculas para entrar
na célula são: a cutícula, a parede celular e a membrana plasmática (Figura 3).

Parede celular
Gota com
herbicida

Membrana celular
Citoplasma
Apoplasto com água
Cloroplasto
Barreira cerosa
da cutícula

Figura 3. Para ser eficiente, o herbicida deve mover-se de fora para dentro da folha, passando
através de várias barreiras e atingindo o local de ação dentro da célula.

12

Após a deposição da gota contendo as moléculas do herbicida sobre a planta ou tecido,
a cutícula apresenta-se como a primeira barreira no caminho para o interior da célula. Nas
folhas e nos colmos a cutícula é cerosa, de forma que compostos que apresentam afinidade
com a água (hidrofílicos) têm dificuldade em passar por essa camada. Por outro lado, compostos que não apresentam afinidade com a água e são solúveis em óleo (hidrofóbicos) podem se dissolver na cutícula e não mais voltar para o exterior da folha, atravessando com
relativa facilidade essa barreira.
Após ultrapassar a cutícula, o herbicida encontra a segunda barreira à absorção, o
apoplasto (uma parte que contém água, que banha as células), onde ocorre o inverso daquela
situação da cutícula, ou seja, compostos hidrofílicos superam facilmente essa solução (barreira), enquanto os hidrofóbicos entram nela e movem-se lentamente. Adicionalmente, a água
move-se através do apoplasto em seu caminho para as folhas, onde é, na sua maioria, perdida
pela transpiração, levando juntamente os compostos hidrofílicos para as bordas das folhas.
A terceira e última barreira à penetração da molécula herbicida na célula é a membrana
celular, que envolve a célula e é composta principalmente por substâncias oleosas (fosfolipídios)
e por algumas proteínas. Os herbicidas hidrofóbicos penetram/atravessam facilmente a membrana celular, ao passo que os hidrofílicos o fazem lentamente.
Após ultrapassar a membrana celular, a molécula insere-se e distribui-se no citoplasma,
cuja composição principal é água. Os herbicidas hidrofílicos se dissolvem de imediato no
citoplasma, o que não ocorre com os hidrofóbicos.
A alternância de camadas aquosas e oleosas impõe dificuldades na absorção, tanto para
os herbicidas hidrofílicos como para os hidrofóbicos. Os herbicidas com melhor/maior movimentação na planta apresentam comportamento intermediário entre esses extremos
(hidrofílicos/hidrofóbicos). Tais herbicidas possuem propriedades intermediárias, tendo solubilidade que lhe permite se dissolverem, em certa proporção, tanto em óleo como em água.
A membrana celular, além de delimitar e manter o citoplasma dentro da parede celular, contém várias proteínas, dentre as quais, uma capaz de bombear prótons (H+ ou cargas
positivas) de dentro para fora da célula, tornando o exterior desta mais ácido que o interior
(Figura 4).
Membrana
celular

ATP
H+
ph 7.5

ADP

H+
ph 5.5

RCOOH

RCOOH

RCOO-

RCOO-

Figura 4. Aprisionamento ácido de herbicidas de comportamento ácido fraco.
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A passagem de uma molécula herbicida com comportamento de ácido fraco pela membrana celular é afetada pelo pH da solução, em razão do efeito do pH sobre a ionização da
molécula, que afeta a solubilidade da mesma. Na prática, ocorre que, na parte externa da
célula, a molécula do herbicida com comportamento de ácido fraco, por ser o pH em torno
de 5,5, tende a acumular prótons (protonar-se), tornando-se hidrofóbica (alta lipofilicidade),
o que lhe confere a capacidade de movimentar-se através da membrana celular. Após a entrada da molécula na célula, esta perde prótons (em virtude de o pH estar próximo de 7,5, a
molécula desprotona-se), tornando-se mais hidrofílica ou solúvel em água, reduzindo
grandemente a lipofilicidade, ou seja, sua capacidade de movimentar-se através da membrana
celular. A redução da lipofilicidade da molécula impede que esta faça o caminho de volta, ou
seja, saia da célula. Dessa forma, os herbicidas com comportamento de ácido fraco tendem a
ser aprisionados e a acumular-se nas células, reação denominada “armadilha iônica”.
Tanto a solubilidade como as propriedades ácidas dos herbicidas afetam a absorção
pelas células e determinam, também, o movimento deste (translocação) nas plantas.
Translocação
As plantas possuem dois sistemas de transporte de nutrientes, o floema e o xilema, por
meio dos quais os herbicidas se movimentam na planta (Figura 5).

Floema

Xilema

Movimento
de açúcares

Movimento
de água

Figura 5. Herbicidas podem se mover no floema e no xilema, os dois sistemas de transporte
nas plantas.
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Ácido fraco

O sistema floema (simplasto), composto por células vivas, transporta as soluções nas
plantas tanto no sentido ascendente como no descendente. O floema, por meio de células
vivas, transporta a seiva para todas as partes da planta, diferentemente do xilema, que através
de células mortas transporta água e nutrientes até os locais de síntese (parte aérea). Portanto,
a planta tem mais controle sobre o transporte no floema do que no xilema.
O transporte dos açúcares, produzidos nas folhas (local de síntese), para onde são
consumidos como fonte de energia (locais de consumo) é realizado por meio do floema. As
espécies perenes deslocam açúcares das raízes para a parte aérea durante o crescimento da
planta e da parte aérea para as raízes após o florescimento, com o objetivo de armazená-los
para o próximo período de crescimento. No floema também se movem os aminoácidos,
que são constituintes das proteínas.
Os herbicidas movem-se passivamente no floema. Para que isso seja possível, eles precisam entrar nas células vivas, necessitando ter solubilidade intermediária e/ou ter a natureza
de ácidos fracos. Tanto a solubilidade quanto a natureza ácida afetam a translocação do
herbicida (Figura 6). Por exemplo, as dinitroanilinas (Grupo 3), moléculas herbicidas com
baixa movimentação na planta e aplicadas ao solo, são hidrofóbicas e tendem permanecer nas
vias ou partes oleosas e cerosas da planta, não se movendo. A ação desses herbicidas ocorre nas
raízes das plantas sensíveis. Já os herbicidas inibidores da ALS (Grupo 2), moléculas com maior
translocação na planta, movem-se no floema, podendo, portanto, serem aplicados às folhas.
0
2

Ótima mobilidade
no floema

4

Ácido forte

6
8
10
12

AOPPs
(fops e dims)

sulfoniluréias
imidazolinones
glyphosate
amitrole
uréias substituídas
triazinas

Móvel floema
e xilema
-3
-2
hidrofílico

-1

dinitroanalinas

Móvel no
Xilema
0

1
2
3
intermediário

Não móvel
4

5

6
7
hidrofóbico

Figura 6. Influência da solubilidade e da natureza ácida de herbicidas na translocação no floema
e no xilema

O outro sistema de transporte é o xilema (apoplasto), composto por células mortas, é
uma corrente com sentido ascendente na planta que transporta a água e os nutrientes nela
dissolvidos, absorvidos do solo, via raízes, até a parte aérea. O controle desse movimento por
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parte das plantas é limitado. As condições de ambiente, como a temperatura, a umidade
relativa do ar e a disponibilidade de umidade no solo, exercem as maiores influências no
movimento de água no xilema.
Para se mover no xilema e atingir a parte aérea, o herbicida deve ser solúvel em água.
Portanto, os herbicidas aplicados ao solo que necessitam chegar à parte aérea devem moverse via xilema, sendo necessariamente solúveis em água. No caso de aplicação de herbicidas
que se movem via xilema sobre a folhagem, a corrente de água e de nutrientes carrega o
produto para as bordas das folhas.

Seletividade e metabolismo
Alguns herbicidas, como o glyphosate e o paraquat, não são seletivos, afetando todas
as plantas “naturais” ou não transgênicas. Já outros herbicidas, como o metsulfuron-methyl,
são seletivos para cereais e controlam muitas espécies de dicotiledôneas.
A seletividade depende de vários fatores, um dos quais se relaciona com a habilidade da
cultura em decompor ou metabolizar a molécula do herbicida antes de sua ação e que a
planta daninha não tenha a capacidade de fazê-lo; dessa forma, a cultura sobrevive e a planta
daninha morre (Figura 7).

Figura 7. Rotas e formas de alteração química dos herbicidas pelas plantas.
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Na metabolização os herbicidas podem ser conjugados com açúcares ou com
aminoácidos, e acredita-se que estas formas não são tóxicas para as plantas e são armazenados
nos vacúolos da célula (Figura 8).
Herbicida
GSH
GS - herbicida
CH3
O

Transporte
GS - herbicida

Modificação
e deposição

N

Glu
CH2

S

OCH 3
H3C

H3C

Cys
Gly

Vacúolo
Metachlor - GS complexo

Figura 8. Metabolização da molécula herbicida através de conjugação com GSH (Buchanan, et
al., 2000).

Os herbicidas pertencentes ao Grupo 1 (inibidores da ACCase) não são metabolizados
pelas plantas e a seletividade às espécies latifoliadas ocorre de maneira diferente. As espécies
latifoliadas possuem uma forma de ACCase, diferente das gramíneas, que não é afetada pelo
herbicida.
Muitos herbicidas, tais como o diclofop-methyl (iloxan), são formulados como
proherbicidas (Figura 6). Essas formas são capazes de ultrapassar as barreiras à absorção e de
penetrar nas células; então, quando dentro da célula, as moléculas são transformadas na forma ativa. No caso do diclofop-methyl, o grupo methyl é removido enzimaticamente, originando o diclofop, que é a forma ativa da molécula.
Toxicidade
A toxicidade de um composto para organismos pode ser determinada de várias maneiras. Uma delas é por meio do estudo sobre seus efeitos em ratos e em outros mamíferos e
peixes, os quais recebem herbicidas em várias doses, avaliando-se as taxas de mortalidade. A
dose responsável pela morte de 50% dos indivíduos é chamada DL50 (dose letal para 50% da
população) (Figura 9).
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7,000

Figura 9. Curva de determinação da toxicidade oral de herbicidas (DL50).

A toxicidade oral é a medida dos riscos dos produtos à saúde humana, dos efeitos na
cadeia alimentar e de seus impactos no meio ambiente. A sua discussão em profundidade está
fora do escopo desta publicação, mas a DL50 fornece uma idéia da toxicidade oral relativa
(Tabela 2).
Tabela 2 – DL50 de alguns produtos químicos.

Componente

DL50
(mg kg de peso vivo*) Grau de toxicidade
5,600
Menor
3,000
580
53
Maior
-1

Glyphosate
Sal de mesa
Diclofop-methyl (Iloxan 280 CE)
Nicotina
* Em ratos

18

HERBICIDAS APLICADOS AO SOLO
Os herbicidas aplicados ao solo apresentam algumas características, tais como:
– possuem atividade e níveis de residual variáveis;
– podem requerer incorporação para reduzir a volatilização e a fotodecomposição;
– são decompostos por microorganismos do solo;
– condições de alta umidade e temperatura favorecem a sua decomposição.
Os herbicidas aplicados ao solo estão sujeitos a vários processos físicos e biológicos, os
quais dificultam a predição de suas eficácias e níveis de resíduos (Figura 10).

Foto decomposição

Volatilização

Absorção pelas plantas

Adsorção/absorção
Escorrimento superficial

Decomposição microbiana
Decomposição química

Lixiviação

Figura 10. Processos físicos e biológicos que afetam a disponibilidade dos herbicidas no solo.

As interações dos herbicidas com o solo são altamente variáveis e imprevisíveis. Em
geral variam com as características do herbicida e as características e propriedades do solo
(textura, pH, matéria orgânica e umidade do solo).
Os herbicidas diferem quanto a sua retenção pelos constituintes do solo. A matéria
orgânica exerce grande efeito sobre o comportamento da molécula herbicida no solo. Dessa
forma, quando o teor de matéria orgânica do solo aumenta, também aumenta a quantidade
de herbicida necessária para o controle de determinada planta daninha.
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Alguns herbicidas, como o paraquat, ligam-se tão fortemente às partículas do solo a
ponto de se tornarem indisponíveis às plantas, ao passo que alguns se ligam tão fracamente
que ficam sujeitos ao movimento na água do solo, escorrendo na superfície e/ou movendose para cima e para baixo no perfil (lixiviação). Os herbicidas recomendados especificamente
para aplicações ao solo, em geral, ligam-se moderadamente aos seus constituintes e têm pequeno potencial para lixiviação.
O período residual dos herbicidas depende da degradação microbiana das moléculas
do produto no solo. A decomposição dos herbicidas no solo está correlacionada com a atividade microbiana do mesmo, que pode variar com a temperatura, com a umidade e com a
fertilidade do solo. Quando tais condições são desfavoráveis aos microorganismos, responsáveis pela decomposição desses produtos químicos, em muitos casos podem ocorrer danos do
herbicida às culturas implantadas posteriormente. O herbicida imazaquim, em anos secos,
pode afetar a cultura do milho na safra seguinte (mais de trezentos dias depois da aplicação).
Muitos herbicidas requerem incorporação ao solo. A incorporação deve misturar o
herbicida ao solo, distribuindo o produto uniformemente a uma profundidade adequada à
sua ação, reduzindo as perdas por volatilização e fotodecomposição. O trifluralin é um
herbicida que requer incorporação imediata ao solo para prevenir perdas por fotodecomposição.

EFEITOS DO AMBIENTE NA EFICÁCIA DE HERBICIDAS
São vários os fatores de ambiente que influenciam na atividade dos herbicidas, e o
controle de plantas daninhas é o resultado da sua integração. Na Figura 11 são indicados os
fatores de ambiente que influenciam o controle de plantas daninhas para herbicidas aplicados
ao solo.

Processos que afetam a persistência dos herbicidas
Quando um herbicida é aplicado ao solo, ao menos sete processos afetam a sua persistência e, finalmente, o controle obtido. A seguir é feita uma breve discussão desses processos,
apresentando-se o que ocorre quando um herbicida é aplicado ao solo.
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Figura 11. A quantidade de herbicida necessária para matar as plantas daninhas é apenas uma
pequena parte do total aplicado. Existem sete processos diferentes que afetam a
eficácia do herbicida no solo (Ritter, 1989).

Decomposição química
O contato do herbicida com o solo expõe a molécula a um ambiente capaz de alterála quimicamente. Após a aplicação de um herbicida no solo, uma série de reações pode
ocorrer, as quais podem alterar ou “decompor” partes da molécula do herbicida, modificando a sua estrutura química e transformando-a em outro composto, que pode ou não possuir
ação herbicida.

Decomposição microbiana
A ação de microorganismos sobre moléculas herbicidas pode chegar ao extremo de
eliminar seu efeito residual. O herbicida amônio-glufosinato é um exemplo de produto com
rápida degradação microbiana no solo.
Existe uma ampla variedade de microorganismos no solo. Para sobreviver, os
microorganismos precisam de compostos orgânicos que lhes sirvam como alimento. Os
microorganismos utilizam todos os tipos de matéria orgânica como alimento, inclusive as
moléculas dos herbicidas orgânicos. Desse modo, quando uma substância orgânica (tal como
um herbicida) é aplicada ao solo, os microorganismos irão atacá-la e decompô-la. Dependendo da quantidade e das espécies de microorganismos presentes, a decomposição do produto
pode ser tal que o controle de plantas daninhas é reduzido.
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Fotodecomposição
A decomposição da molécula herbicida pela luz, principalmente pela luz solar, é chamada de “fotodecomposição”. A energia luminosa, dependendo da intensidade, pode provocar rompimento de ligações químicas nas moléculas herbicidas e/ou atuar como catalisador
em outros processos físico-químicos, como a hidrólise, que resultam na decomposição da
molécula. Assim, a aplicação de um herbicida à superfície do solo sem incorporação mecânica ou sem ocorrência de chuva para incorporá-lo expõe as moléculas do produto à ação da luz
solar.

Volatilização
A volatilização é um processo de perda do herbicida para a atmosfera na forma de gás.
Os herbicidas aplicados na superfície do solo sem incorporação podem volatilizar-se. A ocorrência de chuva após a aplicação pode promover a incorporação do herbicida no solo, reduzindo as possíveis perdas por volatilização.
As perdas do herbicida por volatilização dependem do seu grau de volatilidade. Os
produtos altamente voláteis apresentam recomendações específicas, como no caso do trifluralin,
que deve ser imediatamente incorporado ao solo após a aplicação. A Figura 12 demonstra
como a volatilidade pode ser reduzida pela incorporação do herbicida pela chuva ou por
meios mecânicos.

INCORPORAÇÃO PELA CHUVA

HERBICIDA
APLICADO NA
SUPERFÍCIE
DO SOLO

CHUVA

SEMENTE
DE PLANTA
DANINHA

INCORPORAÇÃO MECÂNICA

HERBICIDA
APLICADO NA
SUPERFÍCIE
DO SOLO

SEMENTE
DE PLANTA
DANINHA

Figura 12. A incorporação do herbicida pela chuva ou com métodos mecânicos reduz a
volatilização dos herbicidas aplicados ao solo (Ritter, 1989).
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Adsorção
O solo é composto por diferentes quantidades de areia, silte e argila, além de ar, água
e matéria orgânica. A argila e a matéria orgânica formam a fração coloidal do solo, que age
como magneto (imã), aos quais as moléculas herbicidas se ligam (adsorção). Os solos com
altos teores de matéria orgânica e/ou argila têm alta capacidade adsortiva. Após o esgotamento da capacidade adsortiva do solo, as moléculas herbicidas tornam-se disponíveis para a
absorção pelas plantas.
Os teores de argila e matéria orgânica devem ser observados na determinação da dose a
ser utilizada. Em geral, quanto maiores os teores de matéria orgânica e/ou argila, maiores
serão as doses herbicidas requeridas. Assim, pode ocorrer controle insuficiente de plantas
daninhas quando são utilizadas doses herbicidas inadequadas aos teores de matéria orgânica
e/ou argila.
Na Figura 13 os pontos coloridos representam um herbicida que foi lixiviado no solo
pela água da chuva. A partícula de solo representa uma partícula de argila ou de matéria
orgânica. Se um herbicida se liga fortemente a essa partícula, torna-se indisponível à absorção
pela planta. Após a capacidade adsortiva das partículas do solo estar esgotada, as demais
moléculas do herbicida estarão potencialmente disponíveis na solução do solo para a absorção pela planta.

MOLÉCULA
HERBICIDA

MOLÉCULA
HERBICIDA

RAIZ

PARTÍCULA
DE SOLO

SOLUÇÃO
DO SOLO
(Água contendo
moléculas do herbicida)

ABSORÇÃO PELA
RAIZ

Figura 13. Algumas moléculas do herbicida se ligam a argila e a matéria orgânica, ficando
indisponíveis para absorção pelas plantas (Ritter, 1989).
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Lixiviação
O movimento do herbicida, tanto ascendente como descendente, juntamente com a
água, no perfil do solo é chamado de “lixiviação”. O controle de plantas daninhas é grandemente
afetado e pode estar em função desse processo. A lixiviação é altamente benéfica e necessária
em aplicações de herbicidas pré-emergentes à superfície do solo, que necessitem de chuva ou
irrigação para incorporá-los no perfil, movendo-os alguns centímetros até as camadas onde
estão as sementes das plantas daninhas. Assim, a lixiviação auxilia na incorporação do herbicida,
sem o que este permaneceria na superfície do solo, permitindo que as sementes de plantas
daninhas germinassem abaixo da camada tratada.
No sistema plantio direto, alguns herbicidas podem ficar retidos na palhada e, dessa
forma, as sementes das plantas daninhas podem germinar abaixo deles. Por outro lado, muitos herbicidas podem ser lavados da palhada e lixiviados e diluídos na solução do solo, propiciando o controle dessas espécies.
Entretanto, em algumas situações, as moléculas do herbicida lixiviam demasiadamente e podem atingir as raízes das culturas, resultando em falhas no controle das plantas daninhas e em fitotoxicidade à cultura. Esses processos são ilustrados na Figura 14, onde, no lado
esquerdo, está representado o desenvolvimento das plantas daninhas juntamente com a cultura devido à localização excessivamente superficial do herbicida, que pode ter ocorrido em
razão da falta de chuva para incorporá-lo adequadamente. Já, no lado direito, a cultura apresenta-se afetada pelo herbicida e as plantas daninhas não apresentam efeito. Isso acontece por
causa da localização excessivamente profunda do produto em decorrência de excesso de chuva, que provoca deslocamento (lixiviação) do herbicida para camadas do solo relativamente
profundas, fora da camada onde crescem as raízes superficiais das plantas daninhas, mas dentro da camada de raízes mais profundas da cultura. O resultado disso é um controle deficiente de plantas daninhas e danos à cultura.

Figura 14. A falta (esquerda) ou o excesso (direita) de chuva podem lixiviar o herbicida para fora
das áreas onde estão as sementes das plantas daninhas (Ritter, 1989).
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Fatores que afetam o controle de plantas daninhas
Os herbicidas são, em geral, desenvolvidos com objetivos específicos de controlar plantas
daninhas em determinadas culturas. A atrazine, por exemplo, é seletivo para uso em milho;
entretanto, se for aplicado na soja, as plantas dessa cultura morreriam juntamente com as
plantas daninhas suscetíveis ao produto.
O herbicida seletivo elimina as espécies daninhas enquanto a cultura permanece vegetando, tolerando o tratamento. A seletividade não é um processo simples, visto que muitos
fatores de planta e de ambiente estão envolvidos.
O estádio de desenvolvimento e suas características são fatores importantes na seletividade
dos herbicidas e no controle de plantas daninhas. Em geral, as plantas daninhas são mais
fáceis de controlar nos estádios iniciais de desenvolvimento (Figura 15).
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Figura 15. O melhor controle de espécies daninhas anuais é obtido em estádios iniciais de
desenvolvimento, tanto para herbicidas de solo quanto para os pós-emergentes (Ritter,
1989).
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No caso de herbicidas aplicados ao solo, uma plântula que tenha recentemente emergido pode absorver quantidade suficiente de herbicida da solução do solo para ser controlada. Já, quando a planta expande o seu sistema radicular e a sua parte aérea, é requerida
maior quantidade de herbicida para o seu controle, uma vez que, neste estádio, a planta é
maior (maior quantidade de matéria seca) e mais forte, estando com seus mecanismos de
defesa bem desenvolvidos, especialmente para herbicidas aplicados em pós-emergência.
As plantas jovens possuem menor área foliar e apresentam as folhas em pleno crescimento, sem a camada protetora (a cutícula) estar bem desenvolvida. Os herbicidas pósemergentes, aplicados nos estádios iniciais de crescimento, cobrem melhor a parte aérea,
sendo absorvidos com maior facilidade pelas plantas. As aplicações nos estádios iniciais de
desenvolvimento de plantas daninhas são ainda mais importantes para os herbicidas bipiridílios,
como paraquat, e para os difeniléteres, como fomesafen, por apresentarem baixa translocação.
Os herbicidas que apresentam maior translocação na planta, como o glyphosate, são absorvidos e translocados com maior eficiência por plantas em estádios iniciais de desenvolvimento.
Aparentemente, as espécies perenes apresentam três estádios mais adequados (ótimos)
para serem controladas (Figura 16) que são:
- início do crescimento;
- imediatamente antes do florescimento;
- no final do ciclo.
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Figura 16. O melhor controle de espécies daninhas perenes é obtido nos estádios iniciais,
imediatamente antes, no florescimento e após a maturação (Ritter, 1989).
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O controle de espécies perenes, que desenvolvem órgãos de reservas, como estolões,
rizomas e/ou bulbos, apresenta resultado mais adequado quando as plantas se encontram no
estádio inicial de desenvolvimento (de gema) ou no início do florescimento, especialmente
quando são usados herbicidas sistêmicos. No florescimento, o movimento da seiva é
direcionado às flores para formar as sementes. Assim, os herbicidas que se translocam na
planta juntamente com a seiva irão acumular-se nas inflorescências, impedindo a formação
normal de flores e/ou de sementes.
Após a floração e a produção de sementes, a planta inicia o processo de acúmulo de
assimilados nos órgãos de reserva, como estolões, rizomas e bulbos. Nesta fase, o fluxo de
assimilados ocorre da parte aérea em direção às partes subterrâneas ou órgãos de
armazenamento. Assim, o estádio de acúmulo de assimilados nos órgãos de reserva é o ideal
para realizar aplicações de herbicidas translocáveis nesse fluxo com a intenção de controlar
essas espécies, já que o produto irá atingir e destruir os órgão de reserva da planta (Figura 16).
O estádio de desenvolvimento é outro fator importante no controle das plantas daninhas. As espécies anuais competem com as culturas perenes, mas são relativamente mais
fáceis de serem controladas em virtude das diferenças entre os sistemas radiculares destas,
especialmente quanto à sua distribuição, como ilustrado na Figura 17.
Além desses fatores relacionados com a planta, outros merecem atenção, como as
propriedades dos solos e do ambiente, que podem afetar significativamente a seletividade e a
atividade dos herbicidas. Ainda com relação às plantas, outras propriedades, tais com a localização de pontos de crescimento, características de folhas e de órgãos, como as raízes, devem
ser observadas.

Figura 17. O sistema radicular profundo de espécies perenes protege-as de injúrias provocadas
por herbicidas localizados na superfície do solo, enquanto as espécies daninhas
anuais, com sistema radicular superficial, serão controladas pelo herbicida (Ritter,
1989).
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Mecanismos de ação herbicida
Inibidores de polimerização da tubulina
- Afetam mais as raízes que a parte aérea
- Provocam a formação de raízes engrossadas e atrofiadas (forma de bastão)
- Devem ser incorporados ao solo para evitar a volatilização e a fotodegradação.
As dinitroanilinas (DNAS) (Grupo 3) são usadas para o controle de gramíneas e algumas folhas largas em cereais, leguminosas e canola. As DNAs são herbicidas aplicados ao
solo, em pré-emergência e/ou pós-emergência, dependendo da formulação, que agem pela
inibição da divisão e elongação celular. As DNAs possuem pouca ou nenhuma atividade
foliar (Tabela 3).
Tabela 3 – Nomes comuns e comerciais de herbicidas dinitroanalinas.

Grupo químico

Nome comum

Trifluralin
Dinitroanilinas

Pendimethalin
Oryzalin

Nome comercial
Herbiflan
Premerlin 600 CE
Premerlin N.A.
Trifluralina Agrevo
Treflan
Trifluralina defensa
Trifluralina nortox
Tritac
Herbadox 500 CE
Surflan 480

Fonte: Rodrigues e Almeida (1998).

Propriedades físico-químicas
O trifluralin, como também o pendimethalin e o oryzalin, possui coloração amarelobrilhante (Figura 18) e originalmente foi pesquisado para ser comercializado como corante.
Esses herbicidas são solúveis em solventes orgânicos e pouco solúveis em água, podendo ser
formulados como concentrado emulsionável. Não apresentam comportamento de ácido
fraco, portanto, a sua solubilidade e eficácia não são alteradas pelo pH do solo.
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Os herbicidas DNAs apresentam baixo potencial de lixiviação, devido à sua forte
adsorção às partículas do solo, e são sensíveis à volatilização e à fotodecomposição. Entretanto, somente o trifluralin, formulação “comum”, deve ser incorporado ao solo imediatamente
após a aplicação. Existem no mercado formulações de trifluralin, assim como o pendimethalin,
que não necessitam de incorporação imediata, visto que essa operação ocorre por efeito da
chuva.
A atividade microbiana no solo é a responsável pela maior parte da degradação dos
herbicidas da classe das DNAS. Assim, resíduos desses herbicidas podem permanecer no solo
e afetar culturas subseqüentes, especialmente quando ocorrerem condições de déficit hídrico
na estação de cultivo em que foram usados.

Figura 18. DNAS possuem coloração amarelo-brilhante.

Mecanismo de ação
Os microtúbulos são fibras que orientam os cromossomos, da região equatorial da
célula para os pólos durante a anáfase na mitose (Figura 19). Os herbicidas da classe dos
DNAs agem na divisão celular (Figura 19), ligando-se ao microtúbulo no lugar da tubulina,
principal proteína componente dos microtúbulos (Figura 20), impedindo a síntese da fibra.
A degradação dos túbulos, contudo, continua (Figura 20) e, conseqüentemente, estes ficam
cada vez menores, de modo que logo não há túbulos para separar os cromossomos. Assim,
como resultado da ação das DNAs não ocorre divisão dos cromossomos e o resultado é a
formação de células com número anormal destes (multinucleadas) (Figura 21).
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Figura 19. Na divisão celular normal, os microtúbulos separam os cromossomos duplos e alinham a placa onde nova parede celular se forma.
DNA
Dímero de
tubulina
SÍNTESE

DEGRADAÇÃO

Figura 20. Os herbicidas DNAs ligam-se à tubulina impedindo a formação dos microtúbulos. A
síntese e a degradação dos microtúbulos ocorre simultaneamente. As DNAs ligamse à tubulina nos microtúbulos, interrompendo a síntese, mas não a degradação.
Assim, com a interrupção da síntese e a continuação da degradação, os microtúbulos
ficam cada vez menores e perdem a funcionalidade (Devine et al., 1993).
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Figura 21. Os herbicidas DNAs impedem a divisão dos cromossomos, resultando em células
multinucleadas.

Os herbicidas DNAs afetam órgãos e partes das plantas em crescimento e locais de
intensa divisão celular, como os tecidos meristemáticos. Os meristemas afetados estão localizados nas gemas laterais e nas pontas das raízes.Nas gramíneas, os meristemas das raízes
estão no nó do coleóptilo, localizado na sua base, de onde se dá o crescimento de raízes
secundárias.
Os meristemas de plântulas de espécies daninhas dicotiledôneas estão localizados na
base dos cotilédones. Nas gramíneas, o meristema das plântulas está localizado na base do
coleóptilo, envolucrado por folhas em desenvolvimento.
Se os herbicidas DNAs entram em contato com órgãos ou partes em crescimento,
inibem a divisão celular e os sintomas são bem evidentes.
Absorção e translocação
A forte adsorção limita o movimento dos herbicidas DNAs no solo. Assim, as plantas
necessitam interceptar esses produtos quando suas raízes crescem através da camada de solo
tratada, quando, provavelmente, se dissolvem nas membranas de suas células. Existem especulações de que os DNAs poderiam entrar nas células das plantas no estado de vapor.
A translocação dos herbicidas DNAs é pequena, todavia necessitam, ao menos, atingir
a região meristemática e chegar ao núcleo da célula. Assim, a translocação desses herbicidas é
mínima, mas deve ocorrer para que possam agir nas plantas.
Os herbicidas DNAs têm pequeno efeito sobre as plantas quando aplicados às folhas.
Metabolismo e seletividade
A seletividade dos DNAs não é baseada no metabolismo, mas em outros fatores, tais
como:
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• incapacidade desses herbicidas de translocar-se na planta;
• baixa movimentação no solo (lixiviação);
• localização no solo (seletividade por posição);
• natureza lipofílica (afinidade com os óleos);
• diferente localização dos meristemas nas plantas daninhas e nas culturas.
Seletividade para cereais
As raízes e o coleóptilo (ou a coroa) são locais importantes na absorção e na atividade
dos DNAs nas espécies gramíneas em geral. A posição da raiz primária é semelhante nas
culturas do trigo e da cevada. Entretanto, a posição do nó do coleóptilo é diferente nessas
culturas e em algumas plantas daninhas (Figura 22).
A aveia selvagem (Avena fatua) apresenta elongação do mesocótilo que permite a elevação do nó do coleóptilo em direção à superfície do solo. O trigo e a cevada não apresentam
esse tipo de crescimento (Figura 22). A elongação do mesocótilo acarreta que o nó do
coleóptilo, região sensível as DNAs, seja conduzido através da camada de solo que contém o
herbicida. Assim, as DNAs são absorvidas pela região do nó do coleóptilo e inibem a divisão
celular, levando à planta a morte. O trigo e a cevada crescem através da camada de solo
tratada com as DNAs, entretanto o nó do coleóptilo permanece abaixo da camada tratada
com o herbicida, uma vez que não há elongação do mesocótilo nessas espécies (Figura 22).
Assim, o trigo e a cevada expõem somente o coleóptilo às DNAs, estrutura que não é sensível
a estes herbicidas.

Coleóptilo

Nó
coleóptilar

Superfície do solo

Camada
tratada
com
herbicida

Zona de
sensibilidade do
meristema apical

mesocótilo

Nó do
coleóptilo

Aveia selvagem
Trigo

Figura 22. Modelo de crescimento de aveia selvagem e trigo que contribui para seletividade da
DNAs. A aveia selvagem apresenta elongação do mesocótilo, que eleva o nó coleoptilar
até a camada de solo tratada com herbicida.
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Seletividade diferencial entre as plantas daninhas dicotiledôneas e as culturas
A diferença na seletividade das DNAs para as espécies de plantas daninhas de folhas
largas e para as culturas não é bem conhecida. Entretanto, observa-se que existe correlação
entre a habilidade da planta em tolerar as DNAs e o teor de óleo na semente. Os herbicidas
DNAs são altamente hidrofóbicos e podem dissolver-se na fração lipídica dessas sementes e,
dessa forma, não atingir o sítio de ação.
Sintomas
Os sintomas das DNAs são mais evidentes em condições de clima frio e solo úmido,
incluindo atraso na emergência e paralisação do crescimento de plântulas. As plantas apresentam menor crescimento e cor verde-escura. O hipocótilo apresenta intumescimento, rachaduras e sistema radicular pouco desenvolvido, com várias raízes laterais (Figura 23). Pode
haver proliferação de raízes com as pontas intumescidas e arredondadas (Figura 24).

Figura 23. Inibição do crescimento da raiz causado por herbicidas dinitroanilinas.
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Figura 24. Raízes de plântulas de trigo apresentando sintomas causados por herbicida do grupo das DNAs, caracterizados por raízes curtas em forma de bastão e coleóptilo
intumescido.

As DNAs afetam a multiplicação celular nas pontas das raízes (meristemas), inibindo
o seu alongamento, entretanto não afetam a multiplicação das células das demais regiões da
raiz, as quais continuam se multiplicando. Assim, a multiplicação das células, sem o
concomitante alongamento, resulta na formação de raízes curtas e grossas, em formato de
bastão. A elongação da plântula também é inibida, ocorrendo engrossamento do hipocótilo
nas dicotiledôneas.
Aplicações de pendimethalin na superfície do solo provocam a formação de calo na
região da haste das plantas, próxima à superfície do solo, resultando em hastes quebradiças. A
ocorrência de chuvas antes da emergência da soja reduz esse problema.
Toxicidade
As DNAs não têm efeito na mitose de células animais, o que lhes confere baixa
toxicidade ao homem e animais; também não são prejudiciais aos pássaros. No entanto, o
trifluralin que escorre diretamente para a água pode ser tóxico para peixes, mas a sua adsorção
às partículas do solo reduz muito o potencial de risco. O trifluralin tem baixa toxicidade para
ratos, com DL50 de 10.000 mg kg-1 de peso vivo. Sua toxicidade crônica é baixa.
Cuidados na aplicação e incorporação
•
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A profundidade de incorporação, realizada mecanicamente ou pela ação da água, é importante para a eficiência dos herbicidas DNAs.

As DNAs são fortemente adsorvidas à matéria orgânica do solo. Assim, solos com elevados teores de matéria orgânica e/ou com resíduos culturais requerem doses maiores.
• A incorporação das DNAs, ou o uso de formulações que possuam menor volatilidade e/
ou fotodecomposição, proporciona melhor controle.
• O risco de lixiviação desses produtos para camadas profundas do solo é pequeno e pouco
provável em solos com teores médios a elevados de argila e de matéria orgânica.
•

Inibidores da síntese de ácidos nucléicos e de proteínas
Os herbicidas do grupo químico cloroacetamidas, como alachlor, metolachlor e
acetochlor (Tabela 4), controlam, em pré-emergência, plantas daninhas gramíneas em culturas como soja, feijão, cana-de-açúcar, milho, batata, amendoim, girassol, entre outras.
As cloroacetamidas controlam plântulas de muitas gramíneas anuais e algumas
dicotiledôneas antes ou logo após a emergência. Aplicadas isoladamente, apresentam controle insuficiente de dicotiledôneas. Em áreas tratadas com cloroacetamidas, as sementes das
plantas sensíveis iniciam o processo germinativo, mas não chegam a emergir e, quando o
fazem, apresentam deformações. A absorção desses produtos é, aparentemente, pelas raízes,
em dicotiledôneas, e pelo epicótilo, em gramíneas.
Tabela 4 – Herbicidas inibidores da síntese de ácidos nucléicos e de proteínas.

Grupo químico

Nome comum

Nome comercial

Acetochlor

Fist CE
Kadett CE
Surpass EC

Alachlor

Alaclor Nortox
Laço CE

Metolachlor

Dual 960CE

Cloroacetamidas

Fonte: Rodrigues e Almeida (1998).

O mecanismo de ação desses herbicidas já foi bastante estudado. No entanto, o mecanismo bioquímico primário ainda é desconhecido. As cloroacetamidas afetam a síntese de
lipídios, ácidos graxos, terpenos, ceras da camada cuticular das folhas, flavonóides e proteínas. A proposta mais aceita diz que as cloroacetamidas podem alquilar aminoacil tRNAs
específicos e, com isso, inibir a síntese de proteínas (Figura 25).
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Figura 25. Ativação de aminoácidos pela aminoacyl - tRNA sintase. A alquilação do aminoacil
tRNA impede a síntese de tRNA e, conseqüentemente, de proteínas (Buchanan et al,
2000).

Inibidores da biossíntese de ácidos graxos de cadeia longa
- Devem ser incorporados ao solo a uma profundidade adequada para ação seletiva.
- Agem na emergência de plantas daninhas suscetíveis.
- Afetam principalmente coleóptilos.
Os thiocarbamatos (Tabela 5) são herbicidas que, como as dinitroanilinas (DNAs),
são aplicados ao solo. Apesar de terem sido usados por muitos anos, até o momento pouco
se sabe sobre o seu mecanismo de ação. Esses herbicidas podem ser comparados aos inibidores
da biossíntese de ácidos graxos (inibidores da enzima ACCase).
Propriedades físico-químicas
Os thiocarbamatos, em seu estado puro, são líquidos e têm solubilidade variada em
água, sendo o butylate (Sutan), menos solúvel que o EPTC (Eptam). Nos solventes orgânicos ocorre o inverso, com o EPTC sendo menos solúvel que o butylate. Não são ácidos
fracos.
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Em aplicações na superfície do solo, os herbicidas thiocarbamatos podem volatilizar
em caso de ocorrer altas temperaturas, juntamente com a água evaporada de solos úmidos.
Igualmente aos herbicidas DNAS, a atividade microbiana é responsável pela degradação das
moléculas dos thiocarbamatos no solo, a qual é mais rápida em condições úmidas.
Tabela 5 – Herbicidas thiocarbamatos comercializados no Brasil

Classe

Nome comum

Nome comercial

EPTC

Eptam
Eradicane 8-E
Sutan

Thiocarbamatos
Butylate

Mecanismo de inibição da síntese de ácidos graxos de cadeia longa (AGCL)
Os thiocarbamatos inibem a enzima que catalisa a biossíntese dos ácidos graxos, que é
uma das enzimas do grupo das sintetases de ácidos de cadeia longa, chamadas SAG. A sua
inibição impede a elongação dos ácidos graxos e, assim, a formação de ceras e suberina (Figura 26), as quais são importantes para a formação da camada cerosa que reveste as plântulas e
impede a perda de água.
Thiocarbamatos
Enzima
Substrato
Produto

C-16
C-18
Ácidos
graxos

Síntese de ácidos
graxos de cadeia
longa

>C-18
ceras
suberina

Figura 26. Os thiocarbamatos inibem a síntese dos ácidos graxos de cadeia longa.
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Embora seja reconhecido que esses herbicidas inibem a síntese dos ácidos graxos de
cadeia longa e que a divisão e o crescimento são inibidos, o processo fisiológico e/ou bioquímico
envolvido ainda não está bem esclarecido, não sendo também conhecida a maneira pela qual
eles controlam as plantas daninhas.

Absorção e translocação
Os thiocarbamatos são absorvidos pelo coleóptilo e pelo nó do coleóptilo de gramíneas,
quando crescem através da camada de solo tratado com estes herbicidas.
A translocação limitada dos thiocarbamatos ocorre principalmente no xilema e depende de sua solubilidade em água.

Metabolismo e seletividade
A diferença na seletividade entre as plantas daninhas e as culturas gramíneas, depende
da posição do herbicida no perfil do solo em relação à cultura. Os cereais, por exemplo,
devem ser semeados abaixo da camada tratada para que não absorvam o herbicida.
Os thiocarbamatos são metabolizados em plantas, mas ainda não é clara a importância
do metabolismo na seletividade desses produtos.

Toxicidade
Os thiocarbamatos têm baixa toxicidade, tanto oral como dermal, para mamíferos.

Sintomas
As espécies suscetíveis não emergem. O efeito na parte aérea de plântulas é a redução da
elongação celular. As plântulas, quando emergem, apresentam-se intumescidas e com cor
verde forte e brilhante. Os brotos emergem encarquilhados nas laterais do coleóptilo (Figura
27).
Diferentemente das DNAS, os thiocarbamatos afetam mais a parte aérea de plântulas
que as radículas. Os thiocarbamatos podem induzir à emergência anormal da primeira folha,
oriunda do coleóptilo, ou inibir o crescimento desta.
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Figura 27. Sintomas do Triallate em aveia selvagem evidenciando inibição do crescimento do
epicótilo.

Precauções na aplicação
- Os thiocarbamatos devem ser incorporados ao solo para prevenir perdas por volatilização.
- Os cereais devem ser semeados abaixo da camada tratada com herbicidas thiocarbamatos
(seletividade por posição).
- A persistência no solo dos thiocarbamatos é relativamente curta, em relação das perdas
por volatilização e decomposição microbiana.
- A toxicidade para mamíferos é baixa.
Inibidores da síntese de aminoácidos
Vários herbicidas agem na síntese de aminoácidos, entretanto cada grupo inibe uma
enzima diferente. A seguir serão discutidos três grupos: os inibidores da ALS, da EPSPs e da
GS (Figura 28).
Os aminoácidos são constituintes das proteínas, que são fundamentais para as funções
de todos os organismos biológicos. As enzimas, por sua vez, são proteínas com funções
catalisadoras, que direcionam e aceleram as reações bioquímicas. Algumas proteínas fazem
parte do sistema de transporte de componentes na planta, ao passo que outras servem como
compostos para armazenamento de nitrogênio.
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As plantas produzem todos os aminoácidos essenciais, ao passo que os mamíferos,
incluindo os seres humanos, possuem capacidade limitada de sintetizar aminoácidos, ou seja,
não produzem todos os aminoácidos de que necessitam. Portanto, um produto químico que
iniba a síntese de aminoácidos sintetizados apenas por plantas é tóxico para estas, no entanto
é pouco provável que seja capaz de causar danos aos animais, uma vez que estes não possuem
esta rota. Atualmente, a maioria dos inibidores da síntese de aminoácidos tem toxicidade
baixa aos mamíferos, por estes não possuírem a rota bioquímica afetada pelo produto. Vale
salientar como exemplo o glyphosate, que inibe a EPSPs numa rota metabólica exclusiva das
plantas.

SUBSTRATO
CO2, H2O, NH3

ALS

Aminoácidos
de cadeia
lateral

EPSPs

GS

Aminoácidos
aromáticos

Glutamina
Glutamato

Aminoácido
Substrato
Produto
Enzina

Proteína

Figura 28. Três grupos de herbicidas que inibem a síntese de aminoácidos

Inibidores da acetolactato sintase (ALS)
A introdução no mercado dos herbicidas inibidores da enzima acetolactato sintase
(ALS) ocorreu em 1982, com o lançamento da molécula chlorsulfuron para uso em cereais.
Os herbicidas inibidores de aminoácidos caracterizam-se por:
- serem a classe dos herbicidas mais usados no mundo;
- afetarem a síntese de aminoácidos e, por conseqüência, a síntese de proteínas;
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- os sintomas variam de herbicida para herbicida;
- são herbicidas seletivos, que podem afetar tanto plantas daninhas dicotiledôneas como
monocotiledôneas;
- são ativos no solo;
- possuem persistência variável no solo podendo limitar as opções para rotações de culturas;
- movem-se na planta, isto é, são sistêmicos;
- a morte das plantas tratadas com estes herbicidas é lenta;
- são pouco tóxicos para os mamíferos.
Três grupos de herbicidas inibem a enzima ALS, ou seja, imidazolinonas, sulfoniluréias,
sulfoanilidas e pyrimidyl-benzoatos (Tabela 6). Embora as suas estruturas químicas sejam
diferentes, esses herbicidas têm o mesmo mecanismo de ação.
Tabela 6 – Herbicidas pertencentes às classes das sulfoniluréias (SU), sulfoanilidas (SA) e
imidazolinonas (IMI).

Classe

Nome comum
Imazapyr

Imazaquin
Imidazolinonas
Imazethapyr

Imazamox

Sulfoanilidas
(Triazolopirimidinas)

Sulfoniluréias

Pyrimidyl-benzoatos

Imazapic
Cloransulam
Diclosulam
Flumetsulan
Chlorimuron
Flazasulfuron
Halosulfuron
Metsulfuron
Nicosulfuron
Oxasulfuron
Pyrazosulfuron
Bispyribac
Pyritiobac

Nome comercial
Arsenal
Chopper
Contain
Scepter
Scepter 70DG
Topgan
Pivot
Pivot 70DG
Vezir
Sweeper
Raptor 70DG
Plateau
Pacto
Spider
Scorpion
Classic
Conquest
Katana
Sempra
Ally
Sanson
Chart
Sirius
Nominee
Staple

Fonte: Rodrigues e Almeida (1998).
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Propriedades físico-químicas
As sulfoniluréias e imidazolinonas são grupos de moléculas herbicidas de comportamento de ácido fraco, com solubilidade média em água. Como tal, são prontamente absorvidas pelas folhas e raízes das plantas, sendo transportadas tanto no floema como no xilema.
A persistência desses herbicidas varia com as condições do solo, tais como o teor de
matéria orgânica, pH, umidade e temperatura. A adsorção ao solo aumenta com o aumento
do teor de matéria orgânica. Como a atividade microbiana é importante para a degradação
desses compostos, condições quentes e úmidas de solo favorecem o desaparecimento desses
produtos. A resposta ao pH do solo varia entre as sulfoniluréias e as imidazolinonas: quando
o pH diminui, a persistência das sulfoniluréias é reduzida; no caso das imidazolinonas, a
persistência aumenta.
A persistência desses herbicidas no solo é preocupante especialmente para culturas sensíveis a esses produtos, como o girassol (Figura 29).

Figura 29. Toxicidade causado por resíduo de imazethapyr em girassol.
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Inibição da acetolactato sintase (ALS)
A ALS é uma importante enzima na síntese de aminoácidos com cadeia lateral (Figura
30), que catalisa duas reações: a condensação de duas moléculas de piruvato para formar uma
molécula de acetolactato e/ou a condensação de uma molécula de piruvato com uma de
acetobutirato para formar acetohidroxibutirato (Figura 30). Essa dupla ação de síntese resultou em dois nomes para a mesma enzima: acetolactato sintase (ALS) e/ou acetohidroxi ácido
sintase (AHAS).
HERBICIDAS DO GRUPO 2
Piruvato

acetolactato

Piruvato

OU

OU

ALS

Piruvato

α
cetobutirato

cetohidroxibutirato

Figura 30. Os herbicidas do Grupo 2 inibem a acetolactato sintase (ALS).

A enzima ALS localiza-se nos cloroplastos de tecidos clorofilados (verdes) e nos plastídios
de tecidos não clorofilados. A ALS é ativa e, portanto, mais sensível à inibição em regiões
jovens da planta, onde predominam tecidos meristemáticos.
Tanto os herbicidas da classe das sulfoniluréias como os das imidazolinonas ligam-se
à enzima ALS, cuja inibição reduz a quantidade de aminoácidos de cadeia lateral, leucina,
valina e isoleucina. No entanto, a morte da planta não se deve somente à falta desses
aminoácidos, pois, após a aplicação do herbicida, a divisão celular também é inibida. Pode
haver acúmulo de acetohidroxibutirato e diminuição na translocação de assimilados no
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floema, o que pode causar um efeito em cascata que leva as plantas suscetíveis a esses
produtos à morte.
Absorção e translocação
Os herbicidas inibidores da ALS, mesmo quando aplicados às folhas das plantas, podem ter atividade no solo, podendo persistir e afetar as sementes em germinação ao longo do
tempo. Em aplicações foliares, o produto é rapidamente absorvido pela planta e translocado
no xilema e no floema. Esses herbicidas também podem ser absorvidos do solo e se moverem tanto via xilema como via floema; possuem perfil quase perfeito para translocação,
devido à sua lipofilicidade intermediária e ao comportamento de ácido fraco, movimentando-se com facilidade na planta.
Esses fatores, juntamente com a sua baixa adsorção aos colóides, resultam em atividade no solo, pois as moléculas ficam disponíveis na solução do solo. Contudo, um componente de sua atividade é a inibição do metabolismo da planta, o que resulta na inibição do seu
transporte no floema e tem, assim, menor mobilidade que 2,4-D, por exemplo.
Metabolismo e seletividade
Os inibidores da ALS, em sua maioria, são seletivos e controlam as plantas daninhas
sem causar danos significativos às culturas. A seletividade é baseada na capacidade da cultura
de metabolizar esses produtos antes que causem danos à planta. As plantas daninhas são
controladas por possuírem baixa ou nenhuma capacidade de metabolizar suficientemente
rápido esses produtos. Os inibidores da ALS são usados amplamente na agricultura em razão
do largo espectro de culturas para as quais são seletivos.
A persistência desse grupo herbicida no solo varia com a atividade de decomposição
dos microorganismos. Assim, em solos secos, o imazaquin, como exemplo, pode persistir
por mais de um ano e, mesmo em condições de anos chuvosos, recomenda-se que a cultura
do milho seja implantada somente com intervalo de segurança maior que dez meses (300
dias) após a sua aplicação.
Toxicidade
Os aminoácidos de cadeia lateral não são sintetizados pelos mamíferos e, portanto, a
enzima ALS não ocorre nesses organismos. Os herbicidas da classe das sulfoniluréias e das
imidazolinonas, em geral, representam baixo risco em termos toxicológicos.
Sintomas
Os sintomas causados pelos herbicidas inibidores da ALS são semelhantes e incluem
bordas foliares amareladas, nervuras avermelhadas ou arroxeadas e limbo foliar com manchas
amareladas.
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O amarelecimento foliar pode aparecer nas porções superior e inferior da planta (Figura 31). As folhas tornam-se enrugadas e as plantas apresentam estatura reduzida (Figuras 32).
Estes herbicidas podem reduzir ou paralisar o crescimento e o desenvolvimento da planta.
Os sintomas mais fortes incluem o aparecimento de cor amarronzada (bronzeada) e necrose
do nó que liga o pecíolo foliar ao caule, com subseqüente desenvolvimento de cor marrom
na medula, semelhante aos sintomas causados pela podridão parda da haste (Phialophora
gregata). Os efeitos fitotóxicos mais fortes incluem a morte das gemas apicais, com brotações
das gemas laterais e inibição do crescimento radicular.
Os sintomas fitotóxicos na cultura são causados, em geral, por doses acima das recomendadas, aplicações incorretas (sobrepasses da barra de pulverização, uso de surfactantes e/
ou espalhantes inadequados e/ou em doses superiores às indicadas) e cultura com problemas
fitopatogênicos no momento da aplicação. Os óleos são capazes de aumentar mais as injúrias
das sulfoniluréias do que os surfactantes não iônicos.
As plantas sob estresse, como em condições de baixa umidade no solo e alta temperatura e/ou umidade relativa do ar, metabolizam esses herbicidas com menor rapidez, mantendo o produto por maior tempo na planta, o que resulta em maior fitotoxicidade à cultura. A
recuperação das plantas intoxicadas e os efeitos na produtividade da cultura dependem do
grau de intoxicação, do nível dos danos, do estádio da planta e das condições ambientais após
a aplicação dos produtos. Em geral, as plantas se recuperam rapidamente desses estresses, tão
logo as condições ambientais voltem ao normal.

Figura 31. Sintomas do herbicida metsulfuron-methyl.
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Figura 32. Meristema com sintomas de herbicida inibidor de ALS.

Existem plantas daninhas resistentes a esses grupos herbicidas, por possuírem a enzima
ALS modificada, ou seja, que não é afetada por esses herbicidas ou por possuírem a capacidade de metabolizar as moléculas do herbicida rapidamente. Essas plantas resistentes produzem
sementes e logo se constituem em problema na lavoura.
Precauções na aplicação
- Os herbicidas inibidores da ALS são ativos em doses baixas (alguns em g ha-1).
- São ativos tanto quando aplicados às folhas como quando ao solo.
- A seletividade é conferida pelo metabolismo diferencial, que permite o uso desses produtos em várias culturas para controle de espécies mono e dicotiledôneas.
- A atividade no solo, a persistência e a extrema sensibilidade de algumas culturas a estes
herbicidas impõem restrições ao uso de algumas culturas na rotação.
- Os inibidores da ALS apresentam baixa toxicidade aguda para mamíferos.
Inibidores de EPSPs (5-enolpiruvilshikimate-3-fosfato sintase)
-

São herbicidas não seletivos.
São efetivos no controle de várias espécies mono e dicotiledôneas.
Translocam-se nas plantas.
Controlam plantas daninhas perenes quando usados em doses maiores.
Não apresentam atividade no solo porque se ligam às partículas do solo, sendo, assim,
imediatamente inativados.
O glyphosate é um dos herbicidas mais conhecidos no mundo; não seletivo, sistêmico,
ativo em aplicações na folhagem, é reconhecido como um dos mais seguros herbicidas disponíveis (Figura 33). No Brasil é utilizado amplamente e comercializado por diversas empresas,
com diferentes nomes comerciais (Tabela 7).
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Figura 33. Variedades de canola tolerantes ao glyphosate

Tabela 7 – Herbicidas inibidores de EPSPs comercializados no Brasil

Grupo químico

Glicina substituída

Nome comum

Nome comercial

Glyphosate

Agrisato
Direct
Glifosato Agripec
Glifosato Fersol
Glifosato Nortox
Glifosato Nortox N.A.
Glion
Glister
Gliphogan
Gliz
Radar
Rodeo
Roundup
Scout
Trop

Fonte: Rodrigues e Almeida (1998).
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Propriedades físico-químicas
O glyphosate formulado como sal isopropilamina, sal de amônio e como sal
monopotássico, é altamente solúvel em água, mas não em solventes orgânicos; não é volátil.
É um ácido fraco e perde prótons em função do pH.
No solo é fortemente adsorvido às partículas de argila e, uma vez adsorvido, torna-se
indisponível às plantas. Dessa forma, não possui atividade residual nem lixiviação.
O glyphosate é um ácido fraco que pode ser transportado para o interior da célula. Pode
ser carreado através da membrana celular por um carreador fosfato, uma proteína localizada na membrana plasmática que normalmente transporta fosfato para o interior da
célula.

Mecanismo de ação
O glyphosate liga-se à enzima ácido 5-enolpiruvilshikimato -3-fosfato sintase (EPSPs),
inibindo-a, que catalisa a síntese de aminoácidos aromáticos (Figura 34). O glyphosate inibe
a EPSPs por competição com o substrato PEP (fosfoenolpiruvato), impedindo a transformação do shikimato em corismato (Figura 34).
Assim como no caso dos inibidores da ALS, a fitotoxicidade não resulta da falta de
aminoácidos. A inibição da enzima leva à desregulação do fluxo de carbono na planta e a um
acúmulo de compostos intermediários tóxicos, o shikimato ou shikimato-3-fosfato.

GLYPHOSATE
SHIKIMATO

EPSPS

PEP

Aminoácido
aromático

Substrato
Enzima
Produto

Figura 34. O glyphosate inibe a EPSPs, uma enzima-chave na biossíntese de aminoácidos
aromáticos.
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Absorção e translocação
O glyphosate é absorvido pela parte aérea (tecidos vivos), embora o movimento através de camadas de lipídios possa ser lento. Como ocorre com outros herbicidas, a formulação do produto afeta a velocidade de absorção e, dessa forma, a sua resistência à lavagem da
folhas pela chuva. Os adjuvantes influenciam na sua absorção pelas folhas.
A translocação de glyphosate ocorre tanto no xilema como no floema, mas, de maneira semelhante aos inibidores da ALS, a sua translocação não é tão boa como o esperado do
seu perfil químico. Assim como os inibidores da ALS, o glyphosate inibe seu próprio movimento no floema (Figura 35), porque o glyphosate altera o balanço de carbono nas plantas,
reduzindo a formação de açúcares e o fluxo no floema. Assim, se os açúcares não estão sendo
produzidos e transportados (bombeadas), o transporte no floema é diminuído e, conseqüentemente, o herbicida não transloca na planta, ficando concentrado nas folhas.
A translocação pode ser maximizada aplicando-se o produto em época favorável a sua
translocação, ou seja, por exemplo, quando as espécies perenes estiverem translocando açúcares para os órgãos de reserva subterrâneos, o que ocorre após o florescimento na maioria
dessas espécies.
Portanto, o glyphosate move-se com os açúcares nas plantas em crescimento. Dessa
forma, quando o glyphosate é aplicado para dessecar culturas, o herbicida pode se mover para
as sementes em formação se os teores de umidade forem elevados. Em conseqüência, pode
diminuir a germinação e o vigor de sementes. Por isso, esse tipo de prática não é recomendado em lavouras destinadas à produção de sementes.

Fluxo de carbono

Síntese
de
açúcar

cloroplasto

açúcar

Glyphosate
Á
g
u
a

Carbono
deslocado
Transporte
no floema

Células do floema
Figura 35. O glyphosate inibe indiretamente o seu movimento no floema por reduzir a síntese de
açúcares, que é essencial para o transporte no floema.
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Metabolismo e seletividade
O glyphosate é um herbicida não seletivo, que as plantas não degradam rapidamente;
no solo, a degradação é realizada por microorganismos. Embora não seja seletivo, existe
variação considerável na quantidade de produto necessária para controlar várias espécies de
plantas daninhas, pois algumas espécies são mais difíceis de serem controladas pelo glyphosate,
tais como Ipomoea spp. e Richardia brasiliensis. Essa deficiência pode se dever à dificuldade
do produto em penetrar na planta, em razão das camadas cerosas das folhas, e/ou de translocarse e/ou ao metabolismo do produto.
Sintomas
Em geral, da mesma forma que os inibidores da ALS, os sintomas de glyphosate levam
algum tempo para se tornarem evidentes, sendo mais aparentes nos pontos de crescimento das
plantas. As folhas tornam-se amareladas, descoloridas, seguindo-se o desenvolvimento da cor
amarronzada, necrose e morte das plantas em alguns dias ou semanas (Figura 36).
A translocação do glyphosate é melhorada quando as plantas estão expostas à luz e
com alta atividade metabólica. A absorção desses produtos pelas plantas é lenta; assim, a
ocorrência de chuva em intervalo de tempo menor que 4-6 horas pode reduzir a sua eficiência. Em doses subletais, podem ocorrer sintomas de albinismo e haver algum enrolamento
de plantas, que podem ser confundidos com sintomas de 2,4-D.
Toxicidade
O glyphosate inibe uma rota metabólica e liga-se a uma enzima não presente em
mamíferos, o que lhe confere baixa toxicidade aos humanos. O produto tem baixa toxicidade
oral e dermal.

Figura 36. Sintomas de glyphosate em crucíferas.
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Cuidados na aplicação
- O glyphosate é adsorvido ao solo, tornando-se inativo e, portanto, não tem atividade
residual.
- Em virtude de sua imediata adsorção ao solo não apresenta lixiviação.
- O controle de espécies perenes depende da sua translocação para raízes e rizomas.
- O glyphosate pode ser inativado na superfície de folhas com excesso de poeira e na calda de
pulverização se contiver argila e/ou matéria orgânica.
O glyphosate vem sendo usado de forma não-seletiva. No entanto, com o advento das
plantas transgênicas, tornou-se uma opção para o controle seletivo das plantas daninhas nas
culturas transformadas geneticamente. Biótipos de Lolium rigidum, de Lolium multiflorum e
de Eleusine indica resistentes ao glyphosate já foram identificados em diferentes países. No
Brasil existem biótipos de Lolium multiflorum resistentes ao glyphosate.
Inibidores da enzima glutamina sintase (GS)
- O amônio-glufosinato é o único herbicida comercializado deste grupo (Tabela 8).
- É um herbicida não seletivo, de contato.
- Os sintomas de toxicidade caracterizam-se pelo aparecimento de manchas cinza-claras.
- Apresenta baixo controle de espécies perenes.
Tabela 8 – Herbicida inibidor de GS comercializado no Brasil

Grupo químico

Nome comum

Nome comercial

Aminoácidos

Amônio-glufosinato

Finale

Propriedades físico-químicas
O amônio-glufosinato é altamente solúvel em água e tem comportamento de ácido
fraco. Não é volátil; adsorvido fracamente pelos colóides, pode ser móvel no solo. No entanto, o produto é rapidamente decomposto por microorganismos no solo, o que resulta em
baixa persistência e pequeno potencial para ser lixiviado.
O amônio-glufosinato foi descoberto numa bactéria, a Streptomyces hicroscopicus, sendo, então, produzido sinteticamente em escala comercial.
Mecanismo de inibição da glutamina sintase
O amônio-glufosinato liga-se à glutamina sintase (GS), que é uma enzima importante
na rota metabólica de incorporação do nitrogênio inorgânico, na forma de amônia, na formação de compostos orgânicos (Figura 37). Além de ser importante nesse processo, a GS
recicla (incorpora retirando do ambiente celular) a amônia produzida por outros processos
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metabólicos, como aquela oriunda da degradação e do transporte de proteínas e da
fotorespiração.
O amônio-glufosinato liga-se à GS, de forma irreversível, no sítio da enzima que
normalmente é ocupado pelo glutamato. Após a aplicação do produto e a associação do
amônio-glufosinato com a GS ocorrem acúmulo de amônia no interior da célula, redução
da taxa fotossintética, falta de aminoácidos, de glutamina e de glutamato, inibição do crescimento, clorose e morte da planta.
Inicialmente, foi proposto que a morte da planta ocorria pelo acúmulo de amônia nas
células, entretanto, posteriormente, descobriu-se que, por si só, esse acúmulo não causaria a
morte da planta. Estudos posteriores indicaram que ocorria acúmulo de glioxilato, que é um
potente inibidor da rubisco (uma importante enzima na fixação do CO2 na fotossíntese)
após a aplicação do herbicida. Então, por proposto que os sintomas se devem ao bloqueio da
fotossíntese (pela inibição da rubisco pelo glioxilato), com a subseqüente produção de radicais tóxicos de oxigênio.
Absorção e translocação
O amônio-glufosinato, por ser solúvel em água e ter o comportamento de ácido fraco,
deveria translocar-se com relativa facilidade tanto no floema quanto no xilema. No entanto,
a translocação desse herbicida é limitada em razão da rápida ação inibitória na fotossíntese,
com formação de agentes tóxicos que comprometem a integridade da célula, limitando sua
própria translocação.

glutamato

GLUFOSINATO

NH3

Glutamina
sintase

ATP

Glutamina

substrato
enzima
produto

Figura 37. O amônio-glufosinato inibe a glutamina sintase, uma enzima que catalisa a combinação do NH3 orgânico com o glutamato para formar glutamina.

52

Metabolismo e seletividade
Apesar de o amônio-glufosinato ser um herbicida não seletivo, existe alguma variabilidade entre espécies quanto à suscetibilidade a este produto.
O amônio-glufosinato é metabolizado pelas plantas, no entanto o processo não é
rápido o suficiente para impedir a toxidez do produto. Na cultura da canola geneticamente
modificada, a tolerância ao produto foi conferida pela inserção do gen ‘PAT’ isolado de uma
bactéria, que promove aumento na taxa de degradação metabólica do produto na planta.
Toxicidade
O amônio-glufosinato tem baixa toxicidade aguda oral (2,270 mg kg-1 e 1.730 mg
kg de peso em ratos machos e fêmeas, respectivamente) e causa fraca irritação à pele.
-1

Sintomas
A clorose e o murchamento de plantas ocorrem geralmente entre um e três dias após
a aplicação do produto, seguidos por necrose. O desenvolvimento dos sintomas é mais
rápido em condições de alta luminosidade e elevada umidade relativa do ar e do solo
(Figuras 38 e 39).

Figura 38. Efeito de amônio-glufosinato em brássica (Sinapis arvense).
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Figura 39. Efeito de amônio-glufosinato em brássica (Sinapis arvense)

Precauções para a aplicação
- Não se recomenda a aplicação do amônio-glufosinato quando houver a possibilidade de
ocorrência de chuvas antes de até quatro horas após aplicação.
- Plântulas emergidas após a aplicação não são afetadas.
Inibidores da ACCase (acetyl co-enzyme A carboxylase)
Os inibidores da ACCase (Grupo 1) controlam exclusivamente espécies gramíneas e
são conhecidos comumente como fops (ex.: haloxyfop) e dims (ex.: sethoxydim). Alguns são
seletivos para culturas gramíneas, como o diclofop ao trigo; outros, não (Tabela 9).
Tabela 9 – Grupo químico, nome comum e nome comercial de herbicidas fops and dims

Classe

Ariloxifenoxi
propionatos - AOPPS
(fops)

Ciclohexanodionas
(dims)
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Nome Comum
Cyalofop
diclofop-methyl
fenoxaprop-p-ethyl
fluazifop-p
haloxyfop-r
propaquizafop

Nome Comercial
Clincher
Iloxan
Furore, Podium, Starice
Fusilade
Verdict R, Gallant R
Shogum, Acert

quizalofop-p
butroxydim
clethodim
sethoxydim
Profoxydim
Tepraloxydim

Targa, Truco, Panther
Falcon
Select
Poast
Aura
Aramo

Principais características dos inibidores da ACCase
-

São herbicidas com atividade sobre gramíneas.
Apresentam baixa solubilidade em água.
Não apresentam atividade residual no solo.
Não apresentam mobilidade na planta.
Os herbicidas dims são degradados pela luz solar.
A escolha do adjuvante é importante para a eficácia dos dims.
Fops e dims são seletivos para uso em culturas de folhas largas.
A seletividade em cereais é deve-se ao metabolismo do produto pela cultura.
Qualquer fator que diminua a capacidade e/ou a velocidade de degradação do produto na
planta, como condições desfavoráveis ao crescimento, pode aumentar os danos à cultura.

Alguns dos herbicidas fops possuem a letra “P” no centro do seu nome comum (fenoxapropp-ethyl). Todos os herbicidas fops são sintetizados quimicamente em duas formas, sendo
uma a imagem da outra no espelho. Entretanto, somente uma dessas formas apresenta
atividade herbicida e, quando a forma ativa é separada da inativa, utiliza-se a letra “P”
para compor o nome. No caso do haloxyfop, inicialmente foi comercializado como
mistura dos isômeros r e s; posteriormente, somente a forma ativa, isômero r, passou a
compor o produto, assim, acrescentou-se a letra r ao nome do produto (haloxyfop-r).

Propriedades físico-químicas
Apesar de pertencentes a duas diferentes classes, os fops e os dims, afetam a mesma enzima
(sítio de ação) nas plantas. Esses produtos apresentam algumas semelhanças e diferenças.
Em geral, os fops e os dims são pouco solúveis em água. São formulados como concentrado emulsionável, contendo solventes orgânicos para torná-los miscíveis em água. No
momento em que se abre uma embalagem contendo esses produtos, o cheiro sentido é
proveniente do solvente, não do herbicida. Embora os fops e os dims sejam ácidos fracos, a
baixa solubilidade em água limita a sua mobilidade no floema. Nem os fops, nem os dims são
voláteis; são ativos somente quando aplicados à folhagem, não sendo absorvidos da solução
do solo. Portanto, não apresentam atividade residual no solo.
A degradação desses produtos no solo é rápida e ocorre por ação dos microorganismos,
minimizando a lixiviação e a contaminação da água.
A maioria dos fops e dos dims degrada-se rapidamente na luz (fotodegradação), quando
na superfície da folha. Essa degradação reduz a eficácia dessas moléculas herbicidas. As formulações atualmente disponíveis têm o objetivo de acelerar a absorção pelas plantas, reduzindo, dessa forma, a fotodegradação. O uso de adjuvantes é importante para a boa absorção
destes herbicidas. Algumas pesquisas indicam que estes produtos podem ser mais eficazes
quando aplicados nos finais de tarde do que quando aplicados nas primeiras horas do dia.
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Os herbicidas fops são formulados como proherbicidas, com grupos metílicos, etílicos
ou butílicos ligados à molécula, que os tornam ainda menos solúveis em água, mas com
maior capacidade de penetrar na cutícula cerosa das plantas. Uma vez dentro da planta, esses
grupos são removidos pela ação de enzimas e o produto biologicamente ativo, caso do diclofop
ou fenoxaprop, é formado. Já os dims, diferem quimicamente dos fops, por já virem formulados como herbicidas, não como proherbicidas.
Mecanismo de inibição da ACCase
Tanto os fops como os dims são importantes inibidores da ACCase, enzima envolvida
na síntese dos ácidos graxos (Figura 40). Os ácidos graxos são componentes importantes de
membranas, tais como da membrana celular e do cloroplasto, que não somente involucram
os fluidos celulares (citosol), mas também servem como barreira para compostos que entram
ou saem da célula (permeabilidade seletiva). Os ácidos graxos são usados como constituintes
de ceras e da suberina da cutícula e, também, para armazenar energia.
Os fops e os dims ligam-se à ACCase das espécies gramíneas, inibindo-a e diminuindo
ou paralisando a síntese de ácidos graxos. Em decorrência disso, ocorre a paralisação da síntese de membranas necessárias para o crescimento e multiplicação celular (Figura 41).
Fops & Dims
Acetil
Co-a

(HCO-3)
bicarbonato

ATP
energia

AACase

Malonil-CoA
Ácidos
graxos

substrato
enzima
produto

Figura 40. Herbicidas do grupo 1 inibem a enzima ACCase, que catalisa a reação para a
formação de ácidos graxos.
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A enzima ACCase é uma molécula complexa que usa energia para adicionar um composto simples de carbono, o bicarbonato, a uma cadeia de carbonos (Figura 42). Tanto os
fops como os dims ligam-se à mesma enzima. No entanto, não está esclarecido completamente onde se localiza o sítio de ligação. Acredita-se que a ligação e a inibição ocorram
durante os estágios finais da ação enzimática, ou seja, durante a transferência do bicarbonato
para a cadeia de carbonos, ao invés de durante a ligação inicial ao substrato ou ao ATP (o
carregador de energia).

Retículo
endoplasmático

ACCase

FAS

ACP

ACP
Elongação dos
ácidos graxos

ACP

Acetil-CoA
ACCase
Malonil-CoA

Ácido Malonilamino-ciclopropanocarboxílico

Flavonóides
Antocianinas

D-aminoácido

Figura 41. A enzima ACCase participa da rota de síntese de ácidos graxos (Buchanan et al.,
2000).

As plantas possuem um tipo de ACCase localizada nos plastídios e outra no citosol.
Aquela localizada nos plastídios tem quatro subunidades, formando um complexo
heteromérico de mais de 650 kDa, ao passo que a outra, localizada no citosol, é uma proteína homodimérica, maior do que 500 kDa (Figura 43).
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Proteína
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carboxilase
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Acetil-CoA

Malonil-CoA
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Figura 42. A ACCase é uma enzima que usa energia para adicionar o bicarbonato a uma cadeia
de carbonos (Buchanan et al., 2000).

Tipo multifuncional
HOM-ACCase

Tipo multisubunidade
HET-ACCase

Nome

Abreviatura

Medida

Biotin carboxilase

BC

50 kDa

Proteína carreadora
BCCP
Biotin carboxil
α-Carboxiltransferase
β-Carboxiltransferase

BCCP
BCCP

BC

BC

21 kDa

α-CT

91 kDa

β-CT

67 kDa

α-CT
CP

β-CT

Figura 43. Representação do complexo heteromérico (650 kDa), localizado nos plastídios, e do
complexo homodimérica (500 kDa), localizado no citosol, componentes das duas
formas da enzima ACCase (Buchanan et al., 2000).
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As gramíneas são exceções, ou seja, apresentam formas homodiméricas similares tanto
nos plastídios como no citosol, não apresentando a forma heterodimérica. Assim, os herbicidas
graminicidas específicos inibem a forma homodimérica da enzima nos plastídios e, dessa
forma, impedem a biossíntese de ácidos graxos nessas organelas das gramíneas (Figuras 42 e
43).
A ACCase localiza-se em cloroplastos e em tecidos meristemáticos ativos. Em culturas
e espécies daninhas gramíneas a atividade da ACCase é maior na bainha e na base das folhas
jovens em crescimento. Os fops e dims necessitam atingir essas áreas para agir com eficiência.
Devem-se a isso a manifestação e a evidência dos sintomas da ação desses herbicidas primeiramente nesses locais. A inibição da ACCase reduz e paralisa o crescimento meristemático na
base das folhas.
As plântulas em estádios de rápido crescimento possuem maior demanda de constituintes da membrana celular. Portanto, é nesses estádios de desenvolvimento que os herbicidas
inibidores da ACCase são mais ativos e eficientes. Por outro lado, a eficiência desses produtos
é reduzida em aplicações sobre plantas estressadas ou em estádios avançados de desenvolvimento, situações em que a atividade meristemática é menor.

Absorção e translocação
Os herbicidas hidrofóbicos, como os fops e os dims, penetram na cutícula e entram nas
células rapidamente. A absorção dos dims é aumentada pela adição de adjuvantes. A utilização do adjuvante correto é de grande importância para assegurar a eficiência dos dims.
A boa cobertura foliar é importante para garantir a absorção e a eficiência desses
herbicidas. A morfologia foliar das gramíneas leva a que as gotas tendam a escorrer e a se
acumular na sua base, local onde esses herbicidas são mais efetivos.
Apesar de a translocação dos fops e dims ser menor que a do glyphosate e a dos inibidores
da ALS, a mobilidade no floema é suficiente para proporcionar o controle de espécies gramíneas
perenes. Os herbicidas com translocação mais eficiente são mais eficazes sobre plantas daninhas perenes, uma vez que são capazes de atingir totalmente estruturas como os rizomas.

Metabolismo e seletividade
A seletividade entre culturas dicotiledôneas e plantas daninhas gramíneas
Os herbicidas fops e dims não possuem ação inibitória sobre a ACCase de culturas e de
plantas daninhas dicotiledôneas, com raras exceções, o que lhes confere alta tolerância a tais
compostos.
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Seletividade entre culturas e plantas daninhas gramíneas
A seletividade entre as culturas gramíneas e plantas daninhas dessa mesma família está
baseada no metabolismo rápido dos herbicidas fops e dos dims pela cultura e no metabolismo
relativamente lento desses pelas espécies daninhas. O metabolismo dos fops e dims é rápido
principalmente em plantas jovens. A degradação dos fops e dos dims seletivos para cereais,
como o trigo, é muito rápida, impedindo que estes herbicidas provoquem danos à cultura.
Já o metabolismo em espécies como azevém e aveia, é lento, ocorrendo a inibição da ACCase,
o que proporciona a oportunidade de controle dessas espécies na cultura do trigo.
As condições climáticas adversas ao crescimento da cultura, como déficit hídrico e
baixas temperaturas, afetam negativamente o metabolismo dos fops e dos dims, podendo
resultar em decréscimo da tolerância da cultura a esses herbicidas, que pode se evidenciar,
temporariamente, no amarelecimento das folhas e na redução da taxa de crescimento.
A tolerância a alguns fops pode ser aumentada pelo uso de aditivos capazes de melhorar
a capacidade de metabolização do produto pela cultura. Os herbicidas do grupo auxina (ex.:
2,4-D) reduzem a translocação e aumentam o metabolismo dos fops. Portanto, aplicações
seqüenciais desses produtos podem resultar em reduzido controle de espécies gramíneas. Este
efeito negativo pode ser superado com o aumento da dose do herbicida graminicida, entretanto salienta-se que a dose não pode ser além daquela registrada para cultura.

Toxicidade
A toxicidade aguda oral é de 557 mg kg-1 para o diclofop-methyl e de 2,676 mg kg-1
de peso para o sethoxydim.

Sintomas
Os sintomas em plantas daninhas gramíneas demoram a aparecer em razão da lenta
translocação dos fops e dos dims e do mecanismo de ação nos meristemas (Figuras 44 e 45).
O crescimento dos meristemas da parte aérea e radicular é inibido. As folhas evidenciam
pontos e estrias cloróticas/amareladas (Figura 46), seguidos de necrose total da planta. Os
meristemas podem ser destacados com facilidade, sendo observável o ponto necrosado na
extremidade desses (Figura 45). A necrose ocorre na base da folha em virtude de a concentração da ACCase ser neste ponto.
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Figura 44. Herbicidas inibidores da ACCase causam danos meristemáticos. Os meristemas de
plantas tratadas são facilmente destacados.

Figura 45. Detalhe do dano no meristema.
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Figura 46. Herbicidas do grupo 1 causam pontos e estrias cloróticas nas folhas de gramíneas.

Precauções na aplicação
- Os efeitos adversos da limitada translocação dos fops e dims podem ser amenizados com
boa cobertura foliar.
- Aplicações seqüenciais de fops e outros herbicidas para controle de folhas largas devem
seguir as recomendações do rótulo.
- Aplicações dos fops e dims em culturas dicotiledôneas são geralmente seguras.
- Os fops e dims não possuem residual ou persistência no solo.
- A água usada na aplicação dos dims não deve conter alto teor de sais; nesses casos, a adição
de sulfato de amônio ameniza o problema.
Mimetizadores de auxinas
- Os herbicidas mimetizadores de auxinas são recomendados para controlar espécies
dicotiledôneas.
- São formulados como éster, amina ou sal.
- O tipo de formulação apresenta grande efeito sobre a absorção pelas plantas e residual.
- Os herbicidas mimetizadores de auxinas normalmente são bem translocados pelas plantas.
- Possuem alguma atividade de solo, dependendo da formulação.
- Os sintomas de toxicidade incluem crescimento rápido e anormal.
Os herbicidas mimetizadores de hormônios reguladores de crescimento das plantas,
conhecidos como “auxinas”, estão entre as classes herbicidas mais antigas utilizadas na agricultura (Tabela 10). O primeiro herbicida registrado para uso no Brasil foi o 2,4-D.
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Tabela 10 – Grupo químico, nome comum e nome comercial de herbicidas mimetizadores de
auxinas

Classe
Ácido
ariloxialcanóico
Benzoicos
Piconilícos
Misturas
Quinolinas

Nome Comum

Formulação

Nome Comercial

éster

Deferon, Esteron 400
Aminol, Capri, DMA 806 BR,
Herbi D 480, U-46 D-Fluid,
Tento
Banvel
Padron
Starane 200
Garlon 480 BR
Dontor, Tordon, Mannejo
Facet

2,4-D
amina
Dicamba
Picloram
Fluoxipir - MHE
Triclopyr
2,4-D + Picloram
Quinclorac

sal
sal
amina
éster
amina + sal
ácido

Propriedades físicas e químicas
A maior parte dos herbicidas mimetizadores de auxinas é ativa na forma ácida, entretanto, são formulados como éster, amina ou sal, com o objetivo de aumentar a absorção
pelas plantas. O quinclorac é uma exceção, por ser formulado como ácido.
As diferentes formulações são obtidas pela simples adição de um grupo radical à molécula herbicida (Figura 47). O tipo de radical adicionado altera as propriedades químicas da
molécula somente no lado externo da célula, uma vez que a formulação altera fatores de
aplicação e a absorção do produto. No interior da célula a molécula perde o radical, passando
para a forma ácida (ativa).

Amina

Ester

Sal
Figura 47. A adição de diferentes radicais na molécula herbicida contida na formulação, altera
alguns fatores, como o caminho de entrada da molécula na célula (hidrofílico ou
lipofílico), a solubilidade e a volatilidade. Entretanto, os radicais separam-se da molécula herbicida após a entrada desta na célula.
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A formulação éster apresenta algumas vantagens do ponto de vista químico, ou seja, não
é muito solúvel em água, dissolve-se bem em óleos e solventes orgânicos e pode ser aplicada
usando-se água “dura”. Os ésteres formam emulsão, razão pela qual podem ser aplicados usando-se água como veículo. Além disso, as formulações ésteres apresentam-se mais resistentes à
lavagem por chuvas ocorridas após a aplicação. Por outro lado, os ésteres metil, etil e isopropil
apresentam alta volatilidade, o que reduz a sua permanência no ambiente em virtude de sua
volatilização e aumenta o risco de toxicidade para culturas sensíveis, como o tomate e a videira,
instaladas próximas ao local de aplicação. Os ésteres com longas cadeias possuem volatilidade
menor. Em geral, a toxicidade dos ésteres é maior que das formulações amina e sal.
Por outro lado, as formulações amina e sal apresentam alta solubilidade em água. O
controle de plantas daninhas pode ser deficiente e/ou pode ocorrer a formação de precipitados se a formulação amina for aplicada com água “dura”. Existem produtos no mercado para
prevenir esse problema.
A solubilidade em água das formulações amina e sal tornam-nas mais suscetíveis à
lavagem das folhas pela chuva, entretanto a absorção por meio das raízes é aumentada.
Em geral, os herbicidas mimetizadores de auxinas se ligam de forma reversível aos
colóides do solo. A adsorção é maior em solos com alto teor de matéria orgânica. As formulações mais solúveis em água (sal e amina) movimentam-se bem com a água e possuem
atividade de solo e residual, apesar de serem rapidamente degradados por microorganismos.
A degradação é dependente da atividade microbiana do solo.

Efeito das auxinas nas plantas
Os herbicidas do grupo das auxinas mimetizam hormônios reguladores de crescimento como o ácido indolacético (AIA) e a auxina. Para entendimento do mecanismo de ação
destes herbicidas é conveniente revisar as funções dos hormônios mimetizados.
Auxinas são reguladores de crescimento das plantas que controlam a divisão e o crescimento celular durante o ciclo de vida da planta. Embora existam ainda muitos aspectos
desconhecidos sobre os efeitos do AIA nas plantas, sabe-se que IAA se liga a proteínas (ABPS)
em diferentes pontos da células.
As ligações das auxinas com proteínas foram identificadas na membrana plasmática,
no citoplasma, no núcleo da célula e no retículo endoplasmático. As ligações das auxinas
causam um rápido efluxo de prótons, seguido da perda da estabilidade da parede celular. As
ligações das auxinas com as fibras da parede celular provocam a perda da capacidade da
parede em limitar o crescimento da célula. Além disso, as ligações das auxinas com proteínas
provocam ativação de enzimas, transcrição e tradução de proteínas e síntese de polissacarídeos
(Figura 48).
O controle do crescimento que o AIA exerce é multifuncional, induzindo mudanças
rápidas na elongação celular e na ativação e desativação de genes (Figura 48). As auxinas
possuem influência sobre outros hormônios reguladores de crescimento das plantas, tais
como a citocinina, o ácido abscísico e o etileno.
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Acidificação da parede celular

Alterações metabólicas
Retículo
endoplasmático
DNA transcrição, síntese
de mRNA e proteínas
Pontos de
ligação em
proteínas
AIA ou
Auxina

Núcleo

Parede celular

Figura 48. Controle multifuncional do crescimento exercido pelas auxinas.

A concentração do AIA possui efeito regulador sobre as células das plantas, mas os
tecidos diferem quanto à sensibilidade a este hormônio, promovendo ativação ou inibição
de processos biológicos. O AIA é um componente do sistema regulador da planta (Figura
49).
As plantas regulam com alta precisão as concentrações do AIA nas células, por meio de
síntese, degradação e conjugação reversível e não reversível deste hormônio. A síntese aumenta a concentração do AIA na célula, ao passo que a degradação faz decrescer. A conjugação
consiste na união do AIA com outra molécula, na maioria das vezes um aminoácido, que
resulta na inativação desse hormônio. A conjugação reversível serve como mecanismo para
manter constante a concentração do AIA.

Conjugação
reversível

Síntese
concentração IAA

Degradação

Conjugação
não reversível

Figura 49. O AIA é um componente do sistema regulador de crescimento da planta que tem sua
concentração regulada com precisão.
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Modo de ação dos herbicidas mimetizadores de auxinas
Os herbicidas da classe das auxinas atuam sobre os mesmos sítios onde age o AIA,
provocando respostas semelhantes por parte das plantas. A concentração do herbicida na
planta tratada é demasiadamente alta, não sendo possível a regulação, o que causa crescimento descontrolado. As substâncias de reserva são mobilizadas e transportadas para os pontos de
consumo (locais de crescimento), geralmente regiões meristemáticas. O crescimento descontrolado provoca enrolamento e elongação de folhas e ramos.
Os mimetizadores de auxinas são ativos principalmente em plantas em crescimento. A
morte das plantas tratadas com estes herbicidas é lenta e ocorre após o esgotamento da reservas e da inativação dos mecanismos de reparo das células, que resulta na perda de função da
celular.
Quinclorac
O quinclorac é um herbicida que controla espécies mono e dicotiledôneas consideradas de difícil controle. O quinclorac apresenta similaridades e diferenças quando comparado
com outros herbicidas do grupo das auxinas.
O quinclorac, em gramíneas sensíveis, aumenta a atividade da enzima ACC sintase,
aumentando acima de sessenta vezes a quantidade de etileno normalmente produzida. Os
níveis de cianide, que é um subproduto da síntese de etileno (Figura 50) e um inibidor da
respiração, bem como os de CO2 e de nitrato, aumentam de forma descontrolada.
O 2,4-D, e por analogia outros herbicidas do grupo das auxinas, também induz a
produção de etileno e cianide. Acredita-se que a cianide também pode contribuir para a
morte de gramíneas sensíveis.

ACC sintase

etileno

Quinclorac

cianeto

Figura 50. Efeitos secundários do quinclorac identificado recentemente em espécies daninhas
gramíneas.
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Absorção e translocação
Os herbicidas do grupo das auxinas são produtos sistêmicos absorvidos pelas folhas,
ramos e raízes. A formulação éster aumenta a taxa de absorção destes produtos pela cutícula.
Já as formulações amina e sal são absorvidas mais lentamente e podem ser lavadas das folhas
pela chuva com relativa facilidade. Por outro lado, as formulações amina e sal são mais
facilmente absorvidas pelas raízes do que a formulação éster. A absorção pelas raízes, em
aplicações ao solo, é bastante variável e depende da solubilidade do produto, da adsorção aos
colóides do solo e da matéria orgânica e da taxa de decomposição microbiana.
As auxinas apresentam como uma das maiores vantagens a capacidade de translocar-se
de forma ascendente e descendente na planta, atingindo-a como um todo, inclusive as raízes
e demais estruturas das espécies perenes.
As auxinas são translocadas primeiramente via floema, movendo-se na planta de acordo com esse fluxo. Dessa forma, a direção dominante da translocação varia de acordo com a
estação ou o estádio de desenvolvimento em plantas perenes. Assim, na primavera a
translocação é predominantemente ascendente, em direção à inflorescência; já, no outono, é
descendente, em direção aos órgãos de reserva, como bulbos, estolões e rizomas. Além disso,
também ocorrem alterações na capacidade de translocação do produto em cada estádio ou
época do ano.
As auxinas, provavelmente, atingem o floema de duas maneiras:
- Os herbicidas do grupo auxina são ácidos fracos com capacidade de protonar-se e
desprotonar-se. O diferencial de pH entre o interior e o exterior da célula faz com que a
molécula herbicida seja protonada no exterior e desprotonada no interior da célula. As
moléculas protonadas apresentam maior capacidade de atravessar a membrana celular, por
serem mais lipossolúveis, ao contrário das moléculas desprotonadas. Assim, as moléculas
protonam-se no exterior da célula, atravessam a membrana e, no interior da célula,
desprotonam-se, perdendo a capacidade de atravessar a membrana celular para o exterior,
ficando presas no interior da célula. Esse processo é chamado de “armadilha iônica”.
- Alternativamente as auxinas podem entrar nas células por meio de proteínas carreadoras
existentes na membrana celular, que realizariam o transporte da molécula herbicida do
exterior para o interior da célula.
Após a absorção pela planta, as auxinas movem-se com o fluxo de açúcares e
aminoácidos até os locais de armazenamento ou de consumo, ou seja, os pontos de crescimento. As auxinas acumulam-se nos meristemas, afetando o crescimento da planta
Aplicações repetidas aumentam a degradação das auxinas no solo – Os
microorganismos do solo degradam os herbicidas do grupo das auxinas. Aplicações repetidas podem aumentar a degradação de herbicidas auxinas, uma vez que a população de
microorganismos que degrada esses produtos e usa tais moléculas como fonte de carbono tende a aumentar. Dessa forma, aplicações repetidas tendem a aumentar a degradação
no solo devido à adaptação e seleção de microorganismos. A meia-vida das auxinas no
solo varia de acordo com a molécula e com as condições ambientais.
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Metabolismo e seletividade
Os cereais são tolerantes à maioria das auxinas, ao passo que as dicotiledôneas são
sensíveis. Isso se deve, em geral, a diferenças morfológicas, que resultam em distintas taxas de
translocação e metabolismo do herbicida na planta.
A seletividade depende de vários fatores, tais como arranjo do tecido vascular em feixes
dispersos, presença de meristemas intercalares, metabolização e exudação via sistema radicular.
Em espécies dicotiledôneas, as auxinas causam proliferação descontrolada de células ao
redor do floema, o que resulta em sua obstrução, em virtude da compressão provocada pelo
número exagerado de células ao redor do floema. Já, em gramíneas, o floema é rodeado por
uma camada de fibras que impedem a compressão.
O movimento das auxinas em gramíneas é mais restrito e essas espécies degradam e/ou
metabolizam de forma mais acentuada e irreversível estes herbicidas. Por sua vez, as
dicotiledôneas degradam mais lentamente as auxinas, e a conjugação primária é reversível.
Assim, a concentração dos herbicidas auxinas, nas espécies sensíveis, permanece em níveis
tóxicos por maior período de tempo, resultando em sua morte.
As diferenças de tolerância entre as espécies dicotiledôneas estão relacionadas com a
capacidade de metabolismo de cada uma delas.
Sintomas
Os sintomas das auxinas incluem epinastia e enrolamento de folhas, ramos e pecíolos
(Figuras 51 e 52). O limbo foliar e o sistema vascular também evidenciam alterações. Esses
sintomas são seguidos de inibição do crescimento, de clorose dos pontos de crescimento e de
necrose. A morte das plantas sensíveis ocorre lentamente, normalmente entre três e cinco
semanas.
Os herbicidas mimetizadores de auxinas não devem ser aplicados associados com produtos inibidores da ACCase, pois estes podem neutralizar os graminicidas. As razões para
isso ainda não estão muito claras.

Figura 51. Um dos sintomas mais característicos das auxinas é o enrolamento do caule.
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Figura 52. O quinclorac provoca deformações nas folhas.

Toxicidade
Tabela 11 – Toxicidade aguda (oral) das auxinas.

Classe

Nome Comercial

DL50

Triclopyr
2,4-D

Garlon 480 BR
Aminol, Deferon, DMA 806 BR, Esteron 400,
Herbi D 480, U-46 D-Fluid
Banvel 480
Sterane 200
Padron

713
764*

Dicamba
Fluroxypyr
Picloram

2600
5000
> 6000

*Quanto maior o número menor a toxicidade.

Precauções na aplicação
-

Se a água possuir altos teores de sais dissolvidos (águas duras) deve-se usar formulação éster.
A formulação éster resiste mais à lavagem pela chuva do que as formulações amina e sal.
A formulação éster geralmente possui atividade ligeiramente superior às demais.
A formulação éster é volátil, podendo representar risco a culturas sensíveis, como o tomate
e a videira, próximas do local de aplicação.
- As auxinas possuem boa capacidade de translocação e são eficientes no controle de espécies
dicotiledôneas perenes.
- A translocação é aumentada em espécies perenes se as auxinas forem aplicadas no início do
florescimento.
- A atividade residual das auxinas é limitada pela rápida degradação microbiana.
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INIBIDORES DA FOTOSSÍNTESE
A fotossíntese é um processo bioquímico pelo qual as plantas convertem a energia
física da luz solar em energia química (ATP, NADPH e NADH), utilizada para síntese de
carbohidratos, processo essencial para manutenção da vida. O processo fotossintético ocorre
nos cloroplastos e compreende duas etapas, interdependentes e simultâneas, que são: a etapa
fotoquímica e a etapa bioquímica. A etapa fotoquímica ou luminosa (conhecida como fase
clara da fotossíntese) ocorre somente quando as plantas estão iluminadas, e a etapa bioquímica (conhecida como fase escura da fotossíntese) pode ocorrer tanto na presença como na
ausência da luz solar.
A fotossíntese, por ser um processo exclusivo dos vegetais, caracteriza-se como o alvo
ideal para ação dos herbicidas, já que sua ação em processos exclusivos de plantas pode significar baixa toxicidade ao homem e ao ambiente.
Os grupos herbicidas que afetam a fotossíntese agem no FSII (PSII) (Grupos 5) e no
FSI (PSI) (Grupo 22). O FSII e o FSI fazem parte da fase fotoquímica da fotossíntese,
quando a energia luminosa é absorvida e convertida em energia química. Os FSII e o FSI
localizam-se em regiões diferentes no cloroplasto e o fluxo de elétrons passa, inicialmente,
pelo FSII e, depois, pelo FSI.
Características dos herbicidas inibidores da fotossíntese:
- Os inibidores da fotossíntese incluem produtos seletivos e não seletivos.
- Estão neste grupo herbicidas usados amplamente na agricultura, como atrazina e o metribuzin.
- São herbicidas com baixa translocação no floema.
- Produtos que possuem atividade de solo, entretanto variável com a molécula.
- Normalmente são mais eficientes em condições de alta luminosidade.

Fotossíntese
Para entender a atividade dos herbicidas inibidores da fotossíntese necessita-se conhecer a estrutura do cloroplasto e as reações que compõem o processo da fotossíntese.
Os cloroplastos são organelas celulares das plantas, que ocorrem principalmente nas
células do mesófilo da folha, com forma elipsoidal, onde ocorre a fotossíntese (Figura 53).
O cloroplasto é composto por duas membranas, uma externa e outra interna, que
envolvem um sistema de membranas internas, as lamelas ou membranas do tilacóide, que
formam os tilacóides, imersas numa matriz (Figura 53). Os tilacóides, estruturas diferenciadas dispostas em pilhas (grana), são formados por dobras ou pregas achatadas da membrana.
A parte fluida interna desse saco (lúmem do tilacóide) e a parte externa (estroma) contêm
enzimas envolvidas nas fases fotoquímica e bioquímica da fotossíntese, inclusive na biossíntese
de aminoácidos (Figura 53).
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Membrana
externa

Membrana
interna

Estroma

Membrana do tilacóide

Lúmen do tilacóide

Figura 53. O cloroplasto é uma organela das células vegetais onde ocorre a fotossíntese. A
clorofila está localizada na membrana do tilacóide.

A etapa fotoquímica, na qual a energia luminosa é absorvida e convertida em energia
química, ocorre no sistema de membranas internas, nas lamelas, que formam os tilacóides.
Esta etapa se inicia com a absorção da luz, através dos sistemas coletores ligados aos FSII e
FSI, e resulta na produção de forte poder redutor (NADPH), na liberação de oxigênio,
como subproduto da dissociação da molécula de água e na formação de ATP, através do
complexo ATP-sintase, que utiliza o gradiente de prótons criado entre o estroma e o lúmen
do tilacóide (Figura 54). Os principais produtos da fase fotoquímica são o ATP e o NADPH,
que constituem a energia química utilizada na fase escura da fotossíntese.
NADPH
FP

Membrana do tilacóide
Lúmen do tilacóide

FDs

H+ + NADPH+

FD

Luz

PS I

H+

H+

ATPase
ATP

H 2O

1/2O2 + 2H+

QB

Q

H+
PC

Cyt b/f

QH 2
Luz

PS II
H+

Figura 54. A fase da reação luminosa da fotossíntese requer movimento de elétrons através do
FSII, para a QB, para o citocromo b/f, para a PC e, finalmente, para o FSI e carreadores
contendo ferro, como a FD, FDs e FP, resultando na produção de energia (NADPH).
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A etapa bioquímica, por sua vez, é basicamente enzimática, na qual o CO2 é fixado e
reduzido até carbohidratos. Os produtos das reações da fase fotoquímica (ATP e NADPH)
são usados na fixação de CO2, na síntese de carboidratos e nos demais processos celulares que
requerem energia (Figura 54). A etapa bioquímica pode ser dividida nas fases de carboxilação,
redução, regeneração e na de síntese de açúcares e carbohidratos.
FUNÇÕES DOS FOTOSSISTEMAS
O FSII é o primeiro sistema de proteínas envolvido na fotossíntese e está associado a
um complexo de proteínas receptoras e doadoras de elétrons.
O FSII recebe a energia luminosa captada por um sistema de antenas de clorofila,
localizado na membrana do tilacóide. A luz absorvida pela clorofila provoca uma redistribuição
dos seus elétrons, com o que um desses muda de orbital. Assim, a clorofila passa do “estado
fundamental” para o chamado “estado excitado”. A alteração do nível de energia do elétron é
proporcional à energia absorvida.
A energia migra rapidamente entre as moléculas captadoras até o centro de reação do
fotossistema FSII (P680), onde induz um elétron a adquirir grande quantidade de energia
(Figura 55). Esse elétron é então “expelido” do centro de reação e recebido pelo primeiro
componente da cadeia de transportadores de elétrons. Assim, o centro de reação torna-se
reduzido, isto é, perde um elétron. O elétron, por sua vez, passa por uma série de moléculas
transportadoras chegando ao NADP+, seu receptor final, reduzindo-o a NADPH (Figura
55). A molécula da água é a doadora de elétrons que garantem a manutenção desse fluxo. A
molécula de água é dividida produzindo elétron, que é recebido pelo FSII para suprir o
elétron perdido, íons H+ e oxigênio.
Os elétrons com alto nível de energia são repassados desde FSII até o NADP+ por
meio de um sistema de receptores e doadores. Os elétrons são repassados do FSII para
carreadores, fazendo com que estes cheguem a plastoquinona (PQH2), que é um carreador
de elétrons com capacidade de movimentar-se (Figura 55). O FSII oxida a água e reduz a
plastoquinona. Essas reações ocorrem em lados opostos da membrana do tilacóide.
A plastoquinona (PQ) recebe, primeiramente, um elétron e, depois, um segundo elétron; juntamente com cada elétron, a PQ recebe um próton (H+), oriundos do estroma,
passando para forma reduzida (PQBH2) (Figuras 54 e 55). Após receber o segundo elétron e
os prótons, a plastoquinona reduzida (PQBH2) desacopla-se da proteína D1 e, por difusão,
movimenta-se através da membrana para o outro lado desta (lado do lúmem), até o Cyt b/
f, quando repassa os elétrons ao Cyt b/f e libera os dois prótons no lúmem (Figuras 54 e 55).
Ao mesmo tempo em que a PQBH2 se desacopla da proteína D1, outra PQB, não reduzida, acopla-se a D1, recebendo dois elétrons e dois prótons, criando um ciclo.
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O movimento da PQ de um lado para o outro da membrana do tilacóide, recebendo
prótons do estroma e liberando no lúmem, resulta no acúmulo de prótons (H+) no lúmem
criando um gradiente (Figura 54). A concentração de H+ no lúmem chega a ser aproximadamente mil vezes maior do que a do estroma. A energia potencial desse gradiente é utilizada
pelo complexo ATP-sintase para síntese de ATP, a partir do ADP + Pi. A síntese de ATP
ocorre como resultado da passagem dos prótons H+, através da ATP-sintase, do lúmem para
o estroma, gerando energia para síntese de ATP, pela fusão do ADP + Pi (Figura 54). O ATP
é a fonte de energia que a planta utiliza nas diversas reações bioquímicas.
O FSI é o segundo complexo envolvido na fotossíntese, recebendo os elétrons provenientes do FSII, apesar de possuir um sistema coletor de energia próprio. O FSI é composto
por um conjunto de receptores de elétrons, todos contendo Fe, que recebe e transfere elétrons até, finalmente, produzir NADPH (Figura 55). O NADPH é utilizado como agente
redutor em diversas reações nas células.
Os herbicidas inibidores da fotossíntese dividem-se em dois grupos, um que age sobre
o FSII e outro, sobre o FSI. A seguir será apresentado cada um desses grupos.
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Figura 55. Esquema 2 mostrando os corredores de elétrons (Buchanan et al., 2000).

Inibidores do fotossistema II (FSII)
Alguns dos herbicidas mais antigos em uso pertencem ao grupo dos inibidores do FSII
(Tabela 12). Estes herbicidas foram desenvolvidos, inicialmente, na década de 50 e, atualmente, existe grande número de moléculas em uso em diversos países. Alguns destes herbicidas
apresentam um importante papel na agricultura. O atrazine, o bentazon e o metribuzin são
amplamente utilizados. Muitas tentativas para substituir ou eliminar o uso de atrazine já
foram feitas, entretanto nenhuma obteve sucesso.
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Tabela 12 – Herbicidas inibidores do FSII comercializados no Brasil

Grupo químico

Nome comum
Ametrin
Atrazine

Triazinas

Cianazine
Prometryne
Simazine

Triazinona
Benzotiadiazol

Metribuzin
Bentazon
Diuron

Uréias

Isouron
Linuron
Tebuthiuron

Nome comercial
Ametrina Agripec, Amitrex, Gesapax,
Herbipak, Metrimex
Atrazina Nortox, Atrazinex, Coyote 500,
Gesaprim, Herbitrim, Siptran, Stauzina,
Proof, Primóleo, Posmil
Bladex 500
Gesagard
Gesatop 500 PW, Herbazin 500 BR,
Simazinex SC, Sipazina
Lexone SC, Sencor
Basagran, Banir
Cention, Diurex, Diuron,
Diuromex, Herburon 500 BR,
Karmex, Neturm
Isouron
Afalon, Linuron
Perflan, Combine, Graslan

Fonte: Rodrigues e Almeida (1998).

Principais características dos inibidores do FSII.
- Possuem amplo espectro de ação e seletividade, sendo usados em diversas culturas no mundo.
- Podem lixiviar e atingir águas subterrâneas.
- Possuem variabilidade nas propriedades fisico-químicas entre moléculas.
- Pertencem a diversos grupos químicos.
Propriedades físico-químicas
A diversidade de grupos químicos aos quais os inibidores do FSII pertencem resulta
em diferenças químicas e físicas entre os compostos. Algumas moléculas são ácidos fracos;
outras, não. Isso é importante uma vez que a natureza de ácido fraco influencia a taxa de
absorção e translocação via floema.
Os inibidores de FSII são moderadamente solúveis em água. A solubilidade afeta a
lixiviabilidade dessas moléculas, sendo que a atrazina, uma das moléculas mais usadas desta
classe herbicida, tem sido encontrada em águas subterrâneas, caracterizando-se como um
problema ambiental.
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As propriedades de adsorção ao solo dos inibidores de FSII são variáveis e dependentes
do pH e do teor de matéria orgânica do solo. A adsorção da atrazine e da cianazine aumenta
com a acidez do solo e com o teor de matéria orgânica. Já o metribuzin é pouco móvel em
solo com alto teor de matéria orgânica, porém sua mobilidade aumenta em solos com pH
alto.
Alguns dos herbicidas inibidores do FSII, como a atrazine, estão sujeitos a
fotodecomposição na superfície do solo. A volatilidade desses compostos em geral é baixa,
tanto na superfície do solo como na das plantas.
Mecanismo de ação dos inibidores do FSII
Os herbicidas inibidores do FSII interrompem o fluxo de elétrons ligando-se à proteína D1, no sítio onde se acopla à plastoquinona “QB” (Figura 56). Estes herbicidas competem com a plastoquinona “QB” pelo sítio na proteína D1, impedindo que esta se acople à
D1 e, dessa forma, interrompendo a transferência de elétrons do FSII para o complexo Cyt b/
f (Figuras 55 e 56).
A taxa fotossintética das plantas tratadas com os herbicidas inibidores do FSII declina
em poucas horas após o tratamento. A interrupção do fluxo de elétrons entre os FS II e I
resulta na redução da produção de energia e, conseqüentemente, de carboidratos, açúcares e
outros compostos que necessitam de energia para serem produzidos, o que leva a planta à
morte (Figura 56).
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Figura 56. Locais de ação de herbicidas inibidores do fluxo de elétrons (Buchanan et al., 2000).

Os sintomas do herbicida e a morte da planta iniciam no momento em que ocorre o
bloqueio do fluxo de elétrons. A absorção de energia e a sua transferência até o local do
bloqueio pelo herbicida não são interrompidas, provocando a formação de radicais livres
(Figuras 56 e 57), que reagem com proteínas e membranas do cloroplasto, causando a perda
de função desta organela. Na dissociação da molécula de água ocorre a liberação de oxigênio
e, algumas vezes, são produzidas formas tóxicas desse elemento.
As plantas possuem um sistema de proteção que elimina as formas tóxicas do oxigênio, entretanto, no caso da inibição do FSII por herbicidas, ocorre uma sobrecarga do sistema e o oxigênio tóxico reage com as proteínas e membranas, levando a que estas percam suas
funções (Figura 57). A fotossíntese é interrompida com a perda da integridade da membrana, e a célula perde sua funcionalidade.
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Figura 57. A interrupção do fluxo de elétrons entre o FSII e FSI resulta na produção de radicais
tóxicos de oxigênio.

Algumas espécies de plantas daninhas adquiriram resistência aos herbicidas inibidores
do FSII em razão das alterações ocorridas na D1. Ocorreu uma alteração de aminoácidos,
que altera o sítio de ação do herbicida e impossibilita o acoplamento da molécula herbicida,
mas não da plastoquinona “QB” (Figura 58).
PS II INIBIDOR

Suscetivel
QB

Resistente
QB

Figura 58. As plantas resistentes aos inibidores do FSII possuem alterações na D1 que impossibilitam o acoplamento da molécula do herbicida, mas não da QB.

As moléculas herbicidas, do grupo dos inibidores do FSII, acoplam-se na proteína D1
utilizando diferentes aminoácidos do sítio. Em geral, isso impede que as plantas adquiram
resistência a todas as moléculas desse grupo. Assim, a alteração de um aminoácido desse sítio
pode conferir resistência a uma ou mais moléculas herbicidas desse grupo.
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O número de plantas daninhas resistentes a esse grupo herbicida é bastante grande em
países com os Estados Unidos. Esse fato indica que esses produtos devem ser usados em
conjunto com técnicas de prevenção da resistência.
Absorção e translocação
Os inibidores do FSII são absorvidos pelas plantas por via radicular e foliar. Aparentemente, todos são absorvidos igualmente pelas raízes e não lhes causam nenhum sinal de
toxicidade, porém a absorção foliar varia entre os diferentes grupos.
A maioria dos inibidores do FSII apresenta solubilidade em água suficiente para favorecer a translocação via xilema; por isso, possuem limitada capacidade de movimentação
descendente na planta, ou seja, via floema. Estes produtos tendem a mover-se juntamente
com o fluxo de água do xilema acumulando-se nas bordas das folhas, onde os sintomas são
visualizados primeiramente. Em aplicações pós-emergentes desses produtos é necessário boa
cobertura foliar da planta, sendo indispensável a adição de adjuvantes.
A solubilidade em água favorece a absorção dos inibidores do FSII via radicular. A
atividade de solo destes herbicidas é variável. O bentazon não apresenta normalmente atividade de solo, ao passo que o metribuzin e a atrazine podem ser absorvidos pelas raízes e
proporcionar controle residual de algumas espécies daninhas.
As plantas daninhas que emergem através da camada de solo tratada absorvem o produto e tornam-se cloróticas, morrendo entre dois e cinco dias. Algumas espécies não chegam
a emergir.
O rápido efeito sobre a integridade das membranas reduz a capacidade de translocação
desses herbicidas, que acabam concentrando-se nos pontos onde ocorre a morte dos tecidos.
Metabolismo e seletividade
Entre os herbicidas inibidores do FSII existem moléculas seletivas e não seletivas. O
diuron é uma molécula não seletiva, utilizada para controle total da vegetação em margens de
rodovias, ferrovias e áreas industriais. As moléculas com seletividade para as culturas são a
maioria neste grupo, sendo a atrazina (seletiva ao milho) e o metribuzin (seletivo a soja) dois
exemplos importantes.
A seletividade dos inibidores do FSII baseia-se nas diferentes rotas e taxas de
metabolização entre as plantas daninhas e as culturas. As culturas metabolizam rapidamente
a molécula desses herbicidas até formas não tóxicas, ao passo que as plantas daninhas não
possuem essa capacidade.
O uso de aplicações seqüenciais de herbicidas inibidores da fotossíntese com outros
produtos deve ser feito com cuidado. É comum ocorrerem efeitos sinérgicos quando se
aplicam inibidores de fotossíntese associados com outros defensivos, como inseticidas e/ou
fungicidas inibidores da colinesterase. Em alguns casos pode haver perda da seletividade.
77

Sintomas
Os sintomas destes herbicidas são caracterizados por clorose internervural e das bordas
das folhas (escurecimento), que progridem, da borda para o centro, para necrose generalizada
da folha (Figura 59). A translocação via xilema tende a acumular estes herbicidas na borda da
folha e leva a que os sintomas sejam mais fortes e visualizados primeiramente nestes locais e
nas folhas mais velhas. Os sintomas desenvolvem-se rapidamente e necessitam de luz para se
desenvolver.

Figura 59. Os sintomas dos inibidores do FSII incluem clorose internervurais e das bordas das
folhas, que progridem, das extremidades para o centro, para necrose generalizada
da folha.

Toxicidade
A toxicidade dos herbicidas do grupo dos inibidores do FSII varia consideravelmente
entre as moléculas. Na Tabela 13 constam as quantidades de herbicida necessárias para matar
metade da população de ratos (DL50) de algumas moléculas herbicidas pertencentes aos
inibidores do FSII.
Tabela 13 – DL50 de moléculas herbicidas inibidoras do FSII.
Nome técnico
Diuron
Atrazine
Metribuzin
Bentazon
Linuron
Simazine
*Quanto maior o valor, menor a toxicidade.
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DL50 (mg kg-1)*
3400
3090
1090
1100
1254
182 - 334

Implicações na aplicação
- Alguns herbicidas inibidores do FSII podem lixiviar em solos com baixo teor de matéria
orgânica.
- O potencial de lixiviação é aumentado em condições de irrigação ou de precipitação freqüente.
- Estes herbicidas são mais ativos sobre plantas daninhas jovens ou em fase de emergência.
- As formulações dos inibidores do FSII requerem homogeneização (agitação forte) antes do
uso.
- A ação rápida dos inibidores de FSII limita o seu uso para controle de espécies perenes.
- A adequada cobertura das plantas e maior volume de calda aumentam o controle e a tolerância da cultura.

INIBIDORES DO FOTOSSISTEMA I
Os herbicidas inibidores do FSI são utilizados para controle total da vegetação, com
ação rápida e de contato (Tabela 14). O paraquat e o diquat são as moléculas deste grupo
utilizadas no Brasil. O paraquat apresenta maior atividade sobre espécies gramíneas, e o diquat,
sobre espécies dicotiledôneas.
Tabela 14 – Herbicidas inibidores do FSI

Classe
Bipiridílios

Nome comum

Nome comercial

Paraquat

Gramoxone

Diquat

Reglone

Principais características dos inibidores do FSI:
- São herbicidas não-seletivos e de contato.
- Inibem a fotossíntese, agindo no fotossistema I.
- Causam rápida dessecação das plantas.
- São adsorvidos de forma irreversível pelos colóides do solo.
- Apresentam somente atividade foliar (pós-emergente).
Propriedades físico-químicas
O paraquat e o diquat são moléculas com alta solubilidade em água, que apresentam
carga positiva, ligam-se fortemente aos colóides do solo (principalmente argila e a matéria
orgânica) e não são classificados como ácidos fracos. As moléculas adsorvidas aos colóides do
solo ficam indisponíveis aos microrganismos e às plantas. Por isso, essas moléculas não possuem atividade de solo e não lixiviam. Tanto o paraquat quanto o diquat apresentam
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fotodecomposição, entretanto as perdas são, em geral, pequenas e não chegam a afetar a
atividade desses produtos.
Absorção e translocação
O paraquat e o diquat são rapidamente absorvidos pelas folhas das plantas, não sendo
afetados por chuvas que ocorram duas horas após a aplicação. Devido à forte adsorção à argila
e à matéria orgânica, essas moléculas não são absorvidas pelas raízes das plantas. A translocação
é limitada exclusivamente via xilema, de forma ascendente. A rápida ação dessas moléculas
limita a sua própria movimentação.
Mecanismo de ação dos inibidores do FSI
Os herbicidas inibidores do FSI não bloqueiam o fluxo de elétrons, atuando na captação de elétrons dos carreadores (FD, FDs e FP) e, assim, desviando o fluxo normal (Figuras
55 e 56). Os elétrons são repassados para o oxigênio, originando formas tóxicas (radicais
livres) e altamente reativas com radicais hidroxil (Figura 56). A molécula herbicida não é
destruída nesse processo e atua como catalisador, recebendo elétrons, repassando-os e regenerando-se, ficando apta a receber outro elétron do FSI e dando continuidade ao processo.
Os radicais rompem ligações de proteínas e lipídios das membranas, que perdem sua
função e permitem o vazamento do conteúdo da célula. Em resposta ao vazamento do conteúdo celular, os tecidos necrosam rapidamente e a planta morre.
A ação rápida e reduzida translocação do diquat e do paraquat permite que estes
herbicidas possam ser usados também como dessecantes de culturas em pré-colheita.
Interações com inibidores do FSII
Os herbicidas inibidores do FSII bloqueiam em parte o fluxo de elétrons antes do
ponto de ação do paraquat e do diquat, que é no FSI (Figura 56). Dessa forma, os inibidores
do FSII retardam a ação do paraquat e do diquat, proporcionando maior absorção/translocação
(efeito de profundidade) e caracterizando efeito sinérgico, que resulta em maior eficiência.
Metabolismo e seletividade
O paraquat e o diquat são produtos não seletivos que são metabolizados pelas plantas.
Existem diferenças na sensibilidade entre espécies a estes herbicidas, entretanto as razões disso
não estão ainda bem entendidas ou conhecidas.
Toxicidade
Os inibidores de FSI são altamente tóxicos para mamíferos, inclusive humanos (DL50
= 120 – 230 mg kg-1 vivo). Se expostos aos olhos e vias respiratórias, causam forte irritação,
razão pela qual não devem ser manuseados sem equipamentos de proteção.
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Sintomas
Os sintomas de toxicidade destes herbicidas podem ser observados poucas horas após
a aplicação, principalmente se as plantas estiverem expostas à incidência direta do sol. Nos
pontos onde o herbicida atinge o tecido vivo surgem, em poucas horas, manchas encharcadas
(escaldadas) que, em até três dias após a aplicação, progridem para necrose (Figura 60). Se
após a aplicação a planta for exposta a baixa incidência de luz, o herbicida tende a translocarse formando manchas necróticas maiores e desuniformes, ou, até mesmo, necrosando toda a
folha.

Figura 60. Sintomas causados por herbicidas inibidores do FSI. (Agri-Growth, 1996)

Precauções na aplicação
- A rápida ação dos inibidores de FSI na presença de luz solar intensa leva alguns produtores
a realizarem aplicações noturnas e/ou no final da tarde, obtendo com isso maior translocação
e conseqüente maior atividade.
- A atividade do paraquat e do diquat é dependente da boa cobertura foliar. Para esses herbicidas,
o uso de maior volume de calda e de espalhante aumenta a eficiência.
- Os inibidores de FSI são mais efetivos sobre plantas jovens. Nas aplicações em plantas
adultas, deve-se aumentar o volume de calda.
- A ocorrência de chuvas duas horas após a aplicação não afeta a eficiência destes herbicidas.
- Quando usados como dessecantes em pré-colheita, o rápido dessecamento pode aumentar
a deiscência em algumas culturas.
- São inativados se aplicados com água contendo argila em suspensão ou com altos teores de
sais.
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RESISTÊNCIA A HERBICIDAS
- A resistência a herbicidas representa mudanças na agricultura convencional.
- Muitas espécies de plantas daninhas desenvolveram resistência a herbicidas em diversos
países, inclusive no Brasil.
- A resistência pode ser conferida por diferentes mecanismos.
- A identificação precoce da resistência facilita o seu manejo.
- O manejo da resistência é um problema que exigirá concentração de esforços no futuro.
Resistência a herbicidas – uma mudança na agricultura convencional
A seleção de plantas daninhas resistentes a herbicidas implicará profundas mudanças
no sistema convencional de cultivo. Entretanto, a resistência é um processo que pode ser
prevenido e evitado por meio da adoção de práticas e sistemas de cultivo que priorizem o
manejo da vegetação, não simplesmente o controle.
O herbicida 2,4-D, primeiro herbicida seletivo usado em culturas, surgiu na década de
1940, como uma nova ferramenta capaz de solucionar os problemas ligados às plantas daninhas. Dessa forma, pela primeira vez os produtores tiveram a oportunidade de controlar
seletivamente e em pós-emergência plantas daninhas dicotiledôneas em cereais.
Após a introdução do 2,4-D no mercado, outros produtos foram lançados e usados
amplamente pelos produtores. As novas moléculas herbicidas oferecidas no mercado são
cada vez mais seguras ambientalmente (menos tóxicas ao homem e animais), mais seletivas às
culturas, apresentam maior espectro de controle e eficiência, em doses muito baixas, chegando-se, em alguns casos, a serem utilizadas apenas gramas do produto por hectare. Além disso,
o número de mecanismos de ação e grupos químicos disponíveis aumentou significativamente nos últimos anos. Já na década de 1990 houve grande inovação no controle de plantas
daninhas com a introdução de culturas resistentes ou tolerantes a herbicidas, oportunizando
aos produtores o uso de herbicidas até então não seletivos, como o glyphosate, o imazapyr e
o amônio-glufosinato.
Os sistemas de cultivo têm evoluído, tornando-se mais sustentáveis, tanto do ponto
de vista ambiental como do econômico, entretanto ainda continuam altamente dependentes
dos agroquímicos, entre os quais os herbicidas. Portanto, a seleção de plantas daninhas resistentes representa uma mudança para os produtores, uma vez que a resistência afeta diretamente os sistemas de cultivo por alterar a dinâmica de uso dos herbicidas.
O que é resistência a herbicidas?
São três os aspectos que devem ser contemplados para um biótipo de planta daninha
ser considerado resistente a um herbicida:
- a espécie normalmente é sensível ao herbicida;
- os biótipos resistentes sobrevivem à dose letal aos demais componentes da população;
- a capacidade de sobreviver ao tratamento herbicida é transferida geneticamente, ou seja, as
sementes produzidas pelas plantas resistentes originam outras igualmente resistentes.
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A resistência é definida como a capacidade adquirida e herdável de biótipos de plantas
daninhas em sobreviver a doses herbicidas que, em condições normais, controlam os
demais componentes da população.
A resistência pode ser quantificada por meio de experimentos que avaliem as doses
necessárias para controlar os biótipos resistentes e os sensíveis. As doses que controlam 50%
da população (DL50), que reduzem 50% da produção de matéria seca (GR50) e que reduzem
50% da atividade enzimática (I50) são parâmetros que podem ser comparados.
A Figura 61 apresenta um exemplo típico de comparação entre biótipos sensíveis e resistentes a herbicidas. Esta figura também mostra que o nível de resistência pode variar, ou seja,
apresenta um biótipo sensível, um moderadamente resistente e outro altamente resistente.
Os biótipos resistentes normalmente adquirem resistência a algumas ou a todas as
moléculas herbicidas de um grupo químico. A ocorrência de resistência dentro de um mesmo grupo herbicida é chamada de “resistência cruzada”, ao passo que, quando o biótipo
resiste a herbicidas de diferentes grupos químicos, é chamada de “resistência múltipla”. Os
biótipos que apresentam resistência múltipla são os mais difíceis de serem controlados.
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Figura 61. Resposta de biótipos sensíveis e resistentes a doses crescentes de herbicida. Os
biótipos resistentes exigem doses maiores para serem controlados.

Além dos termos “resistência cruzada” e “múltipla”, outros dois são freqüentemente
utilizados, que são: “tolerância” e “sensibilidade”. Na natureza existem muitas plantas que são
naturalmente tolerantes a determinados herbicidas, ou seja, a tolerância é uma característica
inata e já existia na população antes da realização da primeira aplicação do produto.
As culturas, na sua maioria, são tolerantes aos herbicidas seletivos registrados para elas
e, da mesma forma, algumas plantas daninhas toleram alguns produtos. Na cultura do milho, por exemplo, existem híbridos com diferentes níveis de sensibilidade ao herbicida
nicosulfuron. Entre as plantas daninhas podem-se citar como exemplo a Commelina
benghalensis e algumas espécies de Ipomoeas, que são naturalmente tolerantes ao herbicida
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glyphosate, ou seja, essas espécies nunca foram totalmente sensíveis a esse produto. Em contraste a isso, um biótipo resistente é aquele que pertencia originalmente a uma população da
mesma espécie, sensível ao herbicida, e posteriormente adquiriu a capacidade de sobreviver a
doses que continuam controlando os demais componentes da população. O azevém (Lolium
multiflorum) é uma espécie tradicionalmente sensível e de fácil controle com uso de glyphosate,
entretanto foram identificados biótipos dessa espécie que adquiriram resistência ao esse herbicida
no Rio Grande do Sul.
A relativa sensibilidade e tolerância das plantas daninhas e das culturas normalmente
são dependentes da dose herbicida, das condições e do estágio de crescimento, sendo comuns
pequenas diferenças entre populações e variedades. Nos rótulos dos herbicidas normalmente
são feitas recomendações de dose e estágio de aplicação, considerando-se que existe variação
na sensibilidade e na tolerância das culturas e das plantas daninhas.
Resistência a herbicidas no Brasil
Atualmente, estão descritos 12 casos de espécies de plantas daninhas resistentes no
Brasil (Tabela 15). A maioria das espécies resistentes (Echinocloa crus-galli, Echinocloa cruspavonis, Sagittaria montevidensis, Cyperus difformis e Fimbristylis miliacea) são plantas daninhas de lavouras de arroz. Com relação ao mecanismo de ação, os inibidores de ALS aparecem com maior número de espécies resistentes (Tabela 15).
Tabela 15 – Plantas daninhas resistentes a herbicidas ocorrentes no Brasil

Nome comum

Nome científico

Leiteiro

Euphorbia heterophylla

Leiteiro

Euphorbia heterophylla

Picão-preto
Picão-preto
Papuã
Capim-arroz
Capim-arroz
Sagitária
Tiririca
Cuminho
Nabo
Capim-colchão
Azevém
Losna-branca

Bidens subalternus
Bidens pilosa
Brachiaria plantaginea
Echinocloa crus-galli
Echinocloa crus-pavonis
Sagittaria montevidensis
Cyperus difformis
Fimbristylis miliacea
Raphanus sativus
Digitaria ciliares
Lolium multiflorum
Parthenium hysterophorus
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Ano da
Grupo para o qual
identificação
apresenta resistência
1992
Inibidores da ALS
2004
Inibidores da ALS
2004
Inibidores da Protox
1996
Inibidores da ALS
1993
Inibidores da ALS
1997
Inibidores da ACCase
1999
Mimetizadores de auxinas
1999
Mimetizadores de auxinas
1999
Inibidores da ALS
2000
Inibidores da ALS
2001
Inibidores da ALS
2001
Inibidores da ALS
2002
Inibidores da ACCase
2003
Inibidores da EPSPs
2004
Inibidores da ALS

O primeiro caso de resistência estudado de forma aprofundada no Brasil foi o da
espécie Bidens pilosa aos herbicidas inibidores de ALS, por Ponchio (1997). Esses biótipos
foram encontrados em lavouras dos estados do Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul.
Biótipos de Euphorbia heterophylla, resistentes aos herbicidas inibidores de ALS, e de Brachiaria
plantaginea, resistentes aos herbicidas inibidores de ACCase, foram identificados na mesma
época do B. pilosa em lavouras de soja nos estados do Rio Grande do Sul e Paraná, onde os
inibidores de ALS vinham sendo empregados há mais de uma década.
Depois disso, vários outros casos de resistência foram relatados (Tabela 14): em 2003,
foram identificados biótipos de Lolium multiflorum resistentes aos inibidores de EPSPs e,
em 2004, de Euphorbia heterophylla, com resistência múltipla aos inibidores da ALS e da
protox. Esses dois casos são considerados de alta importância, em virtude da falta de mecanismos herbicidas alternativos para substituir os inibidores da EPSPs e, no caso da Euphorbia
heterophylla, por esta ter adquirido resistência aos herbicidas inibidores da protox, que são os
principais produtos alternativos para manejar áreas com biótipos desta espécie resistente aos
inibidores da ALS.
Os biótipos de Euphorbia heterophylla, resistentes aos inibidores de ALS e da protox,
caracterizam o primeiro caso de resistência múltipla e aos inibidores da protox no Brasil. Os
resultados de pesquisa obtidos indicam que os biótipos resistentes que ocorrem no país podem ser controlados com o uso de mecanismos herbicidas alternativos. O uso repetido de
herbicidas com o mesmo mecanismo de ação é comum em todos esses casos e é considerado
o fator responsável pelo surgimento desses biótipos resistentes.

Importância da resistência a herbicidas
A dificuldade em se cultivar uma área onde ocorrem plantas resistentes a herbicidas é
variável e depende, basicamente, da espécie envolvida e da disponibilidade de moléculas alternativas para o controle.
Os casos de resistência de Euphorbia heterophylla e de Bidens pilosa aos herbicidas
inibidores da ALS em áreas cultivadas com a cultura da soja não são tão problemáticos
quanto os de resistência do Lolium multiflorum ao glyphosate em pomares, uma vez que, no
primeiro caso, existem diversas moléculas alternativas que proporcionam excelente controle
daquelas espécies na soja, ao passo que não existe produto equivalente ao glyphosate para
substituí-lo na fruticultura. Dessa forma, apesar da resistência aos inibidores da ALS impor
aos produtores a adoção de mudanças no sistema de manejo e a utilização de produtos diferentes daqueles que vinham sendo empregados, que muitas vezes podem ser menos eficientes
e apresentar maior custo, não impede a continuidade do cultivo da soja nessas áreas. Já na
fruticultura, o impacto da resistência do azevém ao glyphosate pode implicar a inviabilização
do pomar, visto que, para algumas espécies de frutíferas, o glyphosate é o único herbicida
registrado e com capacidade de controle.
O problema da resistência agrava-se em casos onde a planta apresenta resistência
múltipla, ou seja, a planta resiste a diversas moléculas herbicidas de diferentes grupos quími85

cos e com diferentes mecanismos de ação. Entre os casos mais complexos já encontrados
estão os biótipos de Alopecurus myosuroides encontrados na Austrália, que resistem a 15
herbicidas diferentes, dentre eles o diclofop, pendimethalin e simazine, e os biótipos de
Lolium rigidum, que metabolizam herbicidas inibidores da ACCase, ALS e FSII e possuem
ACCase e ALS mutadas. No Brasil, no único caso de resistência múltipla, os biótipos de
Euphorbia heterophylla resistem aos inibidores da ALS e da protox.
As dificuldades de controle dos biótipos resistentes aumentam ainda mais quando os
mecanismos que conferem resistência estão relacionados ao local de ação e a outros mecanismos, como o metabolismo. Para controlar essas plantas daninhas, é necessário empregar
misturas de herbicidas que não tenham sua atividade afetada pelos mecanismos de resistência
em questão. No entanto, no Brasil as misturas de herbicidas em tanque estão proibidas e só
podem ser usadas aquelas devidamente registradas (formuladas pelo fabricante ex.: gramocil
: diuron + gramoxone). Felizmente, são poucos os casos registrados de espécies com resistência múltipla no mundo.

DESENVOLVIMENTO DA RESISTÊNCIA A HERBICIDAS
“A resistência a herbicidas é um número de loteria.”
Steven Powles, Australian Weed Scientist.

Origem das plantas daninhas resistentes?
O primeiro relato de uma população de plantas daninhas resistentes a herbicidas ocorreu na década de 1950 nos Estados Unidos, onde foram identificados biótipos de Commelina
difusa, e, depois, Daucus carota, no Canadá, resistentes a herbicidas pertencentes ao grupo das
auxinas. Em 1970, no estado de Washington (EUA), foram descobertos biótipos de Senecio
vulgaris resistentes à simazine. Estudos posteriores demonstraram que esta espécie era resistente a todas as triazinas, em razão de uma mutação nos cloroplastos.
Nas últimas décadas, muitas espécies desenvolveram resistência em diversos países (Tabela 16), principalmente as triazinas e aos inibidores da ALS (Tabela 17). Essas espécies eram
sensíveis às triazinas e, em outro momento, apareceram como resistentes. As plantas resistentes não apresentam diferenças morfológicas ou outra característica que as distinga visualmente das demais; assim, permanecem vegetando na população com condições de se multiplicar.
As plantas resistentes são classificadas como biótipos dentro de uma população específica.
Das muitas teorias apresentadas por diversos cientistas de diferentes Países sobre o
surgimento da resistência a herbicidas, as do “pool gênico” e da “seleção” são as mais aceitas.
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Teoria do pool gênico
Esta teoria sugere que alguma alteração (mutação) no material genético da planta ocorrida em determinado momento após o lançamento do herbicida é a causa da resistência.
Apesar de, aparentemente, de início existirem apenas plantas sensíveis ao herbicida, em algum momento houve uma alteração genética originando plantas resistentes.
Tabela 16 – Número de espécies de plantas daninhas resistentes por país.

País
Estados Unidos
Canadá
Austrália
França
Espanha
Reino Unido
Israel
Alemanha
Bélgica
Malásia
Japão
Suíça
África do Sul
Tchecoslováquia
Brasil
Itália
Nova Zelândia
Polônia
Holanda
Iugoslávia
Tailândia
Chile
China
Costa Rica

Número
107
43
42
30
26
24
20
18
18
16
16
14
14
13
13
13
9
9
7
6
5
5
5
5

País
Coréia
Noruega
Grécia
Bulgária
Colômbia
Peru
Áustria
Bolívia
Suécia
México
Arábia Saudita
Egito
Indonésia
Dinamarca
Equador
Hungria
Índia
Filipinas
Portugal
Taiwan
Tunísia
Argentina
Guatemala
Honduras

Número
5
5
5
4
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Fonte: Weed Science (2004).
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Tabela 17 – Biótipos de plantas daninhas resistentes a diferentes grupos de herbicidas

Grupo herbicida
Inibidores de ALS
Triazinas
Inibidores de ACCase
Auxinas
Bipiridílios
Uréias/Amidas
Dinitroanilinas
Tiocarbamatos
Glicinas
Triazoles
Inibidores de PROTOX
Inibidores de carotenóides
Cloroacetamidas
Ácido propiônico
Nitrilas
Inibidores de mitose
Organoarsenicais
Outros
Total

Exemplo
Chlorsulfuron
Atrazine
Diclofop
2,4-D
Paraquat
Diuron
Trifluralin
Triallate
Glyphosate
Amitrole
Oxyfluorfen
clomazone
Metolachlor
Flamprop-methyl
Bromoxynil
Propham
MSMA
Difenzoquat

Total 2004
86
65
34
24
22
20
10
8
6
4
2
2
2
2
1
1
1
1
291

Fonte: Adaptado Weed Science (2004).

As triazinas agem na fotossíntese impedindo a sua realização (conhecido como mecanismo de ação). Na teoria do pool gênico, devido a alterações genéticas no DNA, as plantas
tornaram-se resistentes às triazinas. Assim, a alteração genética ocorrida no DNA resultou em
modificação do sítio de ação das triazinas no cloroplasto e estes herbicidas perderam a capacidade de inibir a fotossíntese nesses biótipos.
É importante ressaltar que esta teoria não imputa aos herbicidas a mutação e que não
existem evidências que os herbicidas tenham essa capacidade.

A teoria da seleção
Esta teoria propõe que existem biótipos resistentes aos herbicidas na natureza e que o
uso desses os seleciona. Esses biótipos, em alguns casos, são menos ou igualmente competitivos aos demais membros da população, permanecendo assim como uma pequena parte da
população. Entretanto, com o uso continuado de herbicidas específicos, principalmente aqueles
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com residual longo, como as triazinas, eliminam-se as plantas sensíveis, permanecendo somente os biótipos resistentes com espaço para se desenvolver e se multiplicar. As espécies que
produzem poucas sementes e apresentam apenas um ciclo por ano necessitam de várias gerações (anos) para que a resistência se torne perceptível.
Embora as duas teorias possam ocorrer na natureza, a teoria da seleção é a considerada
como a mais provável pelos cientistas. Levando em consideração que em aplicações herbicidas,
na maioria das vezes, o controle não é 100% e que, mesmo nas melhores condições ambientais,
sobram algumas plantas, é possível que esses escapes sejam plantas resistentes, validando a
teoria da seleção.
A aceitação da teoria da seleção, implica se aceitar que, mesmo antes do lançamento de
um novo herbicida, já existem biótipos resistentes a este na natureza, sendo necessário apenas
alguns anos para seleção e para que se tornem, então, perceptíveis.

Seleção de plantas resistentes pelos herbicidas
A variabilidade genética de populações de plantas daninhas é alta. Numa população é
possível observar indivíduos da mesma espécie com diferenças morfológicas facilmente visíveis (exemplo: pilosidade, cor, forma e tamanho de folhas, caule e ramos) e também modificações resultantes da adaptação ao ambiente.
As práticas de manejo da vegetação, como preparo do solo e a aplicação de herbicidas,
exercem grande pressão sobre a população vegetal, obrigando-a a se adaptar. A alta diversidade genética é importante e proporciona a capacidade de adaptação das plantas daninhas às
diferentes práticas de manejo.
A aplicação de um determinado herbicida impõe certo nível de pressão de seleção na
população. A maior parte das plantas daninhas morre pelo efeito do herbicida e, portanto,
não produz sementes que poderiam ser acrescidas ao banco de sementes. Entretanto, se uma
planta não é controlada pelo herbicida, em razão de sua capacidade de resistir ao produto, vai
completar seu ciclo produzindo sementes, significando que o número de propágulos do
biótipo resistente ao herbicida aumentou no banco de sementes. Assim, se a pressão de seleção for mantida (uso repetido de herbicidas com mesmo mecanismo de ação), o acréscimo
de sementes do biótipo resistente ao banco irá aumentar cada vez mais, a ponto de tornar-se
predominante. Já, se a pressão de seleção for reduzida com a prática da rotação de herbicidas
com diferentes mecanismos, o acréscimo de sementes ao banco será menor, retardando o
processo ou mantendo estável.
Os biótipos resistentes existem em baixa freqüência na população, como um em um
milhão (1:1.000.000). Entretanto, se existirem cem plantas de uma determinada planta daninha por metro quadrado, haverá um milhão de plantas desta espécie por hectare e, portanto, na freqüência de uma planta resistente num milhão de plantas, ter-se-á uma planta resistente por hectare. Isso significa que, mesmo com baixa freqüência de biótipos resistentes, a
possibilidade da seleção pode ser alta por causa do grande número de propágulos de determinadas espécies existentes por metro quadrado e pela grande extensão de área onde se aplica o
herbicida.
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A baixa freqüência dos biótipos resistentes na população torna necessário um período
de tempo maior para que eles possam se multiplicar e se tornar evidentes. As plantas resistentes geralmente são detectadas quando de 10-30% da população se apresentarem insensíveis
ao herbicida, ou seja, resistentes.
Algumas espécies daninhas são capazes de se autopolinizar (autógamas); outras, não e
necessitam cruzar (alógama). As plantas alógamas possuem maior chance de trocar material
genético, originando novas combinações. Existem evidências de que plantas com fecundação
cruzada tendem a acumular resistência a vários mecanismos herbicidas (resistência múltipla),
o que explicaria por que o azevém (fecundação cruzada), em alguns países, está adquirindo
resistência a várias herbicidas mais rapidamente que a aveia selvagem (autógama).

MECANISMOS QUE CONFEREM RESISTÊNCIA
O número de mecanismos que conferem resistência a herbicidas já identificados é
bastante grande. Apesar de nem todos os mecanismos serem identificados num mesmo país
ou espécie, informam que as plantas daninhas podem se adaptar e adquirir mecanismos para
sobreviver aos diferentes mecanismos herbicidas.

Alteração no local de ação do herbicida
Os herbicidas ligam-se e alteram locais ou rotas específicas na planta. A maior parte
dos locais ou mecanismos de ação dos herbicidas já foi devidamente identificada. Esses locais
classificam os herbicidas por grupo ou mecanismo de ação.
Os sítios de ação dos herbicidas são proteínas, normalmente enzimas ou proteínas
carreadoras de elétrons, ou que contribuem para a regulação hormonal da planta.
As proteínas são codificadas pelo DNA. Assim, as mutações no DNA podem causar
alterações nas proteínas, que poderão ser repassadas geneticamente (herdáveis). Se a alteração
na proteína não afetar a sua função, mas alterar a relação desta com a molécula herbicida, de
forma que a enzima não seja mais afetada pelo herbicida, a planta pode se tornar resistente a
tal produto (Figura 62).
Alterações no sítio de ação normalmente conferem resistência a altas doses do herbicida
e a outras moléculas que agem no mesmo local. Em alguns casos, pequenas alterações na
enzima podem conferir alto nível de resistência. Por exemplo, a mudança de um aminoácido
na enzima ALS, sítio de ação dos herbicidas do grupo 2, conferiu alto nível de resistência a
todos os herbicidas deste grupo.
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Suscetível

Resistente

Herbicida

Figura 62. As plantas daninhas podem tornar-se resistentes devido a uma alteração no sítio de
ação, capaz de impedir que o herbicida se ligue à enzima e iniba a sua atividade.

A rotação de mecanismos de ação herbicida tem sido recomendada como um método
para controlar e/ou prevenir a resistência. Na Figura 63 demonstra-se a evolução da seleção
de biótipos resistentes em três situações:
- uso repetido de um mesmo mecanismo de ação;
- com um ano de rotação e dois anos sem rotação;
- com um ano de rotação e três anos sem rotação.
O número de aplicações de herbicidas do mesmo mecanismo de ação apresenta-se
como o fator mais crítico na taxa de seleção de plantas resistentes. A rotação dos herbicidas
utilizados na lavoura, considerando-se o grupo, previne e controla a resistência a herbicidas.
Observa-se que a proporção de plantas resistentes não decresce na população quando os
herbicidas são usados em rotação (Figura 63), ou seja, a proporção permanece a mesma até
que o herbicida do mesmo grupo volte a ser usado, quando ela continua a crescer.
A pressão de seleção decresce quando são empregados herbicidas com residual curto.
Se herbicidas, um com residual e outro sem, ambos com o mesmo mecanismo de ação e
espectro de controle, forem aplicados em condições iguais, aquele com residual irá selecionar
maior número de plantas do que aquele sem residual. Os biótipos resistentes, em razão da
alteração no local de ação, podem ser selecionados tanto com baixas como com altas doses
do herbicida. Entretanto, a evolução da resistência, considerando o número de plantas resistentes na área, é mais rápida com doses maiores, já que restarão poucas plantas no local,
havendo maior espaço para crescer, desenvolver e produzir sementes.
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Figura 63. Evolução da resistência em condições de uso repetido e com rotação de mecanismos de ação herbicida.

Metabolismo do herbicida
O metabolismo das moléculas do herbicida pela planta é o segundo mecanismo mais
comum entre aqueles que conferem resistência às plantas daninhas. Este mecanismo é utilizado por diversas culturas para tolerar herbicidas.
A seletividade para as culturas deve-se à metabolização da molécula por estas, o que
não ocorre com as plantas daninhas. O surgimento de plantas daninhas resistentes deve-se à
seleção de espécies capazes de metabolizar o herbicida por meio do mesmo mecanismo da
cultura ou de outros diferentes, mas também eficientes (Figura 64).
A metabolização pode conferir, em alguns casos, tolerância a baixas doses do herbicida
e, em outros, níveis tão altos quanto aquela conferida por alteração no local de ação. Esse
mecanismo também pode conferir resistência a um ou mais grupos herbicidas (resistência
múltipla).
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Degradação rápida até
compostos não-tóxicos
Resistente
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Figura 64. Algumas culturas e plantas daninhas podem degradar rapidamente a molécula
herbicida a formas não-tóxicas, ao passo que aquelas sensíveis ao produto não
possuem essa capacidade e o herbicida permanece na forma tóxica à planta.

Rápido crescimento
Estudos realizados recentemente sugerem que a resistência de aveia selvagem aos
herbicidas diallate e difenzoquat não envolve alteração no local de ação nem aumento do
metabolismo do herbicida. O mecanismo da resistência estaria ligado ao alto nível de
giberilina, que proporciona rápida germinação e emergência da aveia. A emergência rápida
reduziria o tempo de contato com o herbicida. Estudos para esclarecer este mecanismo estão
sendo conduzidos.
Outros mecanismos
As plantas daninhas possuem alta capacidade adaptativa aos diferentes ambientes. O
número de espécies de plantas daninhas resistentes a herbicidas identificadas até 2004 é próximo de 300. Estas espécies possuem diversos mecanismos de resistência, nem todos totalmente entendidos. Entretanto, novas espécies resistentes e novos mecanismos de resistência
devem surgir no futuro, uma vez que o uso de herbicidas está aumentando cada vez mais.

RESISTÊNCIA MÚLTIPLA
Em algumas situações as plantas daninhas adquirem resistência a herbicidas com diferente mecanismo de ação.
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Essa resistência múltipla ocorre de duas maneiras:
- as plantas daninhas possuem um mecanismo que confere resistência a herbicidas com diferentes mecanismos;
- as plantas daninhas podem ter mais do que um mecanismo de resistência.
Como exemplo complexo de resistência múltipla pode-se citar o de biótipos de Lolium
rigidum, encontrados na Austrália, que metabolizam herbicidas inibidores da ACCase, ALS
e FSII e possuem ACCase e ALS mutadas.
As plantas daninhas da mesma espécie e alógamas, com mecanismos de resistência
diferentes, podem transferir seus mecanismos uma para a outra por meio da fecundação
cruzada. Dessa forma, as plantas daninhas podem acumular mecanismos de resistência.

IDENTIFICAÇÃO DE PLANTAS DANINHAS RESISTENTES
Diagnose de resistência a herbicidas no campo
São muitos os fatores que podem resultar em falhas no controle das plantas daninhas.
O estádio vegetativo é um desses fatores que pode afetar o controle. Em geral, as plantas
daninhas são mais sensíveis aos herbicidas no início do desenvolvimento; assim, aplicações
em estádios avançados podem resultar em baixo ou, até mesmo, em nenhum controle. A
identificação do estágio de aplicação caracteriza a média da população, uma vez que existirão
plantas em diferentes estádios de desenvolvimento na área, em virtude dos fluxos de emergência. Assim, é importante que na aplicação não existam plantas em estádios nos quais o
herbicida não controle, ou deve-se estar consciente de que aquelas plantas não serão controladas.
As condições ambientais antes e após a aplicação do herbicida afetam o desenvolvimento das plantas e a atividade do produto. O melhor controle é obtido em condições
adequadas ao crescimento das plantas, pois estresse de calor ou frio e hídrico afetam negativamente a atividade do herbicida. Como os herbicidas pré-emergentes são afetados por maior
número de variáveis, é importante a correta incorporação, a volatilização, a fotodecomposição
e as diferentes condições de solo (teor de argila e de matéria orgânica, umidade e temperatura), que podem variar grandemente numa mesma propriedade.
Os principais erros de aplicação estão relacionados com o estádio de aplicação, a dose
e/ou adjuvante e a calibração inadequada do equipamento de aplicação. As aplicações devem
ser planejadas, considerando-se a dose do produto em relação ao volume de calda, ao estádio
vegetativo das plantas daninhas, às condições ambientais e ao adjuvante adicionado.
Somente após a consideração e o afastamento de todos os fatores capazes de afetar a
ação do produto é que a resistência passa a ser considerada e avaliada.
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Sinais de resistência
As plantas resistentes a herbicidas geralmente aparecem em manchas na lavoura, o que
se deve à seleção inicial ser de uma planta, que se multiplica depositando as sementes produzidas em sua vizinhança, originando um grupo de plantas resistentes. Ao longo do tempo
este grupo aumenta cada vez mais.
Em situações de manchas irregulares dificilmente se consegue associá-las a falhas de
aplicação. Entretanto, se ocorrerem manchas regulares ou em faixas, a possibilidade de erro
de sobreposição é evidente. A irregularidade da mancha reflete a dispersão ao acaso das sementes; em situações mais avançadas as plantas aparecem em toda a área.
Testes de campo
Em caso de suspeita de resistência imediatamente após a aplicação do herbicida, na
maioria das vezes, ainda é possível realizar uma segunda aplicação, numa pequena área para
avaliar a resposta das plantas daninhas ao tratamento, permitindo reavaliação para descartar
possíveis erros. A aplicação de doses acima (duas vezes) da recomendada é uma alternativa
válida para avaliar a resposta das plantas suspeitas de serem resistentes. Se o controle não for
obtido e a possibilidade de erro na aplicação estiver descartada, deve-se avaliar a resposta
dessas plantas a herbicidas com mecanismos de ação diferentes daquele aplicado inicialmente
em condições controladas, como em casa-de-vegetação.
A resistência a doses normalmente aplicadas pode existir e muitas vezes é superada pelo
uso de doses acima da recomendada ou com uso de adjuvantes. Isso pode resultar em casos
em que a dose é aumentada, proporcionando controle durante curto período de tempo,
porém causando elevação do nível de resistência e multiplicação das plantas resistentes na
área.
Testes em ambiente controlado
Em caso de suspeita de resistência, devem-se colher sementes das plantas que sobreviveram ao tratamento herbicida e utilizá-las em testes em ambiente controlado. As sementes
devem ser semeadas em recipientes e as plantas originadas destas, tratadas com diferentes
doses (2x, 3x, 4x a dose normalmente utilizada) e produtos (com diferentes mecanismos de
ação). Os testes devem envolver o herbicida ao qual as plantas sobreviveram no campo e
outros produtos, com igual e com diferente mecanismo de ação, que possam ser utilizados
como substitutos deste.
O experimento deve permitir avaliar se a resistência é cruzada ou múltipla. Assim,
dentre os produtos avaliados devem constar aqueles com mecanismo de ação igual ao que as
plantas resistiram no campo (para avaliar resistência cruzada) e outros com mecanismo de
ação distinto destes (para avaliar resistência múltipla). A avaliação deve contemplar o máximo
possível de produtos para que o produtor saiba quais herbicidas pode continuar utilizando.
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PREVENÇÃO E MANEJO DA RESISTÊNCIA
A resistência a herbicidas é um fenômeno relativamente recente e muitos aspectos
ainda não são totalmente entendidos. Por isso, o melhor caminho é a prevenção.

Métodos de controle de plantas daninhas
Os herbicidas são apenas uma das ferramentas existentes para manejar plantas daninhas. A utilização dos demais métodos de controle é de grande importância no manejo das
áreas com resistência. Algumas práticas, como a adoção do sistema plantio direto, têm papel
importante, principalmente em áreas com alta infestação de plantas daninhas, já que a palhada
exerce efeito físico, reduzindo a emergência e o estabelecimento da vegetação. A rotação de
culturas é outra prática que traz bons resultados por meio da utilização de espécies mais
competitivas, capazes de reduzir a infestação das plantas resistentes. O cultivo antecipado da
área com posterior uso de herbicidas totais permite redução do banco de sementes.
Todas as práticas agronômicas possíveis de serem utilizadas devem ser empregadas para
minimizar a possibilidade do surgimento e para combater a resistência.

Determinação de risco em relação as espécies daninhas
As plantas daninhas que apresentam maior risco de desenvolvimento de resistência são
aquelas que estão em maior número na área ou que possuem maior freqüência gênica de
resistência.

Determinação de risco em relação aos herbicidas
O risco de surgir uma espécie resistente a um determinado herbicida está relacionado
com as suas características (residual, eficiência e mecanismo de ação) e com a sua utilização
(dose, número e freqüência de aplicações em uma mesma área). Alguns grupos apresentam
maior probabilidade de selecionar plantas resistentes, entre as quais estão as triazinas. Nos
casos de maior risco devem ser usados herbicidas alternativos, com mecanismos de ação
distintos.
Alguns herbicidas selecionam espécies resistentes mais rapidamente do que outros. O
risco de seleção pode ser calculado considerando-se o número de aplicações que são necessárias nos diferentes locais, regiões ou países, para selecionar uma espécie resistente, e o número
de aplicações que estão sendo praticadas localmente. Dessa forma, obtém-se uma estimativa
do tempo necessário para o aparecimento de uma planta resistente (Figura 65). Entretanto,
as informações sobre a maioria dos grupos e dos herbicidas ainda não estão disponíveis para
essa projeção, embora existam estudos em andamento.
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A determinação do risco de seleção de espécies resistentes deve considerar:
as espécies daninhas presentes;
o número de plantas por área (densidade);
o número de aplicações realizadas de um mesmo herbicida ou herbicidas com mesmo
mecanismo de ação;
• o mecanismo utilizado classifica-se como baixo, médio ou alto risco de seleção.
•
•
•
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Figura 65. Estimativa do risco relativo de seleção de espécies daninhas resistentes pelo uso
repetido de herbicidas do mesmo grupo.

Rotação de mecanismos de ação herbicida
A rotação de mecanismos de ação herbicida é uma prática eficiente no controle da
resistência. Entretanto, somente a rotação de mecanismos herbicidas não é suficiente, já que
essa prática previne, mas não elimina a resistência.
O uso de diferentes mecanismos em rotação nas áreas com resistência não altera as
proporções entre as plantas resistentes e sensíveis, uma vez que estes herbicidas, a princípio,
têm a mesma eficiência sobre os biótipos resistentes e sensíveis. Assim, a rotação de mecanismos reduz o número de biótipos resistentes e, com isso, a resistência é minimizada, mas não
é eliminada e, no momento em que se voltar a utilizar o mecanismo para o qual as plantas
adquiriram resistência, a seleção é novamente imposta e o número de indivíduos resistentes
aumenta (Figura 63). Portanto, no manejo da resistência deve-se utilizar a rotação de mecanismos de ação associados às demais práticas de prevenção e manejo.
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Redução do risco da resistência
O uso de herbicidas com maior risco de seleção de espécies resistentes deve ser praticado com cuidado, principalmente se o número de plantas na área for alto, já que, quanto
maior o número de indivíduos tratados, maior a probabilidade de seleção de biótipos resistentes. Em situações de alta infestação, o uso de herbicidas com mecanismos de ação distintos em rotação, a aplicação de práticas como o controle mecânico e a adoção do sistema
plantio direto são algumas opções.

Uso de herbicidas combinados
A mistura em tanque de herbicidas não é permitida no Brasil, entretanto aplicações
seqüenciais são uma boa ferramenta para combater e prevenir a resistência, embora algumas
condições devam ser observadas:
- os herbicidas devem ter ação sobre as mesmas espécies;
- possuir mecanismos de ação e de metabolismo, pelas plantas, diferentes.

Evitar utilização de herbicidas residuais
Os herbicidas com residual longo exercem contínua pressão de seleção sobre a população de plantas daninhas, selecionando comparativamente por mais tempo e, conseqüentemente, mais indivíduos do que herbicidas com residual curto. Assim, os produtos com
residual curto devem ser preferidos sempre que possível.

Uso de sementes certificadas e limpeza de equipamentos
O uso de sementes certificadas e a limpeza dos equipamentos evitam a introdução de
biótipos na área e reduzem o acréscimo de sementes ao banco.

Monitoramento da população de plantas daninhas
O monitoramento da população de plantas daninhas na área permite ao produtor
detectar alterações em seu início. A detecção da resistência em seu início facilita grandemente
o seu manejo e controle.
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ESTRATÉGIAS DE MANEJO DA RESISTÊNCIA
O aspecto mais importante sobre a resistência é que se deve considerar que ela pode
ocorrer a qualquer momento em áreas onde se usa herbicida. Assim, a adoção de práticas que
promovam a prevenção e o controle da resistência deve ser um hábito.
Manejo do banco de sementes
No momento em que se detecta a resistência, a população de plantas daninhas já
apresenta alterações permanentes. O tipo de manejo adotado pode aumentar ou diminuir o
banco de sementes das plantas daninhas resistentes. Em caso de identificação de biótipos
resistentes, não se deve permitir que produzam sementes. O manejo das áreas com resistência
deve ser realizado de forma a impedir o aumento do banco de sementes.
Uso do herbicida para o qual as plantas apresentam resistência
A população de plantas daninhas em áreas com resistência é composta por indivíduos
resistentes e sensíveis. O manejo dessas populações deve ser feito mantendo-se na programação o uso do herbicida ou do grupo para o qual está ocorrendo resistência, já que uma parte
da população continua sensível a este. Dessa forma estarão sendo minimizadas as possibilidades de surgimento de resistência múltipla e cruzada.
Controle das reboleiras
As plantas resistentes, inicialmente, ocorrem em reboleiras na área, as quais, por isso,
podem ser controladas com aplicações dirigidas de herbicidas não seletivos. As plantas resistentes também podem ter outros destinos, como serem usadas como forrageiras. O importante é evitar que produzam sementes e/ou disseminem o gene no ambiente.
Uso do controle não-seletivo
O uso de práticas capazes de desencadear a germinação, com posterior controle com
herbicidas não-seletivos, dos diversos fluxos germinativos das plantas daninhas em áreas com
resistência, diminui o banco de sementes.
Outras opções de controle
O uso de culturas com alta capacidade competitiva e o aumento do número desta por
área são práticas capazes de suprimir o crescimento das plantas daninhas.
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Evitar disseminação de sementes
A produção e a disseminação de sementes das plantas resistentes devem ser evitadas. A
limpeza de equipamentos e máquinas, como colhedoras e roçadoras, impede a introdução de
sementes de plantas resistentes em áreas onde isso não esteja ocorrendo.

Perspectivas futuras
Os herbicidas continuarão a ser a principal ferramenta de controle das plantas daninhas
no futuro. As culturas transgênicas e novas moléculas introduzidas no mercado aumentarão
as opções de controle e prevenção da resistência. Entretanto, haverá o risco de que espécies
daninhas adquiram resistência a essas ferramentas, embora sejam recém-lançadas. Infelizmente, leva-se aproximadamente dez anos para se lançar uma nova molécula no mercado e a
resistência aparece em tempo bem menor do que esse. Assim, pesquisas com culturas
transgênicas e novas moléculas devem ser desenvolvidas cada vez mais por terem um importante papel no manejo integrado de pragas.
No futuro, novos casos de resistência serão encontrados e, devido à constante pressão
de seleção, plantas com resistência múltipla deverão tornar-se mais comuns. Assim, as práticas de prevenção da resistência serão cada vez mais importantes.
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TRANSFERÊNCIA DE DOSE
•

O herbicida encontra diversos obstáculos no caminho percorrido, desde o bico até o
local de ação, os quais reduzem a quantidade que chega ao local de ação em relação à
aplicada.

•

Um bico produz gotas com amplo espectro de tamanho, o que assegura que pelo
menos uma parte do herbicida aplicado atinja o alvo.

•

As gotas menores estão sujeitas à deriva e/ou evaporam-se rapidamente; no entanto,
elas são mais facilmente retidas por determinadas superfícies alvo.

•

As gotas maiores penetram mais facilmente em alguns dosséis, mas têm maior probabilidade de escorrer da folhagem.

•

A uniformidade de deposição é mais importante do que a escolha simples do tamanho de gotas.

•

Conseguir atingir o objetivo de que quantidade suficiente do herbicida chegue ao alvo
envolve o conhecimento do produto que se está aplicando, da espécie que se quer
controlar e das particularidades do ingrediente ativo.

Transferência de dose refere-se aos processos envolvidos na transferência do ingrediente
ativo desde o pulverizador até o alvo. Os processos envolvidos são complexos e muitos
efeitos são contrários entre si (Figura 66). Pode-se, por exemplo, reduzir a deriva usando-se
gotas maiores, entretanto isso pode resultar em menor retenção dessas gotas pelas folhas de
algumas espécies de plantas. Inevitavelmente, ocorrem perdas e ganhos; por isso, deve-se ter
em mente todo o processo de aplicação, não simplesmente focar apenas um ponto ou um
objetivo.

INTRODUÇÃO
Pulverização
A forma de aplicação dos defensivos agrícolas mudou pouco nos últimos anos. O
principal bico usado no mundo ainda é o hidráulico. Os bicos hidráulicos usam a pressão
como fonte de energia para dividir o líquido a ser aplicado sobre as plantas. Esse tipo de bico
produz gotas de diferentes tamanhos, característica que tem sido criticada como sendo responsável por desperdícios, uma vez que as gotas menores estão sujeitas à deriva e podem
evaporar rapidamente; já as gotas maiores proporcionam menor cobertura e podem escorrer
com relativa facilidade da folhagem. Os bicos hidráulicos continuam sendo utilizados por
apresentarem bons resultados em diferentes condições de aplicação.
101

O tamanho das gotas que compõem a pulverização é resultado do tipo de bico, do
volume de aplicação, da pressão, da velocidade de trabalho e das propriedades físico-químicas da calda.
perdas

Pulverização
Propriedades físicas e
condições de operação
Condições atmosféricas
e de aplicação
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a planta

Redistribuição
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Figura 66. Processos e fatores que influenciam a transferência da dose desde o bico de pulverização até o alvo (Young, 1986).

Transporte ao alvo
Uma vez que a pulverização ocorra, as gotas devem atingir o alvo. Essa é a fase mais
importante e também a mais difícil de ser controlada. Após a saída do bico, as gotas ficam
expostas aos efeitos do ambiente e começam imediatamente a evaporar. As gotas menores
têm sua velocidade, em direção ao alvo, rapidamente diminuída e, sob condições de vento e/
ou de baixa umidade relativa, estão altamente sujeitas à deriva. Ao longo do caminho até o
alvo, o dossel de uma cultura pode estar presente e ser uma barreira à penetração das gotas.
Perdas significativas podem ocorrer antes que as gotas cheguem ao alvo. O tipo de bico e as
propriedades da calda de pulverização podem afetar o deslocamento das gotas.
As gotas de maior tamanho (diâmetro) são menos sujeitas à deriva e o uso de bicos
com injeção de ar e/ou a redução da velocidade de trabalho são maneiras eficientes de se
controlar a deriva e de melhorar a penetração das gotas no dossel. As formulações baseadas
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em óleo podem reduzir as perdas por evaporação, mas essas decisões podem afetar as próximas etapas da transferência da dose.
Impacto e retenção
Após penetrar no dossel da cultura, o herbicida contido na calda de pulverização deve
atingir o alvo, o que depende de dois fatores: a eficiência do alvo em capturar as gotas
(habilidade do alvo em interceptar as gotas) e as propriedades da calda de pulverização e da
superfície das folhas. Um balanço entre perdas e ganhos deve ser feito uma vez que as gotas
maiores possuem menor probabilidade de deriva e maior penetração no dossel, entretanto
aumentam a possibilidade de ocorrer escorrimento das folhas. As gotas menores são mais
facilmente retidas por folhas orientadas verticalmente (erectófilas), como as das gramíneas.
Nenhum tamanho de gota pode atingir todas as exigências para aplicação.
Formação do depósito
A formação do depósito pode afetar significativamente a eficácia do herbicida. Após a
retenção da gota, ela evapora formando um depósito do produto. Esse processo é influenciado pelo volume de calda, pelo tamanho de gotas e pela formulação do produto, e a magnitude dos seus efeitos depende das propriedades do ingrediente ativo usado e da planta-alvo.
Por exemplo, a cobertura foliar é mais importante para um herbicida com ação de contato
do que para um de ação sistêmica. Um adjuvante pode espalhar mais a gota e melhorar a
cobertura, mas também pode aumentar a taxa de evaporação, reduzindo a absorção pela
planta. Neste caso, as variáveis que influenciam esse processo também devem ser otimizadas
simultaneamente.
Movimento na planta ou sobre ela
Após a gota ter atingido a superfície do alvo restam importantes barreiras a serem
superadas para atingir o local de ação. Antes de a gota secar, pode distribuir o ingrediente
ativo sobre a planta, formando depósitos em diferentes locais, alterando a eficácia do produto. Na superfície do alvo o ingrediente ativo pode ser decomposto por fotodegradação ou ser
lavado pela água da chuva. O grau de contato entre a gota e a superfície da folha depende das
características da folha e das propriedades da calda de pulverização. A absorção e a translocação
do herbicida são também influenciadas pela formulação e pelo tamanho da gota. Muitas
vezes a adição de um adjuvante é necessária para superar efeitos adversos. O tamanho da gota
pode afetar a absorção, a cobertura do alvo e também a toxicidade do herbicida.
Efeito biológico
O efeito biológico é o resultado da ação de todos os fatores que influenciam a transferência da dose e requer conciliação entre todos os fatores para se obterem os melhores resul103

tados. A aplicação do herbicida na forma de uma névoa fina para obter ganhos na pulverização pode resultar em perdas por deriva e evaporação. A aplicação de gotas grandes pode
proporcionar redução de deriva, mas também pode resultar em menor retenção da calda.
Uma das razões dos bicos hidráulicos estarem sendo usados até hoje é a de que balanceiam a
maioria das variáveis envolvidas na aplicação, produzindo tanto gotas finas como mais grossas.
Por que isso é importante?
O uso de defensivos agrícolas está sempre, e cada vez mais, sob discussão na sociedade.
Esses produtos possuem uma imagem pública negativa, sendo associados a uma coisa ruim,
que deve ser evitada, ou seja, são venenos. Assim, é importante usá-los de forma responsável,
fazendo bom uso dessa tecnologia; é importante o uso da dose correta e registrada para o
alvo, utilizando-se métodos eficientes e seguros para sua aplicação, com adoção de todas as
providências necessárias para evitar a exposição do aplicador, derivas ou outros meios de
contaminação. Caso isso não possa ser realizado, medidas ainda mais duras devem ser tomadas pelas autoridades para assegurar que esses produtos sejam usados adequadamente. Outros
países têm experimentado intervenções governamentais na área. Alguns programas têm sido
implementados para reduzir o uso de defensivos agrícolas e seus resíduos no meio ambiente.
No Brasil podemos citar o Sistema de Produção Integrada de Maçã, desenvolvido com
pioneirismo pela Embrapa Uva e Vinho e estendido para diversas outras culturas atualmente.
Esse sistema de produção reduziu significativamente a aplicação de defensivos na cultura da
maçã e de outras frutas.
A importância do aplicador
Existem vários métodos e técnicas de aplicação de defensivos, sendo que cada situação
requer uma avaliação criteriosa da forma como que o produto será aplicado. A responsabilidade da escolha da melhor forma de aplicação do produto é do técnico responsável
pela receita da aplicação e a responsabilidade da aplicação correta é do aplicador.

PULVERIZAÇÃO
Processos básicos
Quando um líquido é forçado, sob pressão, a passar através o orifício elíptico de um
bico plano, forma-se um jato líquido plano. Esse jato encontra resistência no ar a sua volta,
tornando-se instável, e vazios e ligamentos começam a se formar no jato. A seguir, esses
ligamentos (filamentos) quebram-se e formam as gotas (Figura 67). O processo inteiro acontece
em apenas alguns milionésimos de segundo e, em média, o jato estende-se somente um
centímetro do bico antes de se transformar em gotas.
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Figura 67. Pulverização do jato num bico plano - o jato líquido tornando-se instável, formando
ligamentos e, finalmente, quebrando-se em gotas de vários tamanhos.

O jato formado é constituído por gotículas de vários tamanhos: num bico plano,
possuem diâmetros que variam de 5 µm a 700 µm (Tabela 18), sendo a maioria pequena; e
aproximadamente 80% do número total de gotas possuem diâmetro menor que 100 µm
(Figura 68).
Tabela 18 – Classificação do tamanho das gotas de acordo com o seu DMV.

Tamanho da gota (µm)

Classificação

< 50
50 - 100
101 – 200
201 – 300
301 – 400
> 400

Aerossol
Muito fina (Neblina)
Fina
Média
Grossa
Muito grossa
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Volume e número de gotas (% do total)

12
Número
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6
4
2
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Diâmetro das gotículas (µm)
Figura 68. Espectro de tamanho de gotas típico produzidas por um bico de jato plano, por
número e volume.

Como o volume de uma gotícula tem relação cúbica com o seu diâmetro, a distribuição do volume difere completamente da distribuição do seu número. A maior parte do
volume da pulverização é composta por gotas de diâmetro entre 300 e 500 µm. As gotas
pequenas (<100 µm) representam aproximadamente 10% do volume total da pulverização.
A composição da pulverização em termos de tamanho e velocidade de gota é chamada de
espectro de tamanho (ou de velocidade) das gotas.
As gotas são emitidas pelo bico a uma velocidade elevada, aproximadamente 20 m s-1
(70 km h-1), mas essa velocidade começa a ser reduzida imediatamente após a sua formação.
Quando as gotas atingem o alvo, aproximadamente 50 cm abaixo do bico, a velocidade da
gota está bastante reduzida (Figura 69).
As gotas pequenas desaceleram mais do que as gotas grandes; assim a velocidade final
das gotas pequenas está entre 2 e 4 m s-1, ao passo que a das gotas maiores está entre 8 e 12 m
s-1. O aumento da pressão de aspersão aumenta a velocidade das gotas, efeito que é mais
evidente em gotas grandes (Figura 69). As gotas pequenas reduzem rapidamente a sua velocidade em virtude da resistência do ar, não mantendo ou se beneficiando da alta velocidade
inicial.
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Figura 69. Velocidade de um espectro de gotas de um bico XR8002, 50 cm abaixo da ponta,
operando a diferentes pressões.

Conclusões destas observações:
•

As gotas pequenas levam mais tempo para atingir o alvo. Assim, elas ficam mais expostas
às condições atmosféricas, o que aumenta a possibilidade de serem deslocadas pelo vento
e de secamento, ou seja, podem evaporar antes mesmo de atingir o dossel da cultura ou o
alvo.

•

As gotas maiores são menos propensas à deriva porque são menos afetadas pelo vento
devido a sua velocidade e massa. Este tipo de gota apresenta-se mais propenso a escorrer da
folhagem.

Nomenclatura de bicos
A nomenclatura de bicos fornece a identificação do ângulo, do volume, do material de
confecção e da série do bico.
Os fabricantes usam sistemas similares para classificar seus bicos (Tabela 19), entretanto somente o sistema do Spraying Systems será aqui discutido. Para os bicos TeeJet, os
números que aparecem na ponta seguem o seguinte formato: “XR8OO2VS.”
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Tabela 19 – Designações comumente usadas para classificar bicos de pulverização.

Código de letras

Interpretação
SPRAYING SYSTEMS

XR
DG
TT
TJ
AI
HSS
SS
VS, VH, VK, VP

Extended Range
Drift guard
Turbo Teejet
Twinjet
Air Induction
Hardened stainless steel
Stainless steel
VisiFlo colour coding and material identification
JACTO

UF e AXI
LD e ADI
SF e API
DEF
EF
HC e JA
BJ e AVI

Jato plano de uso ampliado
Jato plano de baixa deriva
Jato plano padrão
Jato plano de grande ângulo
Jato plano uniforme
Jato cônico vazio
Gotas com bolhas de ar

As letras identificam a série do bico, que são designadas pelo fabricante. Neste exemplo, XR identifica as pontas com extended range. Os próximos dígitos identificam o ângulo
do jato quando está operando a 40 psi. Neste exemplo, um ângulo de 800 será produzido; o
outro ângulo comumente usado é o de 1100. Os bicos com ângulos maiores permitem a
operação da barra mais próxima do alvo sem alterar o modelo de distribuição. Os últimos
dois ou três dígitos identificam o volume de aplicação do bico em galões americanos de água
por minuto a 40 psi. Neste caso, 02 refere-se a 0.2 galões americanos por minuto (um galão
americano é igual a 3,785 L).
As letras finais identificam o material de fabricação do bico. No caso do “VS,” a letra
“V” refere-se ao ‘VisiFlo,’ que é um material plástico que envolve externamente o bico,
permitindo uma codificação de cores (Tabela 20). No sistema de cores da ISO, a cor de
laranja identifica a vazão 01; o verde representa 015; o amarelo representa 02; o azul representa 03; vermelho representa 04; o marrom representa 05 galões americanos por minuto, e
assim por diante. Finalmente, a letra “S” refere-se ao material de fabricação do corpo do bico,
neste caso de aço inoxidável (Stainles steel).
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Cuidados com os bicos
Limpar os bicos cuidadosamente e observar o padrão da aplicação freqüentemente, substituindo aqueles com volume de aplicação desuniforme em mais de 5% da média dos
demais bicos da barra.

Tabela 20 – Codificação de cores.

Cor do bico

Vazão (galões)

Exemplo

Marrom
Vermelho
Azul
Amarelo
Verde
Laranja

05
04
03
02
015
01

11005
11004
11003
11002
110015
11001

Desgaste dos bicos
O desgaste dos bicos depende do material de fabricação e do tipo de produto aplicado.
Os produtos com formulação mais abrasiva, como os pós, desgastam mais rapidamente os
bicos do que formulações menos abrasivas, como as líquidas. Os bicos de cerâmica são os
mais resistentes ao desgaste e mais duráveis de todos (Tabela 21). Os bicos fabricados em
plástico ou polímeros apresentam boa resistência ao desgaste. Já os bicos fabricados em aço
inoxidável são menos duráveis que os de plástico, e aqueles fabricados em latão apresentam a
menor durabilidade de todos (Tabela 21).
Tabela 21 – Durabilidade dos bicos.

Material de fabricação

Durabilidade (horas)

Cerâmica
Plástico
Aço inox
latão

Mais de 400
Mais de 400
400
100

Todos os bicos de pulverização produzem um jato com uma ampla gama de tamanho de gotas. Existem várias maneiras de descrever o tamanho de gotas da pulverização,
sendo usados, geralmente, três parâmetros em conjunto para se obter um panorama do tamanho de gotas produzido:
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1. Diâmetro médio volumétrico (DMV ou VMD ou DV0,5) – O DMV é o diâmetro da
gota que divide o volume total de gotas em duas partes iguais. Representativamente, é
como se as gotas de uma pulverização fossem divididas em duas partes iguais com o
mesmo volume: uma parte contendo as gotas menores que o DMV e a segunda contendo
as gotas maiores que o DMV.
2. Diâmetro mediano numérico (DMN ou NMD ou DN0,5) – O DMN é o diâmetro da
gota que divide a amostra em duas partes iguais em número de gotas, sendo que 50% do
número de gotas ficam abaixo do DMN e 50%, acima do DMN.
µm – Se todas as gotas de uma
3. Proporção do volume total de gotas menores que 100µ
aspersão forem convertidas em volume então é possível determinar o volume das gotas
com diâmetro inferior a 100 µm ou em outra classe que se desejar. As gotas com diâmetro inferior a 100 µm são importantes para determinação do potencial de deriva.
As gotas grandes influenciam e elevam o DMV, já que poucas gotas grandes podem
resultar num grande volume. Por outro lado, o DMN é bastante influenciado pelas gotas
pequenas, as quais são em maior número na pulverização. A razão entre o DMV e DMN
fornece uma boa noção da homogeneidade do espectro de gotas contidas na pulverização, já
que as gotas grandes influenciam o DMV e as pequenas, o DMN. Se DMV/DMN é igual a
1, significa que as gotas da pulverização têm todas o mesmo tamanho e, quanto maior o
valor, maior é a desuniformidade das gotas.
O conceito do DMV pode ser expandido para identificar outros aspectos da pulverização. Por exemplo, o DV0,1 identifica o tamanho de gota abaixo do qual estão contidos 10%
do volume da pulverização e o DV0,9 identifica o tamanho de gotas abaixo do qual estão
contidos 90% do volume pulverizado. Esses parâmetros podem ser utilizados para descrever
a dispersão ou o espectro do tamanho de gotas.
Entretanto, para simplificar a descrição um esquema de classificação foi desenvolvido
na Europa, o qual divide a pulverização simplesmente em gotas muito fina, fina, média,
grossa e muito grossa (Figuras 70 e 71).
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Figura 70. Sistema desenvolvido pela British Crop Protection Council (BCPC) de classificação
de gotas por tamanho (Doble et al., 1985).
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Figura 71. Efeito da vazão e da pressão na qualidade da pulverização produzido por um bico de
jato plano (Anonymous, 1996).
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Efeito do tipo de bico – Para todos os tipos de bico uma maior vazão significa gotas maiores.
A Tabela 22 evidencia que um bico 8001 tem um DMV em torno de 140 µm e aproximadamente 20% de gotas sujeitas à deriva. Esse número se altera quando a vazão do bico
aumenta, como, por exemplo, para um DMV de 225 µm e 6% de gotas suscetíveis à deriva
num bico 8003. Portanto, altos volumes de calda geralmente resultam em menor deriva,
porque são associados a gotas maiores. A calda de pulverização é mais diluída em volumes
mais elevados, contribuindo para menor toxicidade da deriva. A maior diluição do produto
reduz a sua quantidade na deriva, reduzindo o seu potencial de dano.
Tabela 22 – Tamanho de gotas para bicos tipo leque com jato plano

Bico
XR 8001
XR 80015
XR 8002
XR 8003

DMN (µ
µm)

DMV (µ
µm)

% VOLUME < 100 µm

69
78
85
85

138
175
198
223

21
10
7
6

Com a tecnologia disponível é bastante difícil manter constante o tamanho de gotas,
mudando-se o volume do veículo. Em algumas condições, os bicos de jato duplo, como os
TwinJet (TJ), podem ser usados com esse objetivo. Esse tipo de bico possui dois orifícios,
um orientado para frente e o outro para trás (Figura 72). Dessa forma, esse tipo de bico
divide a vazão total do bico em dois orifícios, permitindo diminuir o tamanho de gotas,
mantendo-se o volume de veículo (água) por hectare. Assim, se as gotas de um bico 8004 são
muito grandes para o objetivo proposto, mas necessita-se manter a vazão de um bico 04,
pode-se substituir este bico por um TJ8004, por exemplo, obtendo-se uma aplicação com
qualidade de pulverização de um bico 8002, com a vazão necessária, ou seja, de um bico 04.

Figura 72. Bicos do tipo TwinJet possuem dois orifícios de saída que dividem o volume total
aplicado.

Efeito da pressão – A pressão é uma alternativa para alterar o tamanho de gotas, mas não
para mudar a vazão e/ou volume de veículo por unidade de área (hectare). Com o aumento
da pressão ocorre redução do tamanho das gotas aplicadas. Embora o aumento da pressão
resulte em maior velocidade das gotas inicialmente, esse efeito se dissipa rapidamente e,
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mesmo à alta pressão, todas as gotas, exceto as maiores, terão velocidades semelhantes àquela
que teriam se fossem empregadas pressões menores (Figura 69). Portanto, altas pressões não
melhoram a penetração de gotas.
A vazão é uma relação da raiz quadrada da pressão, isto é, para dobrar a vazão de um
bico a pressão necessita ser aumentada em quatro vezes.
Flow1/ Flow2 =

pressão 1 /

pressão 2

Efeito de adjuvantes – Os adjuvantes podem ter efeito importante sobre o tamanho de
gotas, porque podem alterar as propriedades físico-químicas da calda de pulverização, das
quais as mais importantes são a viscosidade e a tensão superficial.
Alguns adjuvantes são fabricados especialmente para aumentar o tamanho das gotas.
Neste caso, o adjuvante aumenta a viscosidade do líquido (que é a habilidade de um líquido
em resistir ao fluxo), tornando o jato de pulverização mais estável, com maior resistência à
quebra, e maior com extensão além da ponta do bico. As gotas resultantes, dessa forma, são
maiores e com menor velocidade. Tais pulverizações têm espectro composto por gotas maiores e menos sujeitas à deriva.
Os surfactantes (surface active agents), são um tipo de adjuvante e possuem efeito
diferente; primeiramente, reduzem a tensão superficial, fazendo decrescer a estabilidade do
líquido na saída do bico, resultando em gotas menores. Os surfactantes apresentam resultados distintos, sendo que alguns resultam em grande efeito e outros, em pequeno efeito. Os
óleos aumentam o tamanho de gotas, entretanto isso pode variar consideravelmente de produto para produto.
Efeito da velocidade de trabalho – Velocidades maiores na aplicação podem criar instabilidade e antecipar a quebra do jato em gotas, resultando em gotas menores. Nos casos em que
se usam velocidades maiores de trabalho, devem ser utilizados bicos com maior vazão para
manter-se o volume da calda aplicado constante. Embora isso reduza a deriva, esse efeito é
contrabalançado por um aumento na quebra das gotas pela velocidade. Os pilotos de aviões
agrícolas sabem do papel do vento na quebra de gotas. Os bicos cujas pontas são orientadas
para a frente do avião têm o seu jato exposto à velocidade do vento e produzem, assim, gotas
menores.
Outros tipos de bicos
Existem outros três tipos de bicos no mercado:
1. Bicos de cone vazio – Esses bicos usam uma câmara de turbilhonamento que cria um
padrão em cone vazio.Requerem altas pressões para operar adequadamente e criam gotas
mais finas do que os jatos planos em leque; são utilizados em aplicações de fungicidas e
inseticidas nas quais essas gotas finas são indicadas (Figura 73).
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2. Bicos do tipo flooding - são bicos com um orifício de saída maior que os demais tipos; o
orifício maior proporciona menor probabilidade de entupimento do que os demais tipos
de bico, como aqueles em leque plano. No entanto, a desvantagem é que produzem
padrão e distribuição irregular. Recentemente, foi desenvolvida e introduzida uma câmara de turbilhonamento neste tipo de bico a fim de corrigir o problema. Esse novo desenho produz gotas maiores, indicado em situações em que se deve reduzir ao máximo a
deriva. Os bicos do tipo flooding são apropriados para produtos cujo alvo é o solo, onde
o tamanho de gotas é menos importante (Figura 73).
3. Bicos com indução de ar – Esses bicos possuem desenho que cria vácuo internamente
capaz de succionar ar externo para uma câmara de mistura. O ar succionado mistura-se às
gotas. As gotas produzidas são de tamanho grande e contêm borbulhas de ar, sendo pouco
suscetíveis à deriva; assim, permitem a operação em pressões relativamente altas, sem
produzir gotas pequenas ou suscetíveis a deriva, como aquelas produzidas por outros
tipos de bico. As gotas são também menos propensas a serem ricochetadas (Figura 73).

Figura 73. Bicos do tipo cone vazio, cone cheio, flooding e com indução de ar.

CALIBRAÇÃO E UNIFORMIDADE DE APLICAÇÃO
A uniformidade da pulverização é importante para uma boa pulverização. O objetivo
é aplicar a dose correta do defensivo agrícola sobre o alvo.
Calibração - A calibração a campo, em geral, é feita antes da aplicação e confirmada depois
do trabalho executado. A calibração retroativa, após o tratamento, é realizada considerando
o resultado da quantidade de veículo usado (geralmente água) dividida pela área tratada. Se
foi usada quantidade suficiente para tratar a área, então é assumido que a dose correta de
pesticida foi usada. No entanto, isso não informa se a aplicação foi uniforme na área toda
nem sobre a uniformidade da barra na distribuição do produto na área.
Antes de realizar a aplicação, o operador deve revisar o pulverizador, avaliando as mangueiras, presilhas e outras peças quanto à possibilidade de vazamentos. A agitação da calda
no tanque também deve ser verificada. Os filtros devem ser avaliados e limpados. As válvulas
e controles de pressão devem refletir com precisão a pressão na barra e nos bicos, não na
bomba.
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Para iniciar a calibração deve-se ter em mãos o seguinte material/equipamento:
• caneta e bloco de anotações;
• vasilhas de plástico;
• cronômetro;
• cilindros graduados;
• calculadora.

Passos para a calibração
•
•
•
•
•

•
•
•

Encher o tanque do pulverizador com água limpa.
Assegurar-se de que os bicos instalados sejam corretos para o objetivo e para as condições
ambientais (todos bicos na barra devem ser do mesmo tipo).
Regular o pulverizador usando a pressão inicial de 40 psi.
Inspecionar visualmente os padrões dos bicos e substituir aqueles com algum defeito.
Coletar a água de cada bico pulverizada num determinado tempo (30 segundos, por
exemplo).
Determinar a vazão usando o cilindro graduado (proveta).
Expressar a média da vazão de todos os bicos em mL por minuto.
Substituir os bicos que se desviarem da média em mais de 5%.
Fórmula 1
Calcular a velocidade requerida para determinado volume (assumindo espaçamento de
50 cm entre bicos).
Fórmula: Velocidade (km h-1) = média de vazão por bico (mL min-1) * 1.2 / volume desejado (L ha-1)
Exemplo: Se o pulverizador está equipado com bicos 8002, a vazão média por bico
deveria ser de cerca de 700 mL min-1. Assumindo uma aplicação de 100 L/ha:
700 *1.2 / 100 = 8.4 km h-1

Em casos em que é necessário adotar determinada velocidade, o volume de aplicação
naquela velocidade é que deve ser calculado:
Fórmula 2
Calcule o volume para uma velocidade fixa.
Fórmula: Volume (L ha-1) = média de vazão por bico (mL min-1) * 1.2 / velocidade desejada (km h-1)
Exemplo: Se a velocidade de trabalha deve ser 9.1 km h-1, então o volume aplicado será:
700 *1.2 / 9.1 = 92 L ha-1
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Fórmula 3
Cálculo da velocidade de trabalho do pulverizador:
Para tal, é mais prático fixar a distância e anotar o tempo necessário.
Fórmula: Velocidade (km h-1) = distância percorrida (m) / tempo gasto (s) *3.6
Exemplo: O tempo gasto é de 20 segundos para percorrer 40 m; a velocidade é:
40 / 20 *3.6 = 7.2 km h-1

A vazão de cada bico deve ser determinada mesmo que se esteja empregando um
controlador automático da vazão, para verificar se é uniforme entre os bicos da barra.
Uniformidade – Mesmo o pulverizador estando calibrado adequadamente, podem ocorrer
problemas de uniformidade. Esses problemas podem se dever ao balanço excessivo da barra,
com variações da altura da barra e pelo uso de certos adjuvantes, ou, ainda, às condições de
vento excessivo, resultando num padrão que pode fazer com que sejam aplicadas superdoses
em algumas áreas e subdoses em outras, reduzindo o controle de plantas daninhas ou resultando em fitotoxicidade na cultura.
A desuniformidade na aplicação pode ser “mascarada” por altas doses do herbicida; o
aplicador pode desconhecer ou não observar a falta de uniformidade em razão da alta dose do
herbicida, ocultando o problema. Em baixas doses, a precisão na aplicação torna-se mais
importante.
Durante a calibração, a uniformidade da aplicação pode ser inspecionada visualmente,
o que é um bom começo, mas não é a prova completa de que o padrão é adequado. Para se
verificar a uniformidade ao longo da barra, um equipamento simples pode ser usado, que
consiste de várias calhas ou uma telha ondulada de amianto, medindo-se a vazão de cada bico
em provetas ou vasilhas colocadas para coletar a água após determinado tempo (Figura 74).
Esse teste é apropriado para identificar bicos gastos ou altura incorreta da barra. Os dados
obtidos nesses testes podem ser usados para calcular o coeficiente de variação (CV) de um
conjunto de bicos.
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Figura 74. Padrão típico de pulverização.

Por definição, CV = s/X * 100, onde “s” é o desvio-padrão da pulverização e “X” é o
volume médio da coleta. Como regra geral, quando o coeficiente de variação é maior que
15%, considera-se inaceitável o padrão, ou seja, existe desuniformidade entre os bicos. Para
solucionar o problema devem-se substituir os bicos danificados ou com maior variação.
No momento em que o pulverizador desloca-se na lavoura, a turbulência do ar, o
balanço da barra e o ricocheteio de gotas podem distorcer os padrões da pulverização, resultando em aumento da variabilidade. No entanto, isso é de difícil determinação.

Sob condições estacionárias (estáticas) os padrões são geralmente menos variáveis que
aqueles em condições de movimento (dinâmicas).

Como exemplo da variabilidade no campo, deve-se considerar que um CV de 10%,
determinado em condições estáticas, pode aumentar para 20% ou mais devido apenas ao
deslocamento da barra. Nas situações com vento forte e alta velocidade de operação, o CV
aumenta ainda mais. Por exemplo, a aplicação com um trator na velocidade de 8 km h-1
pode resultar em CV em torno de 12%, ao passo que a aplicação com um pulverizador
autopropelido operando a 32 km h-1 resultou em CV de 20%. A ocorrência de ventos com
maior velocidade aumenta a variabilidade do depósito. Nas folhas das plantas, os CVs dos
depósitos da pulverização podem ser maiores que 50%, podendo chegar, em alguns casos, a
150%.
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Efeito do tipo de bico – Os novos desenhos dos bicos têm melhorado a uniformidade dos
padrões de aplicação. Entre os bicos planos a série XR apresenta bom padrão de uniformidade, principalmente quando a pressão de operação estiver entre 15 e 60 psi e a barra, na
altura de 45 cm acima do alvo. A série apresenta uma ampla faixa de pressão na qual se
pode trabalhar (de 15 a 90 psi) e, portanto, é adequado para operar com controle de dose
automático. Os bicos velhos, especialmente aqueles de metal, desgastam-se mais facilmente e deformam-se, alterando os padrões e a vazão. Os bicos de aço inoxidável, de polímeros
ou de cerâmica devem ser escolhidos por terem maior durabilidade. Os bicos cone vazio
apresentam padrões inferiores ao dos bicos planos, especialmente quando operados com
baixa pressão. Os bicos com indução de ar requerem altas pressões para dar bom padrão de
pulverização.
As gotas mais finas são mais afetadas pelas condições atmosféricas, ou seja, uma gota
maior tende a viajar na direção do alvo, ao passo que as gotas menores podem ser deslocadas
de seu curso e se depositar em qualquer lugar, produzindo resultados variáveis.
Efeito de adjuvantes – Os adjuvantes afetam os padrões de pulverizações e, dessa forma,
podem ser utilizados para corrigir determinados problemas. A adição de surfactante geralmente aumenta o ângulo da aspersão produzida por um bico e auxilia na produção de gotas
finas. Os agentes espessantes podem ter efeito contrário, ou seja, estreitar o padrão de pulverização, criando sobreposições inadequadas. Antes de usar um novo adjuvante, os aplicadores
devem conhecer os efeitos destes sobre a uniformidade da aplicação e ajustar a pressão, a
altura da barra e o tipo de bico, assegurando a correta aplicação do produto.

TRANSPORTE AO ALVO
Depois de assegurada a aplicação uniforme do defensivo agrícola, o próximo objetivo
é que ele atinja o alvo. A interceptação e a retenção da pulverização são um processo complexo, de forma que muitos pesquisadores estão trabalhando na busca de entender como esses
processos ocorrem e como podem ser influenciados.
Dinâmica de gotas
Os físicos que estudam a pulverização e o comportamento das nuvens da pulverização
desenvolveram leis e equações para descrever o movimento das gotas na atmosfera. Muitos
desses princípios revelam características surpreendentes e interessantes. Por exemplo, o valor
das gotas pequenas torna-se evidente quando se calcula o volume de pulverização requerido
para se obter cobertura adequada. As gotas pequenas são capazes de produzir uma densidade
de 1 gotícula por mm2 de superfície plana, mesmo se utilizando menos de 1 L ha-1, ao passo
que pulverizações com gotas maiores podem necessitar de centenas de litros para dar a mesma cobertura (Tabela 23).
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Tabela 23 – Densidades teóricas de gotas e volume de veículo

Diâmetro de gota
µm)
(µ
10
20
50
100
200
500

Volume requerido (L ha-1)
para densidade de uma
gotas por mm2 de superfície
0.005
0.042
0.655
5.24
42
655

Densidade de gotas por
mm2 com volume
de 1 L ha-1
191
23.9
1.53
0.19
0.024
0.002

Fonte: Matthews, 1979.

As pulverizações utilizando-se gotas pequenas proporcionam excelente cobertura, entretanto essas gotas evaporam rapidamente e estão mais sujeitas a derivas. As gotas menores
que 50 µm podem evaporar rapidamente, antes mesmo de atingir o alvo (Tabela 24).
Tabela 24 – Duração teórica e distâncias de queda de gotas sob duas condições atmosféricas.

Condição 1
Temp ( C)
20
UR (%)
80
Duração da
Distância de
gota (s)
queda (m)
0.56
0.09
14
0.5
57
8.5
227
136
0

Diâmetro de
µm)
gota (µ
10
50
100
200

Condição 2
Temp ( C)
30
UR (%)
50
Duração da
Distância de
gota (s)
queda (m)
0.16
0.02
4
0.15
16
2.4
65
39
0

Fonte: Matthews, 1979.

É bastante difícil manter a alta velocidade em gotas pequenas. Mesmo aquelas aceleradas
pela pressão ou por ar injetado têm sua velocidade reduzida rapidamente quando expostas às condições atmosféricas.
A Tabela 25 evidencia que as gotas pequenas reduzem sua velocidade rapidamente no
ar. Observa-se que uma gota de 50 µm de diâmetro com velocidade inicial de 50 m s-1
necessita de 37.5 cm para chegar à sua velocidade final. Somente gotas maiores que 100 µm
são capazes de manter a velocidade em distâncias maiores. No momento em que as gotas
pequenas atingem a sua velocidade final no ar, a gravidade tem pouco efeito e elas se movem
lentamente, sendo levadas pelo vento.
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Tabela 25 – Velocidade terminal, tempo de queda e distância atingida por gotas de vários tamanhos

Diâmetro
de gota
(µm)
10
20
50
100
200
500

Velocidade
final
(m s-1)
0.003
0.012
0.075
0.279
0.721
2.14

Tempo de
queda de uma
altura de 3m
16.9 min
4.2 min
40.5 s
10.9 s
4.2 s
1.7 s

Distância atingida (cm)
Velocidade
Velocidade
-1
inicial = 1m s
inicial = 50m s-1
0.03
0.12
0.75
2.45
7.35
21.8

1.50
6.11
37.5
123
367
1091

Fonte: Matthews, 1979.

IMPACTO E RETENÇÃO
Impacto
As gotas pequenas têm maior probabilidade de atingir objetos pequenos. As gotas grandes são mais bem interceptadas por objetos grandes.
No momento em que as gotas se deparam com um objeto, como uma folha, a primeira questão é se irão atingi-lo ou não. A orientação da folha, o tamanho relativo das gotas
e da folha, assim como as trajetórias das gotas e da pulverização, devem ser considerados.
As informações sobre a composição da pulverização em termos de tamanho das gotas
evidenciam que existem relativamente poucas gotas grandes na maioria das pulverizações.
Em conseqüência, a chance das gotas grandes de atingirem determinado objeto é menor do
que a das gotas menores, que estão presentes em maior número na pulverização. Assim, a
probabilidade das gotas grandes de atingirem o objeto é menor do que aquela das gotas
menores, contudo, quanto maior o tamanho da folha, maior será a probabilidade de uma
gota grande atingi-la. Dessa forma, as gotas menores são as preferidas quando o alvo é composto por pequenos objetos (espécies gramíneas ou insetos) e gotas maiores, quando o alvo é
um objeto grande (espécies dicotiledôneas).
A eficiência na interceptação das gotas é bastante importante e varia com o tipo de
folha. Ao redor dos objetos ocorrem fluxos de ar que mudam de direção para rodear (envolver) o objeto. No caso de uma folha grande, a mudança no caminho do ar é maior do que
aquela que ocorre para uma folha pequena (Figura 75). As gotas pequenas, que têm pouca
inércia, seguirão o movimento do ar ao redor da folha, desviando-se, e poderão não atingi-la.
Por outro lado, uma gota grande poderá superar o fluxo de ar, penetrando no fluxo e atingindo a folha (Figura 75).
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Figura 75. O movimento do ar ao redor de uma folha ou caule pequeno se altera menos do que
ao redor de um objeto maior. Uma gota pequena poderá não atingir o alvo.

A retenção de gotas menores é maior na maioria das ervas, no entanto muitas espécies de
molhamento fácil retêm adequadamente gotas maiores. Os surfactantes podem aumentar a retenção em espécies de molhamento mais difícil.
A velocidade da gota afeta e é importante na sua interceptação pelas folhas. A gota
pequena em queda não possui capacidade para controlar a mudança de direção imposta pelo
fluxo de ar ao redor do objeto; neste caso, a sua velocidade pode fazer a diferença. Dessa
maneira, a assistência de ar pode aumentar eficientemente a velocidade e, conseqüentemente, a captura da pulverização pela folha. No entanto, excesso de ar pode acelerar demasiadamente a gota, de modo que ela pode ricochetear na folha.
A trajetória da pulverização pode ser influenciada pela orientação, pelo ângulo do bico
e pela velocidade de trabalho. A trajetória mais vertical da gota favorece o molhamento de
objetos perpendiculares à direção das gotas, tais como as dicotiledôneas. Em casos de orientação mais horizontal (obtida inclinando o bico para frente ou aumentando a velocidade de
trabalho), ocorre maior molhamento de alvos com orientação mais vertical, tais como colmos
e folhas de gramíneas. Esses fatores variam e interagem de acordo com o tamanho das gotas,
sendo seus efeitos imprevisíveis.
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RETENÇÃO
Após a pulverização atingir o alvo, deve ser retida para que o produto seja absorvido e
produza seu efeito. A retenção da pulverização é influenciada por duas forças opostas:
1. a energia contida na gota;
2. a capacidade de dissipar a energia, da interface da gota com o alvo, prevenindo o seu
ricocheteio.
Os fatores que influem na retenção das gotas são a energia cinética da gota (produto
do tamanho da gota pelo quadrado de sua velocidade), a dinâmica da tensão superficial e as
características da superfície da folha. As folhas maiores e as gotas com maior velocidade
possuem maior quantidade de energia para ser dissipada no impacto da gota com a folha. A
superfície foliar considerada de fácil molhamento (aquelas superfícies em que uma gota se
espalha facilmente), como a folha de caruru (Amaranthus sp.), possui capacidade de reter
diversos tamanhos de gota. Em contraste, gotas pequenas são mais facilmente retidas por
superfícies de molhamento difícil, como as folhas cerosas de Setaria sp (Figura 76). A adição
de adjuvantes pode aumentar a retenção.
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Figura 76. Efeito do tamanho de gotas na retenção por uma espécie de difícil molhamento
(Setaria sp.) e por uma de molhamento fácil (Amaranthus sp.).
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Penetração no dossel
O dossel das culturas é composto por uma mistura de colmos e folhas de vários tamanhos, apontando em várias direções. A penetração da pulverização no dossel é de difícil
melhoria, mas, em geral, a orientação vertical da pulverização dará maior probabilidade de
penetração. A orientação vertical da pulverização pode ser obtida pela orientação de bicos
para baixo e pela redução da velocidade de trabalho.
Nos casos em que a pulverização é realizada num dossel composto de restos culturais
em pé, como da cultura do trigo, a melhor penetração foi obtida usando-se gotas grandes
(Figura 77). Quando o ângulo dos bicos foi orientado em 45o para frente, os restos culturais
interceptaram a maior quantidade da pulverização. Também é importante o aumento da
velocidade das gotas. Esse aumento é melhor obtido quando se usa bicos com assistência de ar.
É difícil indicar qualquer meio para melhorar a penetração sem limitar-se a uma cultura,
estádio de crescimento ou condição de ambiente.
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Figura 77. Perdas da quantidade de depósito, usando-se três técnicas de aplicação devido a
restos culturais de trigo, mantidos em pé, e a duas espécies de plantas daninhas.
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Dessa forma, a penetração da pulverização é resultado da aplicação dos princípios que
regulam a interceptação da pulverização e depende do tamanho das gotas e das características
do dossel. Num dossel de canola, as folhas grandes e sua orientação horizontal (planófilas)
criam uma barreira primária de interferência à penetração. Nessa situação, os princípios de
interceptação discutidos anteriormente sugerem que as gotas maiores serão interceptadas pelas folhas da canola, ao passo que as gotas pequenas apresentarão tendência a se desviar ao
redor destas. Assim, pulverizações com gotas menores penetrarão melhor no dossel com
camadas de objetos em cascata. Já em um dossel orientado verticalmente, tais como os de
cereais, pulverizações compostas por gotas maiores, terão maior chance de evitar o contato
com as folhas estreitas. A difícil penetração em dosséis densos pode requerer o uso de pingentes para posicionar o bico mais próximo do alvo.

FORMAÇÃO DO DEPÓSITO
Após a retenção da pulverização pelo alvo, ela entra em contato com a superfície foliar
e seca em poucos segundos, formando depósitos do produto aplicado. A natureza deste
depósito pode ter grande impacto na eficácia do produto. Por exemplo, considere-se um
herbicida de contato aplicado na dose de 1000 g ha-1 em 100 L de água ha-1, resultando
numa dose de 10 µg em 1 µL por cm2 de área. Considere-se que uma planta de Chenopodium
album no estádio de quatro folhas pode ter área foliar de 10 cm2. Assumindo que este intercepte e capture toda a pulverização, ela receberia a dose de 100 µg diluída em 10 µL.
Agora, considerem-se dois casos extremos: no primeiro, toda a dose é transferida em
quatro gotas de 1700 µm de diâmetro cada uma, uma em cada folha (volume total = 10
µL); no segundo, a dose é distribuída em 20.000 gotas, com 100 µm de diâmetro cada uma
delas, distribuídas uniformemente na planta (volume total = 10 µL). Nestes dois casos, qual
depósito terá maior eficácia?
A resposta é óbvia: por ser um produto de contato, a maior cobertura proporciona
melhor controle, mas é um pouco mais complexa do que isso ou do que parece. As gotas
mais finas realmente proporcionam melhor cobertura, entretanto evaporam mais rapidamente, resultando em pouco tempo para sua absorção. Além disso, cada gota conteria uma
quantidade muito pequena do ingrediente ativo, provavelmente não suficiente para causar
efeito tóxico para as células localizadas mais abaixo, ou seja, não teria efeito de profundidade.
Por outro lado, a pulverização com gotas maiores daria menor cobertura, mas os depósitos
permaneceriam por mais tempo na forma líquida, com mais ingrediente ativo por unidade
de área foliar, aumentando a probabilidade de absorção e de morte da célula. Assim como
acontece com o processo todo de transferência de dose, considerações devem novamente ser
feitas para que se obtenham os melhores resultados numa diversidade de condições ambientais.
Elevadas taxas de evaporação associadas com condições de alta temperatura e baixa
umidade, colocarão os depósitos da pulverização com gotas pequenas em desvantagem em
comparação a pulverizações compostas por gotas maiores. Produtos sistêmicos serão, pro124

vavelmente, menos sensíveis à estrutura de depósitos de pulverização do que os produtos de
contato. As estruturas da superfície foliar de diferentes espécies de plantas daninhas podem
dar vantagem para alguns tipos de depósitos.

Tipos de depósito?
Os resultados de pesquisa indicam que o tamanho ideal da gota varia de herbicida para
herbicida e com a espécie de planta daninha. Alguns herbicidas de contato são mais eficientes
quando aplicados com gotas pequenas, ao passo que outros podem não ter bom desempenho nessas condições. Em geral, os efeitos do tamanho de gotas tornam-se mais evidentes
quando se utilizam volumes baixos de veículo. As gotas pequenas geralmente apresentam
melhor desempenho em aplicações com baixo volume.
As pulverizações feitas com bicos hidráulicos apresentam uma variedade de tamanhos de gotas, de forma a satisfazer várias condições e, dessa forma, realizar uma boa
aplicação. Os dosséis de culturas são tão complexos que não é possível determinar o tamanho de gotas que penetrará com maior eficiência em todas as situações. Uma vez aplicadas
as gotas em vários tamanhos, elas secam em tempos diferentes e conterão tanto elevadas
como baixas concentrações do ingrediente ativo por unidade de área e, assim, darão boas
características de eficácia.
O uso crescente de bicos que diminuem a deriva tem levantado a questão sobre as
conseqüências da aplicação de gotas grandes sobre o controle de pragas. Embora o uso de
gotas maiores na pulverização tenha sido, historicamente, imaginado com afeito negativo
sobre o controle de pragas, as novas tecnologias tais como a indução de ar ou bicos com
assistência de ar, podem desafiar esses conceitos.
A distribuição do tamanho de gotas, por volume, de um bico XR11002 e de um bico
TT11002, operando ambos à pressão de 40 psi, pode ser usada para ilustrar os efeitos de
pulverizações de gotas maiores (Figura 78). O bico do tipo XR tem maior proporção de
volume de sua vazão composta por gotas pequenas (<100 µm) do que os bicos tipo TT (16
vs. 5%). Isso faz com que o bico tipo XR produza uma aplicação mais propensa à deriva,
mas também produz gotas menores, que dão melhor cobertura. O bico tipo TT tem maior
volume de gotas grandes (> 400 µm), o que pode prejudicar a sua retenção (14 vs. 2%). O
resultado dessas diferenças depende das condições de ambiente, das propriedades do alvo, do
ingrediente ativo e de outros fatores.
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Figura 78. Alterações no espectro de tamanho de gotas de uma pulverização convencional e de
baixa deriva.

Não se deve esperar que um tipo de bico seja o melhor para todos as situações. As
condições atmosféricas, a natureza das espécies-alvo e o ingrediente ativo podem influenciar
na escolha do bico. O balanço entre a eficiência e o impacto em espécies ou situações que não
são o alvo da aplicação deve ser considerado. Algumas vezes, uma aplicação usando-se gotas
finas pode ser o mais apropriada, caso das aplicações de fungicidas e de inseticidas, ao passo
que pulverizações de gotas maiores podem ser necessárias para controlar a deriva ou para
melhorar a penetração em dossel de cereais. Na Tabela 26 são apresentadas algumas mudanças e seus efeitos sobre as características da aplicação.
Efeito no movimento sobre e na planta
A maioria dos eventos que ocorrem após a deposição das gotas não é influenciado
diretamente pelo aplicador, por isso não serão discutidos em detalhe aqui. Embora a
redistribuição na planta possa ser função do volume de veículo e da formulação, a maioria
dos eventos, tais como fotodegradação e lavagem pela chuva, é controlada principalmente
pela química e pela formulação do ingrediente ativo.
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Tabela 26 – Efeitos de alterações em características da pulverização.

Modificação

Tamanho
de gota
Menores

Retenção
e cobertura
Melhorada

Menores

Maior altura
da barra
Gotas
maiores

Menores no
alvo
Maiores

Ar assistido

Depende do
sistema,
usualmente
menores

Eletrostáticos

Depende do
sistema, mas
são mais
finas, em geral

Melhorada
em geral

Menor volume
de veículo

Mais finas

Geralmente
melhorada

Aumento
na pressão
Maior
velocidade

Efeito
Deriva

Penetração

Maior

Sem efeito

Pouco efeito

Maior

Pouco efeito

Maior

Menor para
dosséis
verticais
Reduzido

Reduzida em
espécies
de difícil
molhamento
Melhorada
em geral

Menor

Melhorada
em dosséis
verticais

Depende da
densidade do
dossel e do
ar injetado
(força e
direção)
Menor

Geralmente
melhorada,
mais no meio
do dossel

Maior

As camadas
superiores do
dossel recebem maior
quantidade
Reduzida em
dosséis
verticais

ADJUVANTE
•

É qualquer substância adicionada à solução a ser pulverizada que mude as suas características.

•

Os adjuvantes podem reduzir a formação de espuma, aumentar o espalhamento da
gota, a absorção, reduzir a deriva entre outras funções.

•

Os adjuvantes são produtos específicos para cada tipo de defensivo e não podem ser
substituídos sem critérios.
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Adjuvantes: função e definição
Os adjuvantes são definidos como qualquer substância presente numa formulação, ou
adicionada ao tanque do pulverizador para modificar a atividade biológica ou as características de sua aplicação. Os adjuvantes possuem importante função na aplicação dos herbicidas.
Adjuvantes podem ser classificados em duas categorias.
• ativadores e modificadores da pulverização;
• outros modificadores.

Adjuvantes
São substâncias utilizadas para assegurar ou aumentar a eficiência dos herbicidas, sendo
freqüentemente adicionadas à formulação do produto ou recomendado na bula.
Os ativadores e os modificadores da pulverização são utilizados com o objetivo de
melhorar o desempenho biológico e/ou as características físicas e químicas da calda (Tabela 27).
Tabela 27 – Classificação dos adjuvantes.

Classificação do adjuvante

Ativadores e modificadores

Tipo

Objetivo

Surfactantes

Reduzir a tensão
superficial

Óleos

Melhorar a absorção

Adesivos, Espalhantes

Formação de filme,
aderência, resistência
à lavagem pela chuva

Agentes tampões

Melhorar a
solubilidade

Antiespuma

Reduzir a formação
de espuma

Agentes
compatibilizantes

Melhorar a mistura

Agentes de controle
da deriva

Aumentar o
tamanho da gota

Outros modificadores

Introdução aos adjuvantes
Em razão da maneira específica como os adjuvantes afetam a pulverização, a deposição
e a absorção, é impossível predizer como um determinado adjuvante interagirá com os
fatores que regulam o controle de plantas daninhas sem que se realizem estudos extensivos.
Dessa forma, para evitar problemas, é importante seguir as instruções contidas no rótulo.
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Surfactantes
Os surfactantes são uma categoria de adjuvante. Os surfactantes (surface active agent)
são definidos como “um produto que melhora a emulsão, a dispersão, o espalhamento, o
molhamento ou outras propriedades de um líquido ou solução, através da modificação de
suas propriedades de superfície”.
Os surfactantes devem ser adicionados naquelas soluções a serem pulverizadas que não
possuem este produto, ou quando este está presente em pequenas quantidades. Eles também
são adicionados naqueles casos em que as doses a serem aplicadas são baixas ou quando os
volumes de veículo usados diluem excessivamente o surfactante da formulação. Os surfactantes
também são muito específicos em seus efeitos e recomendações de uso, de forma que é
importante seguir as instruções contidas no rótulo para evitar erros.
Como funcionam os surfactantes
Os surfactantes afetam os seguintes processos e características da pulverização:
• tensão superficial;
• formação das gotas (pulverização do líquido);
• retenção da gota pela folhagem;
• evaporação e persistência;
• formação de depósito;
• penetração na cutícula.
Os surfactantes são conhecidos principalmente por sua habilidade em reduzir a
tensão superficial de uma solução.
Tensão superficial
Os líquidos possuem tendência a assumir um estado de baixa energia, que acontece
quando a sua área superficial é minimizada. Como exemplo, a gota assume a forma de esfera.
Para aumentar a área superficial é necessário aplicar energia; assim, a quantidade de energia
necessária para aumentar a área superficial de um líquido é conhecida como “tensão superficial”.
A água tem alta tensão superficial porque as suas moléculas são atraídas fortemente
entre si. No interior da gota, essa forte coesão é balanceada em todas as direções. A tendência
da gota em manter sua forma esférica ocorre devido ao desbalanceamento de forças, havendo
mais força puxando em direção ao centro do que para fora da gota.
As moléculas de surfactante têm propriedades de afinidade tanto com a água como
com o óleo. Isso ocorre porque um lado da molécula tem afinidade com água (hidrofílica) e
o outro, com o óleo (hidrofóbica ou lipofílica) (Figura 79). No momento em que o surfactante
é adicionado à água, as suas moléculas substituem as forças coesivas da água por ligações
menos fortes entre a água e o surfactante. Assim, o desbalanceamento de forças é reduzido,
sendo necessária menor quantidade de energia para deformar e espalhar a gota.
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Parte hidrofílica
Parte lipofílica/hidrofóbica

Figura 79. Interação entre as partes hidrofílicas e lipofílicas da molécula de surfactantes com
água e com a superfície cerosa da folha.

A gota contendo surfactante pode interagir com outras superfícies em razão da natureza hidrofílica e lipofílica das moléculas de surfactante. Quando a gota atinge a superfície
cerosa da folha, o surfactante é capaz de formar uma ponte entre a água e a cera. A parte
lipofílica do surfactante interage com a cera e a parte hidrofílica, com a água da solução.
Assim, a gota tem melhor contato com a área foliar e pode ser espalhada (Figura 79).
O grau com que a gota se espalha pode ser descrito pelo ângulo de contato entre a
superfície da folha e a gota (Figura 80). Este parâmetro varia consideravelmente de acordo
com a posição da gota na folha, com a idade e a espécie de planta. O ângulo de contato é
maior nas espécies de molhamento mais difícil.

Figura 80. Ângulo de contato entre a gota e uma superfície, com e sem surfactante (Devine et
al., 1993).

Para minimizar a tensão superficial, as moléculas de surfactante devem estar uniformemente dispersas no líquido e ter suas regiões hidrofóbicas e hidrofílicas em alinhamento
adequado com as moléculas de água. A maioria dos dados existente sobre a tensão superficial
refere-se a situações estáticas, isto é, para um líquido estático ou em equilíbrio. Em condições
estáticas, a tensão superficial mínima é obtida na “concentração crítica de micelas”, que geralmente é de 0.1% do volume (Figura 81), ou seja, 100 L de água necessitam de 100 mL de
surfactante para minimizar a tensão superficial.
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Tensão superficial

Concentração crítica de micelas

Concentração do surfactante

Figura 81. A concentração crítica de micelas (CCM) é a concentração de surfactante num líquido necessária para minimizar a tensão superficial estática (Berndt, 1987).

Óleos
Os óleos concentrados são óleos vegetais ou derivados do petróleo, cuja função primária é melhorar a absorção do herbicida pela planta. Os óleos contêm surfactantes para auxiliar
a sua mistura com a água. Muitos herbicidas graminicidas são misturados com óleos vegetais
concentrados específicos.
Outros adjuvantes
Os modificadores da pulverização e outros modificadores são menos comuns que os
ativadores. Entre os modificadores da pulverização estão os espalhantes e os adesivos, que
melhoram a retenção e a adesão da pulverização, protegendo contra a lavagem pela chuva. Os
modificadores incluem os agentes tamponantes, os antiespumantes, os agentes compatibilizantes e os agentes controladores da deriva. Os agentes tamponantes são algumas vezes
necessários para melhorar a solubilidade de ingredientes ativos. Agentes de controle da deriva
são usados para aumentar o tamanho de gotas.
Os adjuvantes são desenvolvidos para melhorar a desempenho dos herbicidas. Entretanto, não existe um adjuvante universal, e um produto pode ter sua ação aumentada ou
decrescida, ou não ocorrer nenhum efeito devido à adição de um adjuvante. Existe um grande número de adjuvantes no mercado, por isso a necessidade de análise de forma aprofundada.
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PULVERIZAÇÃO
Os adjuvantes afetam as propriedades físico-químicas de uma solução, tais como a
viscosidade e a tensão superficial, que têm papel importante na pulverização do líquido (formação das gotas). Em geral, baixa viscosidade e tensão superficial proporcionam pulverizações de gotas pequenas, ao passo que a viscoelasticidade pode afetar o ricocheteio de gotas.
A comparação da pulverização da água com um surfactante organosilicone e um redutor de deriva, usando bico XR8003, com pressão de operação de 40 psi, apresentou grande
diferença no espectro do tamanho de gotas obtidas. A adição de surfactante proporcionou a
produção de gotas menores do que aquelas produzidas sem a adição, contendo somente
água. O redutor de deriva proporcionou a produção de gotas maiores (Figura 82). Portanto,
os surfactantes podem afetar significativamente à deriva.
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Figura 82. Espectro de tamanho de gotas produzidas por soluções contendo somente água,
contendo surfactante e contendo redutor de deriva (espessante) pulverizado com
bicos XR8003 a 40 psi.

As velocidades das gotas dessas pulverizações também foram diferentes. As maiores
velocidades foram obtidas para a pulverização contendo surfactante, ao passo que as menores
foram obtidas quando foi usado o redutor de deriva (Figura 83). A velocidade da gota é
menos importante que o seu tamanho, embora alguns efeitos possam ser observados. Por
exemplo, as gotas pequenas com maior velocidade são menos propensas à deriva do que as de
menor velocidade. As gotas de maior velocidade podem ricochetear mais facilmente quando
batem nas folhas.
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Figura 83. Espectro da velocidade de gotas de água, com surfactante e com espessante aplicados usando-se um bico XR8003 com pressão de 40 psi.

Retenção da pulverização
A retenção da pulverização depende das características da superfície da folha e das
gotas que compõem a aspersão.
O uso de surfactantes pode ser necessário para obter a retenção adequada em alguns
tipos de folhas. Geralmente, os surfactantes têm maior efeito nas espécies de molhamento
difícil. Em algumas dessas espécies, a retenção de gotas é quase impossível de se obter sem o
uso de surfactante, ao passo que nas espécies de molhamento fácil a adição de surfactante
pode causar escorrimento das gotas das folhas. Os melhores resultados são obtidos em graus
intermediários de dificuldade de molhabilidade.
O molhamento da superfície é afetado pela estrutura da folha, incluindo a presença e
densidade de pêlos e as microestruturas da cutícula. O tipo de cera, mas não a sua quantidade, é importante no processo de retenção. A baixa retenção está associada a camadas de cera
do tipo microásperas, as quais retêm ar e dificultam a adesão das gotas.
Em estudos com retenção de gotas em folhas de Setaria sp, verificou-se que nem as
gotas menores nem as maiores foram retidas pelas folhas desta espécie. A adição de um
surfactante à solução fez com que as gotas pequenas fossem retidas e as maiores tendessem a
ricochetar. Dessa forma, constatou-se que há um limite à ação dos surfactantes em melhorar
a retenção.
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Os efeitos do tipo de folha sobre a retenção foram verificados aplicando-se água com
e sem surfactante em plantas de milho (espécie de difícil molhamento) e de Abutilon theophrasti
(espécie de fácil molhamento). O surfactante melhorou muito a retenção nas folhas de milho, mas teve pequeno efeito na retenção pelas folhas de Abutilon theophrasti (Figura 84). É
necessário conhecer as características do alvo para se obterem os efeitos esperados do surfactante.
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Figura 84. Efeito do surfactante na retenção da pulverização pelas folhas do milho (folhas de
molhamento difícil) e pelas folhas de Abutilon theophrasti (de molhamento fácil).

Evaporação e persistência
Após a formação do depósito, o produto fica exposto às condições do ambiente, que
podem afetá-lo negativamente e reduzir a sua eficiência (Figura 85). Alguns adjuvantes podem evitar esses efeitos negativos, por serem capazes de formar um filme de óleo sobre as
folhas, o qual reduz a evaporação da água usada como veículo, aumentando a resistência à
lavagem pela chuva e protegendo contra a radiação ultravioleta. Dessa forma, prolongam o
tempo para a absorção do ingrediente ativo.
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Secamento

Amorfa, lâmina de hidratação
Boa absorção

Cristalina, sem lâmina de hidratação
Absorção limitada

Figura 85. Após secar, as gotas com adjuvante podem formar depósitos amorfos envolvidos por
uma camada hidratada, a qual fornece uma rota de absorção à planta (esquerda); já
aquelas sem adjuvante podem formar um depósito cristalino (direita), do qual o ingrediente ativo tem maior dificuldade em penetrar na planta (Devine et al., 1993).

Os adjuvantes apresentam efeitos distintos sobre a evaporação: alguns reduzem essas
perdas, ao passo que outros não têm nenhuma influência. Os adjuvantes que causam
espalhamento do depósito podem ter efeitos antagônicos, porque se, por um lado, o
espalhamento aumenta a área de contato com a folha, aumentando as chances de absorção,
por outro, o espalhamento aumenta as perdas por evaporação e por fotodegradação. Assim,
como em outras situações vistas anteriormente, os efeitos podem ser contrários, de forma
que um balanço entre os efeitos positivos e negativos deve ser considerado para a obtenção
dos melhores resultados.

Efeito na formação do depósito
O controle das espécies daninhas depende da formação de um depósito do ingrediente
ativo capaz de ser absorvido de maneira eficiente pela planta. No momento em que uma
gota é depositada sobre a folha, a água evapora rapidamente, deixando na superfície desta
folha os ingredientes não voláteis do produto. Sendo a difusão a maior responsável pela
absorção do herbicida, é de se esperar maior difusão de um líquido através das barreiras
presentes nas folhas do que de uma substância na forma de cristal. Os adjuvantes podem
afetar a formação do depósito, mantendo-o numa forma amorfa, similar ao estado líquido,
ou fazendo-o cristalizar (Figura 85). Embora esses processos não sejam bem entendidos,
sabe-se que os depósitos amorfos facilitam a absorção, sendo os melhores para a maioria dos
herbicidas.
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Penetração na cutícula
A barreira mais importante à entrada do herbicida na folha é a cutícula, que é uma
camada de ceras que a planta usa para se proteger contra os estresses do ambiente (Figura 86).
Essa camada de cera é composta por depósitos de formas variadas (esferas, cubos ou plaquetas)
dependendo da espécie e da idade da planta. As características da formação da camada de cera
são uma resposta às condições ambientais ocorridas durante o crescimento da planta. Em
condições de ambiente ensolarado, com alta temperatura e com estresse hídrico, a cutícula
terá maior quantidade de cera.

Gotas
Cristais de cera
(ampliados)

Cera cuticular
Estrutura de cutina
Fibras de pectina

Parede celular
Membrana

Figura 86. Corte da cutícula foliar mostrando as ceras epicuticulares, as cuticulares e a cutina,
que representam uma barreira à penetração do herbicida na célula vegetal (Devine et
al., 1993).

A absorção dos herbicidas é reduzida em casos em que ocorre grande deposição de cera
na cutícula. Entretanto, alguns estudos sugerem que o tipo de cera pode ser tão importante
quanto a sua quantidade. O tipo de cera e a sua quantidade diferem entre espécies, entre
órgãos e com a idade das plantas, de maneira que somente um tipo de adjuvante não soluciona todos os problemas nem deve ser indicado em todas as situações.
A cutícula foliar é afetada pela umidade relativa do ar, hidratando-se e tornando-se
mais permeável quando a umidade é elevada. Assim, aplicações realizadas em condições de
alta umidade relativa proporcionam melhores resultados por permitirem maior absorção
pelas espécies daninhas. Entretanto, nessas condições existe maior probabilidade da ocorrência de fitotoxicidade às culturas.
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Os surfactantes contêm componentes que apresentam alta afinidade com óleos, de
maneira que eles podem interagir com a cutícula, auxiliando a entrada do ingrediente ativo
na célula. Alguns surfactantes são capazes de dissolver membranas, melhorando a absorção e,
conseqüentemente, a atividade do herbicida. A toxicidade para cultura também pode ser
aumentada.
As membranas podem ser afetadas pelos surfactante. Se os danos ocorrerem antes da
translocação do herbicida, pode ocorrer o isolamento fisiológico do ingrediente ativo, ou
seja, o produto será impedido de translocar-se, reduzindo a sua atividade. Não existe maneira
de predizer como um determinado surfactante interagirá com determinada cultura, de maneira que as instruções constantes nos rótulos devem ser obedecidas rigorosamente.
A maior absorção constatada na presença de surfactantes pode ser atribuída a um ou
mais fatores, alguns dos quais já foram discutidos neste capítulo, e que são:
- o espalhamento da gota proporciona maior área de contato do produto com a folha;
- maior retenção em locais da superfície da planta com penetração mais fácil do produto;
- redução das perdas por evaporação;
- solubilização de barreiras cuticulares;
- formação de rotas hidrofílicas através da cutícula;
- aumento da permeabilidade das membranas;
- formação de complexos entre o surfactante, a cutícula e o ingrediente ativo.
O adjuvante sulfato de amônio e a qualidade da água
Os fertilizantes são usados como adjuvantes pelas seguintes razões: podem superar
antagonismos causados por água de baixa qualidade, podendo, assim, melhorar a absorção de
alguns herbicidas.
O sulfato de amônio (NH2S04) contém dois íons que têm duas funções importantes.
O íon sulfato (SO4 ) liga-se ao CA++, Mg++, Zn++, Na+, K+, Al+++ e Fe+++, presentes em “água
dura”, evitando que estes se associem às moléculas do herbicida, causando a perda da sua
atividade herbicida. O íon amônio (NH4+) auxilia a passagem de alguns herbicidas pela membrana celular, fornecendo prótons para criação do gradiente entre o lado externo e interno da
membrana, efeito pelo qual as moléculas do herbicida são absorvidas e translocadas entre as
células.
Existem na literatura vários trabalhos que demonstraram o efeito negativo da “água
dura” sobre a eficiência do glyphosate e do 2,4-D amina. Para resolver esses problemas, é
recomendado que se use a maior dose recomendada do herbicida ou que sejam adicionados,
dependendo da água, 3kg de sulfato de amônio por 100 L de água quando se usa glyphosate.
A redução do volume de água também é recomendada. Para o herbicida 2,4-D amina a
adição de fertilizantes não é eficiente. Neste caso, em ordem de prioridade, devem-se considerar as seguintes possibilidades: (a) usar outra fonte de água, (b) usar a formulação éster de
2,4-D, (c) usar a maior dose recomendada e (d) usar um surfactante não-iônico a 0,1 %.
A presença de altos níveis de bicarbonato (HCO3-) na água pode ser antagônica à
atividade dos herbicidas do grupo dos “dim” (exemplo: clethodim). Para superar este anta137

gonismo recomenda-se usar também o sulfato de amônio. O bicarbonato (HCO3-) também
afeta o herbicida 2,4-D; para superar esse efeito, utiliza-se a mesma estratégia recomendada
para “água dura”.
Condições ambientais
As condições ambientais prevalecentes antes e durante as aplicações determinam os
resultados dos adjuvantes. Em geral, quando são aplicadas as doses recomendadas dos herbicidas
e em condições adequadas para o crescimento das plantas, a adição de adjuvante não aumentará o controle das plantas daninhas. Entretanto, quando existem problemas de qualidade da
água ou as plantas estão sob estresse ambiental, a adição de adjuvante pode melhorar a eficiência dos herbicidas.
Resumo
Os adjuvantes baixam a tensão superficial, o que aumenta o espalhamento das gotas.
Além disso, podem aumentar a absorção de herbicidas através da cutícula e melhorar a habilidade desses compostos em superar as condições ambientais adversas, tais como chuvas após
a aplicação e excesso de radiação solar. Em virtude da maneira específica como os adjuvantes
afetam a pulverização, a deposição e a absorção, é bastante difícil prever a interação destes
com os fatores relacionados com o controle de plantas daninhas. Assim, é extremamente
importante que as orientações contidas nos rótulos dos produtos sejam obedecidas para assegurar a eficiência do produto aplicado e evitar fitotoxicidade para cultura.

DERIVA
•
•
•

•
•

A velocidade do vento e a estabilidade das condições ambientais são fatores com grande
influência na deriva.
Embora a ocorrência de vento aumente a deriva, a ausência total de vento pode resultar em
danos por deriva ainda maiores.
Em todas as condições, gotas grandes reduzem a deriva e podem ser obtidas reduzindo a
pressão ao mínimo possível, aumentando o volume de calda e usando adjuvantes e bicos
antideriva específicos.
Aspersores equipados com cortinas protetoras e com assistência de ar reduzem a deriva e
protegem a pulverização dos efeitos do vento.
A redução da deriva aumenta a eficiência e reduz os danos às culturas.

Fatores que influenciam a deriva
Este capítulo descreve os fatores que influenciam a deriva. Nele são integradas informações de todos os capítulos anteriores para fornecer as bases das causas e soluções para este
importante aspecto da pulverização.
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Embora determinados tipos de bico e/ou o uso de cortinas possam reduzir significativamente a deriva, não se deve esquecer que outras tecnologias mais convencionais também
são muito efetivas neste aspecto.
Condições de clima
Os fatores climáticos mais importantes nas pulverizações são a velocidade do vento e a
estabilidade atmosférica (inversões térmicas). A temperatura e a umidade relativa também
possuem papel importante.
Velocidade do vento
Se todos os demais fatores climáticos permanecessem constantes, a deriva seria aumentada proporcionalmente ao aumento da velocidade do vento. Por exemplo, na aplicação de
50 L ha-1 usando-se bicos 8001, a perda por deriva será de 3% se a velocidade do vento for 10
km h-1; de 7%, se a velocidade do vento for 20 km h-1, e de 11%, se a velocidade do vento
for 30 km h-1. Contudo, mesmo em situações de completa estabilidade, sem vento, a deriva
poderá ocorrer e, neste caso, em qualquer direção. Assim, a melhor pulverização é feita quando existe um pouco de vento, de forma que o operador possa controlar e prever a deriva.

Estabilidade climática
As inversões térmicas podem afetar a aplicação e serem responsáveis pela deriva. Num
dia ensolarado normal, as condições de clima podem ser bastante instáveis. Se a temperatura
do ar próximo do solo é maior do que aquela que está acima, pode ocorrer considerável
turbulência na atmosfera. A tendência é de que o ar quente suba e o ar frio desça, criando
correntes ascendentes e descendentes. Neste caso, a deriva pode ocorre de forma dispersa,
tanto de forma ascendente como descendente, diluindo o produto no ar e reduzindo a sua
capacidade de causar toxicidade (Figura 87).

A deriva é um dos componentes da aplicação de maior importância. A pulverização deve
atingir o seu objetivo sem que ocorram perdas na atmosfera, garantindo a segurança das
pessoas, das culturas vizinhas, e evitando a poluição do ambiente.
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Nuvem de
pulverização dispersa
acima e ao redor da
área aplicada
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estável

Nuvem de pulverização
concentrada sobre a
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Figura 87. Comportamento da nuvem da pulverização em condições ambientais instáveis e estáveis. (Bache et al., 1988)

A condição oposta à instabilidade é a estabilidade atmosférica. A condição de estabilidade ocorre à noite, momento em que o solo perde temperatura e o ar que está próximo da
superfície da terra apresenta a mesma temperatura do ar que está acima. Esse processo é
conhecido como inversão térmica. A pulverização sob condições de inversão resulta em transporte ou deriva a longas distâncias.
Em condições de inversão, a turbulência não ocorre já que as camadas de ar não se
misturam e tendem a permanecer na mesma posição. Dessa forma, eventuais derivas podem
permanecer concentradas num local por várias horas ou formar nuvens concentradas que se
deslocam lentamente, causando danos consideráveis por onde passam.
A ironia é que as inversões são normalmente associadas com momentos de ausência de
ventos, e é neste momento que o aplicador deve estar atento para evitar a deriva. As diferenças entre condições estáveis e instáveis estão sumarizadas na Tabela 28.
Tabela 28 – Influência das condições atmosféricas sobre a ocorrência da deriva.

Condição instável

Condição estável (inversão)

Dias ensolarados
Vento leve
Pulverização dispersa
A direção da deriva é previsível

Noites
Ausência de vento
Formação de nuvem de deriva
A direção da deriva é imprevisível

A pulverização pode ser realizada ao entardecer e ao amanhecer evitando-se o vento e
não realizando aplicação em momentos de inversão térmica. O maior problema de aplicações nessas condições é que os ventos leves após a inversão podem concentrar a deriva em
direção a culturas sensíveis, causando grande dano.
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Os maiores problemas com deriva são acompanhados de inversão térmica, que persiste após o nascer do sol até que a temperatura aumente de dois a três graus.
Temperatura do ar e umidade relativa
Muitas gotas evaporam antes de atingir o alvo. A evaporação se inicia imediatamente
após a saída do bico. A temperatura e a umidade possuem efeito direto sobre a evaporação da
gota e determinam o tempo de evaporação. Por exemplo, numa condição de 20 oC e 80% de
umidade relativa, uma gota de 100 µm evapora completamente em 57 segundos. Já em uma
condição de 30 oC e 50% de umidade relativa, a mesma gota evapora completamente em 16
segundos e uma gota de 50 µm evapora em 4 segundos nestas condições, tempo suficiente
para percorrer somente 15 cm.
Calibração do pulverizador
Os métodos de redução da deriva baseiam-se em:
• utilizar gotas grandes na pulverização;
• proteger o spray do vento.

Uso de gotas grandes
A redução da deriva é conseguida geralmente com o aumento do tamanho de gotas da
pulverização. O uso de pressão baixa, aumento do volume de calda, uso de bicos antideriva
e uso de adjuvantes específicos são estratégias eficientes para reduzir a deriva (Figura 88).

Figura 88. Os bicos antideriva (esquerda), que produzem gotas maiores, são eficientes na redução da deriva se comparados com os bicos “normais” (direita).
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Pressão
O tamanho das gotas produzidas por um bico está diretamente relacionado com a
pressão de operação do equipamento. Equipamentos operados em alta pressão produzem
gotas menores e mais sujeitas à deriva. Em aspersão com bicos do tipo XR, a redução da
pressão de 40 para 20 psi reduz significativamente a deriva. Entretanto, a velocidade de
operação deve ser ajustada, pois a redução da pressão reduz o volume de calda aplicado por
área.
Volume de calda
O emprego de altos volumes de calda, desde que a velocidade de aplicação seja constante, está relacionado com uso de bicos de alta vazão, ou seja, que produzem gotas grandes,
e com isso ocorre redução da deriva. Um segundo aspecto relaciona-se com a maior diluição
do ingrediente ativo, que resultará em menor deriva e com menor potencial de causar danos.
Bicos antideriva
A obtenção de gotas grandes, sem o emprego de altos volumes de calda, pode ocorrer
com a substituição dos bicos convencionais por bicos antideriva. Existem dois tipos de bicos
antideriva disponíveis, com mecanismo distinto para produzir gotas grandes. Ambos produzem gotas grandes, reduzindo significativamente a deriva (Figuras 89, 90 e 91).
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Figura 89. Relação entre o tamanho da gota e a deriva (Grouer et al., 19997).
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Figura 90. Bicos convencionais produzem deriva que pode provocar danos a culturas vizinhas.

Figura 91. Bicos antideriva minimizam a deriva, evitando danos a culturas vizinhas.

A deriva está relacionada diretamente com o tamanho das gotas que compõem a pulverização. As gotas com tamanho menor que 150 µm de diâmetro são aquelas consideradas
mais sujeitas à deriva; assim, quanto maior o seu número na pulverização, maior será a
tendência da ocorrência de deriva. A maior propensão de uma gota à deriva é resultado da
combinação do seu baixo peso e baixa velocidade, que conferem maior probabilidade de
ser carregada pelo vento. Se uma gota pequena é acelerada, oferecerá maior resistência ao
carregamento pelo vento. Por isso, o uso de assistência de ar reduz a deriva. Entretanto,
uma maneira mais fácil é aumentar o tamanho das gotas aplicadas. A proporção de gotas
com tamanho menor que 150 µm de diâmetro é utilizada como um indicador do potencial de deriva de uma pulverização.
O primeiro tipo de bico antideriva, pertencente à série DG ou SD, possui dois orifícios de saída em seqüência: o primeiro orifício determina a quantidade de calda a ser aplicada
e o segundo pulveriza a calda. O orifício de saída, segundo orifício, é ligeiramente maior que
o primeiro; dessa forma, ocorre uma redução da pressão quando o líquido passa do primeiro
para o segundo orifício. A mudança de pressão é significativa; assim, este tipo de bico, operando com pressão de 40 psi, produz gotas equivalentes àquelas obtidas com pressão de 20
psi com bicos “normais”.
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Em geral um bico antideriva produz gotas equivalentes a uma classe superior de vazão,
ou seja, um bico DG8002 produz gotas equivalentes a um bico XR8003 e um DG8003, a
um XR8004, e assim por diante. A deriva produzida por bicos DG11002 é a metade daquela
produzida por bicos XR11002.
Os bicos da série Turbo TeeJet (TT) possuem mecanismo diferente para produzir
gotas grandes. A formação de turbulência numa câmara interna do bico produz gotas grandes, mecanismo que possui a vantagem de permitir a operação com pressão maior do que
aquelas usadas em outros tipos de bicos. Enquanto o bico do tipo DG opera com pressão
entre 30 e 60 psi, o do tipo TT opera com pressão de 15 a 90 psi. Este tipo de bico é muito
importante em casos em que são utilizados reguladores automáticos de volume de aplicação,
os quais ajustam a vazão de acordo com as variações de velocidade do equipamento, alterando a pressão de operação. Nesses casos, pode haver a necessidade de grande amplitude da
faixa de pressão para operação.
O segundo tipo de bico antideriva possui um mecanismo de injeção de ar. Neste tipo
de bico o ar é succionado por um orifício para o interior do bico pela passagem do líquido,
misturando-se com a calda e formando gotas com bolhas de ar, que aumentam a retenção e
o tamanho das gotas, reduzindo significativamente a deriva. Este tipo de tecnologia antideriva
é superior às demais utilizadas até o momento.

Adjuvantes como redutores de deriva
Os adjuvantes, normalmente polímeros de amido, polivinil, poliacrilamida, são eficientes em aumentar o tamanho de gotas. Esses produtos atuam aumentando a viscosidade da
calda, reduzindo o número de gotas pequenas e, assim, alterando as características da aplicação.
- O efeito dos adjuvantes antideriva sobre a atividade dos herbicidas não é bem conhecido.
- Estes adjuvantes alteram o padrão do bico, visto que bicos do tipo leque apresentam
redução do ângulo e reduzem a faixa de sobreposição dos jatos.
- A redução do ângulo provoca maior desuniformidade, com maior volume em alguns
pontos da sobreposição e menor no centro do leque (Figura 92).
- Alguns desses adjuvantes perdem rapidamente a sua função. A simples agitação da calda
pode alterar a eficiência destes produtos.
- Nos Estados Unidos existe grande número de adjuvantes antideriva; no Brasil estes produtos são raros e pouco estudados.

Proteção contra o vento
A redução da velocidade e da altura de aplicação, o uso de cortinas ou outros protetores podem amenizar o efeito do vento e reduzir a deriva.
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Velocidade de operação:
Os pulverizadores normalmente operam em velocidades que variam entre 8 e 10 km
h , mantendo uma altura de aplicação constante. Atualmente existem no mercado pulverizadores autopropelidos, capazes de operar a velocidades de até 35 km h-1.
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Figura 92. Efeito de adjuvante antideriva em aplicação de glyphosate, com bico XR8003, com
pressão de 40 psi e velocidade de 8 km h-1 (Downer et al., 1995).

Altura da barra de aplicação
A redução da altura de aplicação até a mínima recomendada reduz significativamente o
efeito do vento e protege as gotas da ação do mesmo. A redução da altura diminui a distância
entre o bico e o alvo; assim, as gotas necessitam de menor tempo para o deslocamento até o
alvo, ficando menos expostas aos fatores do ambiente, como o vento, a umidade relativa e a
temperatura. A altura de aplicação para bicos com ângulo de 80º é de 45 cm e, para bicos de
110o,de 35 cm. Os bicos com ângulo de 110o produzem maior número de gotas pequenas
do que os bicos de 80o; assim, os benefícios da redução da altura são maiores para bicos com
ângulo de 80o.
Protetores
O uso de protetores pode reduzir, significativamente, os efeitos do vento e em conseqüência a deriva. Em testes de campo os protetores reduziram em 70% a deriva numa aplicação com bicos 8001 com volume de 50 L ha-1 (Figura 93). A deriva na aplicação com
bicos 11001 também foi significativamente reduzida, entretanto foi ligeiramente superior
àquela produzida com bicos 8001. A eficiência dos protetores na redução da deriva diminui
com o aumento da velocidade de operação (Figura 93).
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Figura 93. Redução da deriva pelo uso de cortinas de proteção, volume aplicado 50 L ha-1 (Wolf
et al., 1993).

Alguns equipamentos de aplicação não permitem a instalação de protetores. Nesses
casos, o uso de cones pode ser uma solução (Figura 94). Os cones protegem culturas suscetíveis permitindo aplicações dirigidas de herbicidas não seletivos e, ainda, podem posicionar a
aplicação abaixo das folhas da cultura, atingindo maior número de plantas ou maior área de
solo (Figura 94). Os protetores do tipo cone são capazes de reduzir a deriva entre 30 e 50%.
Barras com assistência de ar:
A utilização da assistência de ar reduz a deriva na teoria, entretanto na prática pode não
funcionar tão bem quanto o esperado. Em princípio, as gotas com maior tamanho e/ou
velocidade são mais resistentes à deriva do que gotas menores e/ou com menor velocidade. O
sistema de assistência de ar consiste na utilização de uma corrente de ar como objetivo de
carregar as gotas para o alvo, aumentando a sua velocidade e prevenindo a sua flutuação no ar
e exposição ao vento (Figura 95). A corrente de ar direciona e aumenta a velocidade das gotas.
A assistência de ar impulsiona as gotas para baixo ao encontro do alvo, proporcionando maior penetração na vegetação. A penetração na vegetação é importante em casos como a
dessecação de vegetação densa e no tratamento de culturas com fungicidas, quando se necessita que o produto atinja as partes inferiores da planta.
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Figura 94. Cortinas e cones podem reduzir a deriva em condições adversas.
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Figura 95. Nas aplicações com assistência de ar, as gotas sujeitas à deriva são impulsionadas
em direção ao alvo, evitando a deriva.

Alguns herbicidas vaporizam-se, produzindo deriva em forma de vapor. A deriva na forma de vapor pode ocorrer a partir de depósitos e sempre que o produto vaporizar-se na
atmosfera.

O tamanho das gotas e a eficiência
O tamanho de gotas pode afetar a eficiência do produto. A decisão do tamanho de
gotas a ser utilizado deve levar em consideração a espécie a ser controlada. Embora a deriva
possa ser minimizada com a utilização de gotas maiores, muitas vezes estas podem não ser
adequadas para o controle de algumas espécies ou para determinados produtos. As gotas
grandes podem não ser bem retidas ou proporcionar boa molhabilidade em algumas espécies, como aquelas com orientação foliar muito ereta, caso de algumas espécies gramíneas.
Nas situações em que são empregadas as doses recomendadas dos herbicidas não ocorre nenhum problema, na maioria das vezes devido ao uso de bicos de baixa deriva. Entretanto, reduzindo-se a dose, os problemas tornam-se mais evidentes. Dessa forma, quando se
utilizam bicos que proporcionem gotas grandes, deve-se ter cuidado com a dose do produto.
Nas aplicações realizadas em condições adversas à ação do produto, como em estágios
mais adiantados, condições de crescimento reduzido das plantas e necessidade do uso de
baixa pressão, pode-se utilizar o artifício de aumentar o volume de calda com a utilização de
bicos antideriva.
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Importância das características do ingrediente ativo
Os técnicos e aplicadores devem conhecer as propriedades do ingrediente ativo que se
está aplicando. Alguns herbicidas são altamente voláteis e, se aplicados em determinadas
condições ambientais, como em horas de alta temperatura, perdem-se por volatilização. A
volatilização pode resultar na perda da eficiência e/ou em danos de toxicidade em culturas
suscetíveis.
Normalmente a quantidade de ingrediente ativo carregado pelo vento de áreas tratadas
é bastante pequena. Alguns estudos demonstram que um por cento ou menos é carregado
em dias com condições adversas de clima. Portanto, o dano causado depende da toxicidade
da molécula do ingrediente ativo e da sensibilidade da espécie atingida. Por exemplo, herbicidas
como o 2,4-D são muito ativos em doses pequenas, sendo que quantidades mínimas de
ativo podem causar danos em espécies sensíveis. Dessa forma, deve-se tomar cuidado em
aplicações desses produtos. Por outro lado, existem muitos herbicidas que só causam danos
com quantidades maiores do ativo. Entretanto, não existem estudos sobre o efeito repetitivo
de doses pequenas destes sobre as espécies nativas de plantas e insetos durante vários anos. A
Tabela 29 apresenta um resumo das vantagens e desvantagens das principais estratégias para
reduzir a deriva.
Tabela 29 – Principais estratégias para redução da deriva e suas vantagens e desvantagens.

Estratégia para
redução da deriva
Esperar pelas
condições ideais
de clima
Reduzir a
velocidade
de operação

Usar bicos
antideriva

Aumentar o
volume de calda

Vantagens

Desvantagens

Aplicações corretas;
a melhor estratégia.

Pode ser necessário
esperar por longo tempo;
atraso nas atividades.
Baixo desempenho.

As estratégias de redução da
deriva, como uso de
cortinas, assistência de ar e
bicos antideriva, tornam-se
mais eficientes.
Reduz o número de gotas
propensas a deriva;
a velocidade de operação
não é alterada.
Exige bicos com maior
vazão, que produzem
gotas maiores;
o ingrediente ativo é mais
diluído, reduzindo o
potencial de toxicidade
da deriva.

Possibilidade de alteração
na retenção e eficiência
do produto.
Alguns produtos como
o glyphosate reduzem
a eficiência se aplicados.
com alto volume.
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Continuação da tabela 29.

Usar cortinas
protetoras

Reduzir a altura
da barra
Reduzir a pressão

Usar adjuvantes
antideriva
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Protege o spray do vento;
permite aplicação de altos
volumes de calda com
bicos convencionais.
O spray é menos exposto
ao vento.
Aumenta a produção
de gotas grandes.

Aumenta a produção
de gotas grandes;
evita necessidade de trocar
bicos e/ou reduzir
a velocidade.

Reduz a visibilidade
dos bicos e do spray;
a descontaminação das
cortinas pode ser difícil.
Podem ocorrer problemas
na sobreposição.
Para manter o volume
de calda constante obriga
a reduzir a velocidade.
O modelo do bico pode não
se formar adequadamente e
não ocorrer sobreposição
correta.
Altera o modelo de
pulverização do bico;
esses adjuvantes
perdem a atividade
com facilidade.
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