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Herbicida aplicado na linha. 

Tratamento com Herbicida. 

TIXTO E FOTOS 
JOÃO P ORTUGAi., RIBAS VIDAL 

ESTUDO DOS HERBICIDAS PARA GESTÃO DE 
INFESTANTES EM VINHA 
Este capítulo inicia-se com uma explicação resumida de como ocorrem as reac-
ções químicas nas plantas. Este assunto visa esclarecer aspectos relacionados 
com a acção bioquímica dos herbi~idas nas infesta,:ites sensíveis. Posterior-
mente, no ponto 2 serão estudadas algumas características físico-químicas, 
que se consideram essenciais para entender a eficácià e o comportamento am-
biental dos herbicidas. Por último apresentam-se os herbicidas disponibilizados 
pela BAYER CS, para gestão das infestantes na vinha. 

1. Reações químicas nas células 
Os herbicidas modernos inibem a actividade enzimática nos organismos sus-
ceptíveis. Enzimas são proteínas que aumentam a velocidade das reacções quí-
micas, possibilitando a ocorrência dessas reacções nas células em condições de 
pressão e temperatura compatíveis com a vida do organismo. As enzimas são 
moléculas proteicas relativamente grandes que possuem um local catalítico 
(de reacção química) que é directamente envolvido com o(s) substrato(s) nas 
etapas que antecedem a reacção química. 

Na reacção esquematizada na Figura 1. 1 os compostos A e B são chamados 
substratos, enquanto os compostos C e D são chamados produtos, e a reacção 
entre os produtos é acelerada devido à presença de uma enzima. . enzima 

A+B .. C+D 
Figura 1.1. Representação esquemática de uma reação química. 

As enzimas podem ser inibidas irreversivelmente ou reversivelmente. A inibição 
irreversível ocorre quando um inibidor sofre uma ligação covalente com um 

grupo funcional da enzima, dificultando a actividade catalítica da mesma. A 
inibição reversível, por sua vez, pode ser competitiva ou não competitiva. A 

inibição competitiva ocorre quando um inibidor liga-se ao local catalítico da 
enzima, mas ele pode ser removido com o aumento da concentração do subs-
t rato. A inibição não competitiva, que ocorre com a maioria dos herbicidas, é 
aquela onde um produto liga-se a um local diferente do catalítico, alterando a 
sua forma tridimensional, prejudicando, então, a actividade enzimática. Neste 

caso, o aumento do substrato não remove o inibidor do seu local de ligação, 
ou seja, a enzima fica inibida para sempre. 
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As reações químicas no interior da célula ocorrem em sequên- herbicidas que actuam nestas enzimas serão apresentados e des-
cia, como se encontra ilustrado na Figura 1.2. Estas reacções são critos no ponto 3. 
catalisadas por cinco enzimas e o produto de uma reacção é o 
substrato da reacção seguinte. Se a enzima número 1 é inibida, 
então todo o conjunto das reacções químicas representados na 

Figura 1.2 não ocorre e haverá uma acumulação do composto A. 
Nas células, o controlo das reacções químicas de uma via meta-
bólica normalmente ocorre devido à inibição da primeira enzima, 
designada enzima alostérica ou reguladora (enzima 1 no exemplo 
da Figura 1.2). Muitas vezes a enzima alostérica é inibida pelo 
produto final da via metabólica (composto F no exemplo da Figu-
ra 1.2), permitindo, assim, que um excesso do referido produto 
(F) limite o dispêndio de energia nas reacções para a produção 
deste produto. 

1 2 3 4 5 

A• B• C• D• E• F 
Figura 1.2. Representação esquemática de uma série de reacções químicas nas células. 

Os herbicidas são, em geral, inibidores da primeira enzima de 
uma via metabólica importante na fisiologia vegetal. No exemplo 
da Figura 1.2, o herbicida inibe a enzima 1, impedindo a forma-

ção de todos compostos a partir do produto B. Os herbicidas que 
a Bayer disponibiliza para a vinha são inibidores das seguintes 

enzimas: enzima acetil-Coenzima A carboxilase (ACCase); enzima 
enolpiruvil ·shiquimato-P sintase (EPSPS); enzima glutamina siflte-

2. Algumas características 
físico-químicas dos herbicidas 
Algumas características físico-químicas, tais como: solubilidade 
em água, pressão de vapor, pKa, Kow, Koc e meia-vida, podem 
explicar a maioria dos aspectos relacionados com a eficácia e o 
comportamento ambiental dos herbicidas. Assim, de seguida, 
apresentam-se as definições destas características, que serão utili-
zadas mais à frente para explicar o comportamento dos produtos 
indicados para a gestão das infestantes. 

2.1. Solubilidade em água 
Esta característica indica a capacidade do composto se diluir na 

água. Existem sete categorias de solubilidade, de acordo com os 
valores de solubilidade em água (Quadro 2. 1 ). Os herbicidas de 
aplicação ao solo e que apresentam alta solubilidade na água po-

dem apresentar boa absorção e movimentação pelo xilema. Con-
tudo, esses compostos podem ser sujeitos à lixiviação, dependen-

do do Koc e da meia-vida do composto no solo. 

2.2. Pressão de vapor 
Esta variável indica a capacidade de um composto passar da for-

ma líquida para a forma gasosa. Existem quatro categorias de 

volatilidade em fynção dos valores de pressão de vapor (Quadro 
02.2). No Sistema !~nacional de Medidas, a unidade de medida 
para a pressão é expressa em Pascal (Pa). Contudo, tradicional-

tase (GS); enzima fitoeno desaturase (na síntese de caroteno). Os mente, muitos livros sobre herbicidas expressam a pressão deva-

Quadro Z.1. Significado dos valores de solubilidade em água. 

Categoria de solubilidade Valores 

Insolúvel Menor do que 1 ppm 

2 Solubilidade muito baixa Entre 1 e 10 ppm 

3 Solubilidade baixa Entre 11 e 50 ppm 

4 Solubilidade média Entre 51 e 150 ppm 

5 Solubilidade alta Entre 151 e 500 ppm 

6 Solubilidade muito alta Entre 500 e 5000 ppm 

7 Solubilidade extremamente alta Maior do que 5.000 ppm 
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por em milímetros de mercúrio (mm Hg) (1 mm Hg = 133,3 Pa). 
Assim, para facilitar a leitura e a conversão deste t ipo de dados, 
apresenta-se no Quadro 2. 2 a equivalência entre as duas unida-

des de medida. 
Colocando este assunto num contexto mais vasto, e até para ser-
vir como referência, sabe-se que entre todos os herbicidas dispo-
níveis no mundo, a pressão de vapor varia entre 102 e 10·1 mPa 
(mili Pascal) (ou 10-3 e 10·12 mm Hg), enquanto a água apresenta 

pressão de vapor 106 mPa (17 mm Hg). Ou seja, a água apresenta 
pressão de vapor 10.000 (dez mil) vezes maior do que o herbi-

cida mais volátil! Como a água é utilizada como diluente para 
aplicar a maioria dos produtos fitofarmacêuticos, deve uti lizar-se 
tecnologia de aplicação adequada e ter em atenção as condições 

ambientais ideais para a aplicação destes produtos de modo a 

evitar perdas por volatilização dos herbicidas. Da mesma forma, 
os cuidados com a tecnologia de aplicação e com as condições 
ambientais minimizam problemas com o arrastamento no ar (de-
riva ou drift) dos herbicidas. 

2.3. Constante de dissociação (Pka) 
O Pka indica a constante de ionização ácida do composto e cor-
responde ao pH do meio onde 50% das moléculas estão na forma 
ionizada e 50% estão sob a forma neutra (Figura 2.1 ). Quando o 
pH do meio está uma unidade acima do valor pKa, então 80% das 
moléculas estão ionizadas (R-COO-); quando o pH do meio está 
duas unidades acima do pKa, 99% das moléculas estão ionizadas. 
Exemplificando, imagine que o herbicida A (HA) apresenta um 
pKa = 5,5. Assim, quando o solo t iver pH 5,5, por exemplo, 

Quadro 2.2. Categorias de volatilidade em função da pressão de vapor, expressa em duas unidades de medida. 

Pressão de vapor 

Categoria (em mm Hg) (em mPa) 

Não volátil Menor do que 1 o·ª Menor do que 10-3 

2 Pouco volát il Entre 10-1 e 10-s Entre 10-2 e 1 

3 Medianamente volátil Entre 10-4 e 10-3 Entre 1 O e 102 

4 Muito volátil Maior do que 10-2 Maior do que 103 

100 

RCOO 
80 

60 

---------------
40 

20 

"' o 
o 2 4 6 8 10 12 14 

pH 
Figura 2.1. Percentagem de composto na forma não iónica (R-COOH) em função do pH do meio (seta indica o pKa = 5,5). 

então, 50% das moléculas estarão na forma neutra (RCOOH). 
caso o solo tenha pH 7,5, 99% das moléculas estarão ionizadas 
(RCOO-) (Figura 2.1 ). 

2.4 . Partição octanol-água (Kow ou P) 
Kow é a sigla para partição octanol-água que é um indicador da 
lipofil icidade (afinidade por lipídos, um indicador da afinidade 
pela membrana celular ou pela matéria orgânica) dos compostos. 
Herbicidas muito lipofílicos apresentam Kow > 100 (Quadro 2.3), 
têm alta adsorção aos colóides do solo e menor disponibilidade 

para lixiviação e absorção pelas plantas. 
A translocação dos herbicidas no floema depende de sua lipofili-
cidade (indicada pelo Kow). Herbicidas com Kow elevado (Kow > 
10000) ficam adsorvidos às estruturas lipofílicas da planta (mem-
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das de pKa e de Kow, que lhes permitem serem ret idos no floema 

durante tempo suficientemente longo para serem translocados a 
longas distâncias. Na Figura 2.2, apresentam-se as combinações 

possíveis destas duas características físico-químicas e como elas 
afectam a mobilidade no xilema e no floema. 
Verifica-se no Quadro 2.3 que os valores de Kow apresentam am-
plit ude muito elevada (variam de 0,001 até 100.000), pelo que na 
Figura 2.2 opta-se por utilizar o logarítimo do valor. Assim, Kow 
= 1000 apresenta log Kow = 3. Da mesma forma, Kow = 0,01 
apresenta log Kow = -2. 
De acordo com as características físico-químicas, os herbicidas po-
dem apresentar um dos três tipos de movimentação descritos na 

Figura 2.2: ser móvel no floema e xilema (apossimplásticos); 
apenas móvel no xilema (apoplástico); ou imóvel (designa-

branas) e são imóveis. Assim, herbicidas e out ras substâncias só dos de contacto, quando aplicados nas folhas). Ainda na Figu-
são móveis no floema quando apresentam características adequa- ra 2.2 pode observar-se um círculo, no interior do qual encontram-

::!i a. 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

o 
-3 

Móveis no 
floema e 
xilema 

-1 o 2 
log Kow 

Xilema 

Figura 2.2. Efeito de pKa e Kow na movimentação de herbicidas. 

Quadro 2.3. Lipofilicidade em função do Kow ou log de Kow. 

Log Kow ou log P 

< O, 1 

0, 1 a 1 

1 a 2 

2a3 

> 3 

3 4 5 

Kowou P 

< 1 

1 a 1 O 

10 a 100 

100 a 1000 

> 1000 

se os pontos que relacionam as características físico-químicas dos 
herbicidas que possibilitam óptima mobilidade no f loema. 

2.5. Constante de adsorção (Kd) e Koc 
O Kd é um indicador da afinidade do herbicida pelos colóides or-
gânicos e minerais do solo. Em geral, a adsorção do herbicida aos 
colóides segue a equação de Freundlich (Figura 2.3), onde K e n 
são constantes. Quando n = 1, então K é denominado constante 
de adsorção (Kd). Koc é a divisão do Kd pelo teor de carbono 
orgânico do solo, ?endo um indicador da afinidade do herbicida 

com o carbono or~ ico. Existe alta correlação entre o Koc e 
o Kow, pois quanto mais lipofílico é o herbicida, maior é a sua 
adsorção à fracção orgânica do solo e menores são as perdas 

t 

Lipofilicidade 

Hidrofílico 

Medianamente lipofílico 

Lipofílico 

Muito lipofílico 

Extremamente lipofílico 
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por lixiviação, o que tem como consequência haver uma menor 
disponibilidade do produto na solução do solo para absorção por 
parte das plantas. Chama-se a atenção para o facto do valor do 
Koc indicado para cada herbicida ser um valor médio encontrado 
na bibliografia consultada. 

2.6. Meia-vida 
Esta variável indica a rapidez de decomposição de um herbicida 
no solo. A decomposição dos herbicidas segue a equação loga-
rítimica (Figura 2.4), onde -k é a constante de degradação, H é 
a quantidade do herbicida remanescente no solo e t é o tempo 

após a apl icação. A meia-vida (t1/2) é o tempo necessário para 
que a concentração do herbicida no solo atinja metade da con-
centração que foi apl icada, sendo uma característica que depen-
dente do tipo de solo e das condições ambientais. O valor indica-
do para cada herbicida é o valor médio encontrado na literatura. 

No Quadro 2.4 apresenta-se a classificação dos herbicidas de 
acordo com a sua meia vida. 

Quadro 2.4. Persistência de herbicidas de acordo com a meia-vida. 

Meia-vida (dias) 

< 30 dias 

30 a 180 

180 a 360 

> 360 

o 7 

Y = K X t /n 

14 
Concentração final (%) 

21 

Figura Z.3. Adsorçoo de herbicidas aos colóides elo solo em funçoo da concentraçilo final na soluçoo. 

o 5 

Ln (H) = -kt 

10 
Tempo (semanas) 

15 

Figura Z.4. Meia-vida (tl/2) do herbicida no solo em função dó tempo após a aplicação. 

Classificação 

Não persistente 

Medianamente persistente 

Persistente 

Altamente persistente 

3. INIBIDORES DE ACCase 

3.1. Identificação dos herbicidas 
Os herbicidas inibidores da ACCase são conhecidos como anti-
gramíneas. São aplicados em pós-emergência e são selectivos nas 
culturas dicotiledôneas em geral, não apresentando qualquer efei-
to em ciperáceas (e.g. junças). 
No Quadro 3.1 apresentam-se o nome comercial, o local de acção 
do herbicida, o grupo químico a que pertence, a substância activa 
e o tipo de formulação. 
O herbicida Targa Gold possui como substância activa o quizalofo-
pe-p-etilo, que após absorção pelas folhas é convertido em quiza-
lofope-p, uma molécula que tem actividade herbicida (Figura 3.1 ). 

3.2. Modo de acção 
A síntese dos lipídos nas plantas ocorre no citoplasma das células 
e nos plastídeos. A primeira reacção na via metabólica de síntese 
dos lipídos envolve a carboxilação da acetil-CoA, o que é feito 
com a intervenção da enzima Acetil-CoA carboxilase (ACCase) 
(Figura 3.2). Esta reacção ocorre em três etapas principais: a) o 
CO2 liga-se à enzima; b) a acetil-CoA liga-se à enzima; c) ocorre 
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do que não ocorre a etapa b da reacção enzimática, descrita no 
parágrafo anterior. Assim, o herbicida Targa Gold inibe a forma-
ção de malonil-CoA e bloqueia a primeira reacção da via metabó-

lica de síntese dos lipídos. 
Quando a enzima ACCase que está presente nos cloroplastos é 
inibida, não se formam lipídos, comprometendo-se assim a for-
mação e manutenção de membranas lipo-proteicas dos diversos 
organelos e da própria célula. De facto, cerca de 5 a 10% do peso 
da matéria seca das células vegetais é formado por lipídos, sendo 
quase todo ele encontrado nas membranas dos organelos e das 
células. Sem a síntese de lipídos, devido à inibição da ACCase, há 
enormes danos nas membranas celulares, que tem como conse-
quência final a morte da planta. 

3.3. Sintomas 
O crescimento das plantas sensíveis termina logo após a aplica-

ção. Os primeiros sintomas do efeito herbicida em plantas sensí-
veis fazem-se notar inicialmente na região meristemática, onde a 

síntese de lipídos para a formação de membranas é muito inten-
sa. Em gramíneas, os meristemas (próximos aos entre-nós) sofrem 

descoloração, f icam acastanhados e desintegram-se. As folhas re-
a transferência do CO2 da enzima para a acetil-CoA (Figura 3.2). cém formadas ficam cloróticas e morrem entre uma e três sema-

A enzima ACCase é inibida pelos herbicidas anti-gramíneas, sen- nas após o tratamento. Folhas mais desenvolvidas podem adquirir 

Quadro 3.1. Herbicida inibidor de ACCase indicado para controlo de infestantes em videira. 

Local de acção: Inibidor de ACCase (acetil CoA carboxila5s) 

ariloxifenoxipropionato ' \ Grupo químico: 

Substância activa: quizalofope-p-etilo (50 g/L) 

Formulação: Concentrado emulsionado (CE) 

Marca comercial : TARGA GOLO 

Figura 3.1. Fórmula química do herbicida quizalofope. e H / 

Ú
N O-o~ 0-C -~COH 

- 1 2 

.J H 
CI N 

Figura 3.2. Representação esquemática da via metabólica de síntese dos lipídios. 

ACCase 
Acetil-CoA + CO2 -----~ Malonil-CoA 

217 
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uma côr arroxeada ou avermelhada confundindo-se com os sinto-
mas de deficiência em fósforo. Folhas de milho t ratadas com sub-

doses destes compostos apresentam uma côr intervenal branca. 

3.4. Selectividade para as culturas 
3.4.1. Insensibilidade da enzima ACCase 
Existem dois tipos de ACCase no interior das plantas. As espécies 

dicotiledôneas apresentam duas formas de ACCase. O citoplasma 
contém a forma de ACCase uniproteica, enquanto que os plastí-

deos (cloroplastos) contêm ACCase composta de várias sub-uni-

dades. A ACCase dos cloroplastos das dicotiledôneas (tamanho 

das subunidades at ivas 17 + 49 + 130 kD) é insensível à acção dos 
anti-gramíneas, sendo suficiente para produzir todo o malonil-

CoA e os lipídos necessários para a célula. 

As gramíneas apresentam o t ipo de ACCase uniproteico tanto 

no citoplasma como nos plastídeos. A ACCase das gramíneas é 
formada por uma única proteína (tamanho 260 kD) responsável 

por todas as etapas da incorporação de CO2 na acetil-CoA, sendo 
sensível à acção dos anti-gramíneas. 

----Ji-..411-.2. Metabelização 

Os valores de pka e Kow do Quadro 3.2 correspondem a molé-
cu las de quizalofope-p-etilo. Estes valores expl icam a rápida ab-

sorção do produto através das folhas, o que faz com que mesmo 

que ocorra precipitação 1 a 2 horas após a aplicação a eficácia do 

produto não seja afectada. 

É importante lembrar que embora o herbicida tenha característi-

cas que facilitam a absorção foliar, ele é diluído em água. A água 

apresenta elevada tensão superficial e sobre a folha (que possui 

cera externamente, que é insolúvel na água) adquire formato es-

férico, o que minimiza o contacto folha-gota (ver mais detalhes 

no ponto 7-Surfactantes e adjuvantes). Assim, há necessidade de 

adicionar um molhante (surfactante) para o bom desempenho 

dos herbicidas que se aplicam directamente às infestantes. 

É de notar que este produto não deve ser aplicado em mistura 

com outros herbicidas, pois pode limitar a sua absorção, e deste 

modo comprometer a sua actividade. Por outro lado a absorção 

dos anti-gramíneas é menor quando as infestantes se encontram 

em stress hídrico. 

Uma vez que o quizalofope-p-etilo tenha atravessado a superfície 
das folhas ele atinge a parede celular das células da epiderme 

onde é convertido em quizalofope-p. Na forma de ácidop quiza-
O quizalofope pertence ao grupo químico ariloxifenoxipropiona- lofope-p (Figura 3.2) passa a ter características que lhe permitem 
to. É comercial izado na forma etilo para favorecer a sua absorção 
pelas folhas das infestantes. Ao chegar às células as moléculas são 

activadas por enzimas (carboxiesterases) que rompem as ligações 
éster (removendo o grupo etilo) originando moléculas de quizalo-

fope ácido, que têm acção herbicida. 

Caso o quizalofope seja absorvido pelas videi ras, ou por outra 
cultura pertencente às dicotiledóneas, o herbicida é metabol izado 

pelas plantas sendo convertido em compostos não tóxicos, não 

se detectando resíduos do herbicida e dos seus metabolitos por 
ocasião da colheita. 

3.5. Principais características do quizalofope 
No Quadro 3.2 apresentam-se as características físico-químicas 

que interferem na acção do quiza lofope. 

Quadro 3.2. Características flsico-qulmicas de qulzalofope. 

ser t ranslocado pelo apossimplasto, ou seja, movimenta-se na 

planta tanto pelo xilema como pelo floema. Contudo existem di-
ferenças na capacidade de translocação de acordo com a espécie 

infestante e a fase de desenvolvimento das plantas. 

A adsorção de quizalofope aos colóides do solo é média. Mas, 

este herbicida não lixívia no perfil do solo devido à sua elevada 

biodegradação. Por outro lado, o quizalofope não apresenta vo-

lat ilização ou fotodecomposição. O principal processo de dissi-

pação do quizalofope é a sua rápida biodegradação, que ocorre 

no solo. Por isso, apresenta baixa persistência no ambiente e tem 

uma meia-vida de apenas dois dias. 

Solubilidade em água (ppm) Pressão de vapor (mPa) pka Log Kow Koc (ml/g) Meia vida (dias) 

Quizalofope 0,6 1Q-4 - 4,6 1816 2 
-

Fonte. http.//s1tem.herts.ac.uk/aeru/footpnnt/en/reports 

4. Inibidores de EPSPs 

4.1. Identificação dos herbicidas 
A BAYER CS possui duas formulações contendo um inibidor de 

EPSPS (glifosato) (Roundp Ultra, Roundp Supra), que estão lista-

das no Quadro 4.1 . 
o glifosato é um herbicida pertencente ao grupo dos derivados 
da glicina (Figura 4. 1 ). Os inibidores de EPSPs são herbicidas não 

selectivos, que controlam espécies mono e dicotiledôneas anuais 

e vivazes (perenes). São aplicados em pós-emergência. No caso 

da vinha o glifosato deve ser aplicado de uma forma dirigida às 

infestantes, tomando-se o cuidado de não atingir as cepas. 

o 
li 

HO2CCH2_NHCH2P(OH)2 
Figura 4.1. Fórmula química do herbicida gllfosato 

4.2. Modo de acção 
A fenilalanina (FEN), a ti rosina (TIR) e o triptofano (TRP) são amino-

ácidos essênciais. São também chamados aminoácidos aromáticos, 
pois apresentam parte da cadeia fechada. A síntese destes aminoá-

cidos (Figura 4.2) inicia-se com a união de dois hidratos de carbono 
oriundos da fotossíntese: fosfoenolpiruvato (PEP) e eritrose-4-fos-

fato (E4P). Assim, forma-se deoxi-arabino-heptulosonato-7-fosfato 
(DAHP), que após quatro reacções químicas origina shiquimato-3-

fosfato (S3P). A reacção seguinte é catalisada pela enzima E~SP 

sintase (EPSPS, EC 2.5.1.1 9) que se liga ao S3P. Então, o complexo 

formado une-se ao PEP formando enol-piruvil-shiquimato-fosfato 

(EPSP). O EPSP sofre desfosforilação produzindo corismato e em 

seguida os aminoácidos FEN, TIR e TRP. 

Quadro 4.1. Inibidores de EPSP indicado para controlo de infestantes em vinha 
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Nos cloroplastos, os herbicidas do Quadro 4.1 unem-se ao complexo 

EPSP-S3P sendo competitivos com o PEP, inibindo aquela reacção e 

deste modo inibe também a síntese dos três aminoácidos. A enzima 

EPSPS é codificada por um gene presente no núcleo, sendo contu-

do sintetizada no citoplasma. É a sequência de aminoácidos finais 
(sequência de trânsito) que permite a t ransferência da enzima para 

o cloroplasto. Relata-se que a enzima EPSPS citoplasmática também 
tem actividade no citoplasma e é inibida pelos herbicidas do Quadro 

4.1, além de ser impedida de entrar no cloroplasto. 

A primeira enzima da via metabólica (que catalisa a reacção entre 
PEP e E4P) é uma enzima alostérica chamada DAHP sintase, sendo 

a sua regulação feita pelo corismato. Normalmente, até 20% do 

carbono das plantas é utilizado nest'a via metabólica, pois a FEN, a 

TIR e o TRP são precursores da maioria dos compostos aromáticos 

das plantas. A inibição da enzima EPSPS pelos herbicidas, reduz a 
quantidade de corismato nos cloroplastos e descontrola a enzima 

alostérica. Como consequência, ocorre um fluxo excessivo de car-

bono para esta via metabólica (com acumulação de shikimato nos 

vacúolos) e deste modo há uma redução de carbono disponível 

para outras vias metabólicas na célula/planta. Ou seja, a planta 

perde eficiência fotossintética. 

4.3. Sintomas 
O crescimento é inibido logo após a aplicação. Sintomas de cloro-

se surgem nas regiões meristemáticas ou nas folhas mais jovens, 

seguida de necrose. foliar entre uma e três semanas após a apli-

c~ão, de acordo c~ susceptibilidade da espécie. A: folhas às 
vezes tornam-se roxo-avermelhadas em algumas espécies. 

Nas novas rebentações das plantas perenes aparecem est rias 
brancas. Em algumas infestantes dicotiledôneas podem ocorrer 

novas rebentações provenientes de gemas laterais, devido ao de-, 

Local de acção Inibidores de EPSPS (enolpiruvilshiquimato fostafo sintase) 

Grupo químico derivados da glicina 

Substância activa glifosato (isopropilamônio) (37,7%) (450 g/ L) 

Formulação solução concentrada 

Marca comercial ROUNDUP SUPRA 

Substância activa glifosato (360 g/L) 

Formulação Solução aquosa (SL) 

Marca comercial ROUNDUP ULTRA 

219. 
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sequílibrio dos níveis de auxina e etileno nas plantas (triptofano é 
precurssor de auxinas/etileno). Deve-se ajustar a dose de acordo 

com a espécie para garantir a eficácia do produto. 

4.4. Selectividade 
Estes produtos não são selectivos para as culturas. Podem ser uti-
lizados selectivamente quando se faz a separação de adventícias 

e culturas no tempo ou no espaço. Por exemplo, podem também 
ser uti lizados select ivamente na cultura da vinha quando são reali-

zadas aplicações dirigidas às infestantes, evitando atingir as folhas 

das cepas. 

4 .5. Principais características do glifosato 
Este herbicida é absorvido pelas folhas das infestantes, sendo ne-

cessário um período de seis horas sem chuvas após a aplicação para 

maximizar a eficácia do produto. A absorção é dificultada quan-

do as plantas estão em condições de stress hídrico. Deve evitar-se 

aplicar estes herbicidas quando as infestantes estão cobertas com 

poeira, pois ocorrerá uma elevada adsorção das moléculas do her-

bicida aos colóides de solo, dificultando o contacto do herbicida 

As características de pka e Kow indicam que a translocação do gli-
fosato ocorre pela via apossimplasto (xilema e floema) e está depen-

dente da movimentação de fotoassimilados. A translocação pode 

ser prejudicada quando as condições ambientais após a aplicação 

forem desfavoráveis à fotossíntese, tais como baixas temperatu-

ras e dias nublados, que conduzem a um atraso no aparecimento 
dos sintomas de toxicidade e da morte das plantas. O controlo de 

plantas vivazes requer que o produto seja translocado até às partes 
subterrâneas responsáveis pela reprodução vegetativa. Portanto, as 

aplicações destes herbicidas em infestantes vivazes (perenes) de-
vem ser realizadas em estados fenológicos anteriores ou próximos 

da floração, para maximizar a translocação e a eficácia do produto. 
Estes herbicidas são pouco metabolizados pelas plantas. 

O glifosato possui um dos Koc mais elevados e, portanto, tem ele-

vada afinidade com os colóides orgânicos e minerais do solo, pelo 

que são herbicidas que sofrem forte adsorção aos colóides do solo, 

não apresentando, assim, actividade residual e a sua lixiviação no 
perfil dos solos é mínima. Além destes aspectos são compostos 

com baixa volatilização e insignificante fotodecomposição. Por ou-

tro lado, não são produtos persistentes, apresentando meia vida 
tom-a-c:7:ltíéttla-foliar. Estes produtos não são absorvidos pelo tronco de cinco a 21 dias. Na realidade a decomposição microbiana é o 
de arbustos e árvores. principal processo de dissipação destes herbicidas no ambiente . 

..,,_~-~ PEP r 
fotossíntese + 

"---..... -. .... E4P 

FEN 
TIR 
TRP 

-DAHP _____ ._ chiquimato3P 

corismato EPSPS 

Figura 4 .Z. Representaç~o esquemática da via metabólica de síntese de aminoácidos aromáticos. 

No Quadro 4.2 apresentam-se as características físico-químicas que interferem com a acção do glifosato. 

Quadro 4.Z. Características físico-químicas do glifosato. 

Solubilidade em água (ppm) Pressão de vapor (mPa) pka Log Kow Koc (ml/g) 

Glifosato 10.500 10-2 5,6 -3,2 21699 

EPSPS 

Meia vida (dias) 

5-21 

Fonte: http:/ /sitem.herts.ac.uk/aeru/footprint/en/reports 

l 
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5. Inibidor de GS 

5.1. Identificação do herbicida 
A substância activa amõnio-glufosinato, também referida como 

glufosinato apresenta-se no mercado sob a desiganação comer-
cial de Basta S (Quadro 5.1 ). O isomero L de glufosinato é um 

herbicida não selectivo, para aplicação em pós-emergência, que 

controla mono e dicotiledóneas anuais. 

5.2. Modo de acção 
O glufosinato é um inibidor competitivo da enzima glutamina 

sintetase (GS = EC 6.3.1.2), tendo como função a inibição da 

primeira reacção de incorporação da amónia nas células vege-

tais. Normalmente, esta enzima catalisa a reacção que envolve 

a amónia e o glutamato originando glutamina (Figura 5.2). Em 

seguida outra enzima, a amino-transferase (GOGAT) transfere o 

grupo amina da glutamina para o cetoglutarato originando duas 

moléculas de glutamato. Uma das moléculas de glutamato é re-

aproveitada para nova incorporação de amónia, enquanto que a 

outra molécula de glutamato pode sofrer t ransaminações com di-

Figura 5.1. Fórmula química do herbicida glufosinato de amõnlo. 

Quadro 5.1. Herbicida inibidor de GS indicado para o controlo de infestantes em videira. 

MANUAL BAYVITIS 
MODOS CE A!:{).D OOS HERBICIDAS 

versos ceto-ácidos (entre eles o glioxilato) formando aminoácidos 

e recuperando o cetoglutarato (Figura 5.2). 
São quatro os processos que explicam a acção fitotóxica do glu-

fosinato : a) acumulação de amónia nos cloroplastos; b) inibição 

da enzima RUBISCO devido à acumulação de glioxilato na fotor-

respiração (devido hà ausência de transaminação); c) redução do 

pH no interior do cloroplasto, dificultando a síntese de ATP; e d) 

inibição da redução de nitrato, dependente da luz. 
Os primeiros sintomas de fitointoxicação devido à acção do glu-

fosinato são: emurchecimento e clorose foliar que ocorrem entre 

três e cinco dias após a aplicação, sendo seguidos por necrose 

que pode ocorrer até duas semanas após os sintomas iniciais. Es-

tes sintomas ocorrem mais rapidamente quando as plantas estão 

sob condições de alta luminosidade e a humidade do ar e do solo 

são também elevadas. 
O glufosinato não é selectivo para as plantas, devendo-se tomar 

o cuidado de fazer aplicações dirigidas às folhas das infestantes, 

sem atingir as folhas da cultura. Gotas do produto que atingem 

o caule das cepas não são absorvidos e não prejudicam a cultura. 

Local de acção: Inibidor de ACCase (acetil CoA carboxilase) 

Grupo químico ácido aminofosfónico 

Ingrediente activo glufosinato de amônio (13,5%) (150 g/L) 

Formulação Solução aquosa 

Marca comercial BASTAS 

ZZl. 
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5.3. Principais características do glufosinato sejam de baixa luminosidade. Em geral, é um herbicida de con-
0 glufosinato é muito hidrofílico e requer a adição de um molhan- tacto o que obriga a uma boa distribuição do produto nas folhas 
te para melhorar a absorção do produto. A absorção de glufosi- para que a eficácia seja alta. O glufosinato não é translocado sig-
nato pelas folhas é lenta e requer até seis horas sem chuvas após nificativamente. 

a aplicação para que o controlo das infestantes seja adequado. O glufosinato apresenta média adsorção aos colóides do solo. 
Mas, seu potencial de lixiviação no perfil do solo é baixo devido à 

No Quadro 5.1 apresentam-se as características físico-químicas rápida e intensa biodegradação no solo.•A meia-vida do glufosi-
que interferem na acção do glufosinato. nato na maioria das condições é de uma semana, podendo atingir 
Dependendo da espécie, o glufosinato pode ser móvel no xilema, os 20 dias em condições de dias secos e frios, que, como se sabe, 
principalmente quando as condições ambientais após a apl icação dificultam a degradação microbiana. 

glutamato glutamato cetoácido 

GS 

Figura 5.2. Representação esquemática da rota de incorporação de amônia nas células vesetais. 

Quadro 5.1. Características físico-químicas do slufosinato. 

Solubilidade em água (ppm) Pressão de vapor (mPa) pka Log Kow Koc (ml/g) Meia vida (dias) 

Glufosinato 500.000 10-2 9, 15 -4,0 755 7-20 

Fonte: http://sitem.herts.ac.uk/aeru/footprint/en/reports 

&. Associação de herbicidas 
(Inibidor de síntese de caroteno + Inibidor de EPSPS) 

6.1. Identificação do herbicida 
O herbicida Zarpa contém duas substâncias activas: diflufenicão 
e glifosato (Quadro 6.1 ). Como o glifosato (inibidor de EPSPS) já 
foi apresentado anteriormente, neste ponto serão apenas apre-
sentadas as características do inibidor da síntese de carotenóides. 
O diflufenicão (Figura 6.1) tem actividade em pré-emergência e 
pós-emergência inicial das infestantes para controlo selectivo de 
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produzindo deoxi-D-xilulose-5-fosfato. Depois de algumas reac-
ções dá-se a produção de isopentenil pirofosfato (IPP). 
O "IPP" é um composto de cinco carbonos que sofre várias con-

densações para originar os diversos derivados terpenóides nas 
células. A primeira etapa no uso do IPP é a sua isomerização 
para dimetilalil pirofosfato (DMAPP). Após cinco condensações 
envolvendo IPP há produção de fitoeno, um composto com 40 
carbonos, o qual é dessaturado (ou seja, ganha duplas ligações) 
produzindo fitoflueno, que é dessaturado novamente produzin-
do zeta-caroteno. Estas duas dessaturações são catalisadas por fi-

espécies mono e dicotiledõneas anuais e algumas perenes. Este toeno dessaturase. Em seguida ocorrem mais duas dessaturações 

herbicida produz um sintoma característico e inconfundível que é originando licopeno, que sofre ciclização formando alfa e beta-ca-
o branqueamento das folhas das plantas sensíveis. roteno (Figura 6.2). 

6.2. Modo de acção O herbicida diflufenicão é inibidor da enzima fitoeno dessaturase, 
O modo de acção do inibidor de EPSPS já foi apresentado ante- inibindo a formação de fitoflueno e zeta-caroteno. 

rimmente. Aqui será apresentado o herbicida que actua na via 
que conduz à síntese dos terpenoides (Figura 6.2). Esta via meta-
bólica é muito importante porque fornece as plantas esteróis, áci-
do giberélico, ácido abscísico (ABA), vitamina E (tacoferol), vitami-
na K, carotenoides, fitai, plastoquinona, entre outros compostos. 
Nas plantas, a síntese de caroteno ocorre no cloroplasta com a 

união das moléculas de glicose-3-fosfato (glicose-3P) e piruvato 

Quadro 6 1 H b" "d · 'b"d d . . er 1c1 a m1 1 or e caro eno m 1ca 1 + EPSPS · d" do para o controlo de "nfestantes 
em vinha. 

,. 

Os carotenóides estão presentes nas membranas do cloroplasta e 

têm a função de dissipar, na forma de calor, o excesso de energia 
química acumulada pelas clorofilas. Os carotenos e a vitamina E tam-

bém evitam a acção tóxica de radicais livres. O efeito destes herbici-
das pode ser explicado, em parte, pela ausência de carotenóides nos 
cloroplastos, e consequente peroxidação de lipídos que conduz há 

destruição das membranas e posterior morte da(s) planta(s). 

.,, \ 
Local de âção: Inibidor de caroteno (enzí ma Fitoeno Dessaturase) Inibidor de EPSPS 

Grupo químico: Carboxamidas Derivado de glicina 

Substância activa: Diflufenicão (40 g/L) Glifosato - isopropilamõnio (160 g/L) 

Marca comercial: ZARPA t 

ri CF 3 

N 0--u UcoNH-::-0--F 
Figura 6.1. Fórmula química do herbicida dlflufenlcão. f 
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A peroxidação de lipídos pode ocorrer por dois processos: 
a) reacção da clorofila "triplet" com oxigénio formando radicais 
de oxigénio, que, por sua vez, oxidam os lipídos; 
b) reacção das clorofilas "triplets" directamente com os lipídos. 

A peroxidação dos lipídos das membranas das células e organelos 
dos animais e plantas ocorre devido há presença de radica is livres 
(R*). Entre os radicais livres existentes nos organismos vivos, des-
tacam-se o superóxido (02_), o oxigénio singleto (10

2
), o peróxido 

de hidrogénio (Hp2), o radical hidroxila (OH*) e as clorofilas "tri-
plets". Estes compostos são chamados radicais livres devido há 
sua alta reactividade, oriunda da presença de eletrões extras ou 
devido há rotação invertida dos eletrões. 
A via esquemática de peroxidação dos lipídos está representada 
na Figura 6.3. Os lipídos das membranas celulares normalmente 
estão estáveis. Na presença de radicais livres, os lipídos adquirem 
energia suficiente (e elétrões extra) para também ficarem reacti-
vos (radical lipídico). Os radicais lipídicos reagem com o oxigénio 
tornando-se ainda mais reactivos (peróxido de radical lipídico). 
Estes compostos causam um efeito dominó, porque promovem 
reacções em cadeia com outros lipídos da membrana formando 
radicais lipídicos, tornando-se peroxidados no processo. Uma vez 
peroxidados, os lipídos são decompostos até etano e outros com-
postos carbonatados, promovendo a destruição da membrana 
dos organelos e das células e consequente morte da planta. 
Um mecanismo natural da célula para prevenir-se contra os efei-
tos da clorofila "triplet" é a dissipação da energia extra desta 

forma de clorofila através dos carotenóides. Contudo, quando 0 
diflufenicão actua nas plantas, ocorre a saturação da capacida-
de dos carotenóides em prevenir os efeitos nocivos da clorofila 
"triplet", o que explicaria a morte mais rápida das plantas trata-
das com aqueles herbicidas e colocados ao sol, comparadas com 
plantas colocadas no escuro. 
Um efeito indirecto da falta de carotene decorre da falta de ABA 
(proveniente de beta-caroteno). O decréscimo da concentração 
de ABA nas células provavelmente atrasa o encerramento dos 
estomas quando a planta é submetida a stress hídrico. Assim a 
planta não consegue limitar as perdas de água e ocorre uma des-
secação intensa e rápida das plantas tratadas com estes herbici-
das, podendo levá-las à morte. 

6.3. Sintomas 
As plântulas emergem do solo com coloração branca e algumas 
vezes com coloração rosa ou arroxeada. Excepto a coloração, a 
morfologia das plantas parece inalterada. Dias após a emergência 
as plântulas ficam acastanhadas e em seguida morrem. 
Quando se está a proceder a um tratamento, por vezes podem 
ocorrer problemas de desvio de gotícolas da calda por arrastamen-
to no ar (deriva ou drift) que podem afectar plantas susceptíveis 
nas proximidades das áreas tratadas. Neste caso, os sintomas nas 
plantas sensíveis são clorose e/ou branqueamento das folhas, que 
se evidenciam principalmente nas margens das folhas em espécies 
dicotiledõneas ou nas pontas das folhas em gramíneas. No caso 
do desvio não ter sido elevado, as plantas atingidas recuperam dos 

Glicose-3P + Piruvato fitoflueno .. zeta-caroteno 

t t fitoeoo-dessatu,ase t t t fitoeno 

t licopeno 

t 
IPP .. DMAPP caratenos 

Figura 6.Z. Resumo da viadesíntesedoscarotenóides 

sintomas iniciais e não há efeitos significativos no rendimento da 
cultura. 
A selectividade do diflufenicão depende, pelo menos em parte, da 
desintoxicação pelas culturas. No caso da videira, o ZARPA é apli-
cado em jacto dirigido às folhas das infestantes pelo que o glifosato 
controla as plantas já emergidas e o diflufenicão garante um efeito 
residual. Assim, a selectividade também ficou a dever-se ao posicio-
namento diferencial do herbicida e das raízes das cepas. 

6.4. Principais características dos inibidores de 
síntese de carotenóides 
O diflufenicão é absorvido facilmente pelos tecidos meristemáti-
cos nas folhas e raízes devido à sua elevada lipofilicidade (Quadro 
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6.1 ). Quando aplicado sobre as folhas das infestantes actua como 
um produto de contacto e não é translocado. Assim, deve haver 
uma boa distribuição do produto nas folhas. Na associação de di-
flufenicão e glifosato, o diflufenicão apresenta actividade residual 
evitando a emergência de infestantes. 

O diflufenicão tem pressão de vapor que lhe permite ser volátil e des-
te modo uma parte pode perder-se, do solo, sob a forma de vapor. A 
sua persistência é elevada, e pode-se tirar proveito desta característi-
ca nas áreas onde o banco de sementes de infestantes é elevado. 
Devido à elevada lipofilicidade, o diflufenicão apresenta elevada 
adsorção aos colóides orgânicos e minerais do solo. Isto coloca-o 
na categoria dos herbicidas pouco móveis no solo. 

radical lipídico V""'\Hoo• 
lipídio de membrana 

'--- \ ~ OH ,º2 --...... ~_....... .. V . " ... --~ 
lipídio peroxidado 

radical lipídico 
Figura 6.3. Representação esquemátiea da peroxidação dos lípidos (ver texto). 

t 

Tabela 6 .1. Características fisico•qufmicas do dlflufenlcão. 

Solubilidade em água (ppm) Pressão de vapor (mPa) pka Log Kow Koc (ml/g) Meia vida (dias) 

Diflufenicão 0,05 1Q•I - 5,0 3186 224-621 

Fonte: http//sitem.herts.ac.ulc/aeru/footprint/en/reports 
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7. Surfactantes e adjuvantes 

Surfactantes constituem apenas um dos inúmeros produtos que 
se podem adicionar à calda de pulverização. Para se entender 
a acção dos surfactantes deve-se salientar que os herbicidas (e 
outros produtos fitofarmacêuticos) de aplicação em pós-emer-
gência têm um grande desafio: a absorção. De facto, a maioria 
dos herbicidas é diluída em água para serem aplicados. As folhas 
das plantas externamente são constituídas por uma cutícula, que 
possui na sua face mais externa uma camada cerosa para evitar a 
desidratação do tecido. Assim, água e cera são duas substâncias 
incompatíveis que não se associam. Além disto, as moléculas de 
água apresentam um grande poder agregador entre si, que se 
designa por tensão superficial. Isto faz com que a gota de água 
(contendo o herbicida), quando posicionada sobre a superfície ce-
rosa da folha, adquira formato "esférico" com reduzido contacto 
com a mesma, o que dificulta a absorção do herbicida. 
Para facilitar o contacto entre o meio aquoso e o meio lipofílico (a 
cera tem afinidade pelos lipídos) utilizam-se surfactantes. Surfac-
tante é um termo derivado da língua inglesa e significa "agente 

'-------.1.áivaeor--0e-superfícies" (surface, active, agent). 

afinidade pelas ceras (lipofílica) e pela água (hidrofílica) (Figura 
7 .1 ). A parte lipofílica da molécula, também referida por cauda ou 

rabo, é constituída de uma extensa cadeia de átomos de carbono. 
A parte hidrofílica, também referida por cabeça da molécula pode 
ter carga positiva, negativa ou neutra. Esta dupla afinidade, por 
compostos lipídicos e pela água, é referida na química por pro-
priedade anfotérica e é responsável pela capacidade do surfac-
tante de aumentar o contacto das gotas de água com a superfície 
das folhas das plantas. 

Os sabões feitos de forma caseira apresentam diversas desvanta-
gens para uso agrícola, principalmente a presença de impurezas 

que podem reagir com os herbicidas e outros produtos fitofarma-
cêuticos que prejudicam a sua acção. Assim, foram desenvolvidos 

surfactantes sintéticos que maximizam os benefícios apresenta-
dos pelos mesmos. No Quadro 7.1 e na Figura 7.2 apresenta-se o 
surfactante da Bayer CS indicado para melhorar as características 
da calda de apl icação dos produtos fitossanitários. 

Mecanismos de acção dos surfactantes 
Na Figura 7 .3 representam-se moléculas de água (superior à es-

O primeiro surfactante desenvolvido pelos seres humanos foram querda), onde cada círculo verde escuro representa o átomo de 
os sabões. Tal como o sabão, a molécula dos surfactantes possui oxigénio e cada círculo verde claro representa o hidrogénio. Os 

Na -o 2 e H 2 e H 2 e H 2 e H 2 e H 2 e H 2 e H 2 e H 2 e H 2 e H 2 e H 2 e H 2 e H 2 e H 2 e H 2 e H 
3 

Na·O 2(CH 2 )
15

CH
3 

Figura 7.1 Representação simbólica do sabão (acima) e fórmula química completa (meio) e abreviada (abaixo). 

Quadro 7.1. Produto Bayer CS indicado como surfactante. 

Mecanismo de acção Molhante não iónico 

Substância activa Lauril éter diglicol sulfato de sódio, 283 g/1 (27% (p/p)) 
Formulação Solução concentrada 

Marca comercial Genapol 

MANUAL BAYVITIS 
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hidrogénios estão ligados ao oxigénio de um modo que formam surfactantes reduz a tensão superficial da calda para 30 a 35 mPa. 
um ângulo de aproximadamente 104º. Isto permite que a molé- Alguns surfactantes à base de silicone reduzem a tensão superfi-
cula de água tenha carga levemente positiva numa extremidade 
(a clara) e levemente negativa na outra (a escura). Assim, a força 
de atracção entre as moléculas é intensa, principalmente naque-
las posicionadas nas bordas de uma superfície, o que confere o 
formato arredondado da gota de água quando na superfície da 
folha (Figura 7.3, esquerda em baixo). 
Quando um surfactante é adicionado à calda, ele posiciona-se 

de forma a separar cada molécula de água reduzindo, assim, a 
tensão superficial da solução. Isto muda o formato da gota na 

superfície foliar (Figura 7.3, direita abaixo) e deixa mais exposta 
externamente à gota a região lipofílica dos surfactantes (Figura 

7.3, direita acima). Há duas consequências favoráveis para a ab-
sorção de herbicidas e outros produtos fitofarmacêuticos: maior 
afinidade da superfície externa da gota com a folha e maior con-

tacto da gota com a superfície foliar (compare o lado esquerdo e 
direito da Figura 7.3). 

O principal mecanismo de acção dos surfactantes deve-se à sua 
capacidade de reduzir a tensão superficial, garantindo o espa-
lhamento e o contacto da gota com a superfície foliar. A água 
normalmente possui tensão superficial de 70 mPa. A maioria dos 

o 
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-li 

Na+ o 
Figura 7.2. Fórmula química do Genapol. 
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cial até 20 mPa, permitindo, assim, que a gota consiga, em teoria, 
entrar pelos estomas, facilitando a absorção dos herbicidas. 

Existem outros factores que são afectados pela adição dos sur-
factantes à calda. Nomeadamente o efeito da concentração. De 
facto, concentrações de 0,01 a O, 1 % já são suficientes para redu-
zir a tensão superficial, mas os mesmos são uti lizados na dose de 
O, 1 a 0,5%. Estudos demonstram que houve pouca diferença na 
absorção de herbicida quando a dose de determinado surfactante 
passou de 0,03 para O, 1 %. Mas, a absorção de herbicidas quase 
duplicou quando a dose de surfactante passou para 0,3%. 
Entre outros mecanismos de acção dos surfactantes destacam-
se: o aumento da duração da gota e a melhor adesão da gota 
às folhas das infestantes. Os surfactantes também agem como 

humectantes, prolongando a duração da gota, o que auxilia na 
absorção, pois, caso a gota de água seque na superfície foliar, o 
herbicida cristaliza e não é absorvido. A adesão da gota às folhas 
aumenta com a concentração do surfactante, principalmente du-
rante o impacto da gota com a folha. 

t 

Figura 7.3. Representação esquemática de moléculas de água e da gota de água sem (esquerda) e com (direita) 
surfactantes. Ver texto para os detalhes. 
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Outros adjuvantes 

- -- . ·. ···-· -. -----.·· - -- -- . . . - . 

Adjuvantes são todos os produtos químicos que se adicionam à 
calda de aspersão dos herbicidas para aumentarem a sua eficácia. 
Os adjuvantes incluem diversos compostos, tais como: 

a) emulsificantes (substâncias que promovem a suspensão co-

loidal de um líquido em outro); 

Muitos destes benefícios ou propriedades, principalmente emulsi-
ficação e molhabilidade, são obtidos com os surfactantes como já 
foi apresentado no item mecanismo de acção. 
Sulfato de amônio é um adjuvante muito estudado, que também 

' aumenta a absorção de l"\erbicidas devido~ cinco motivos. Primei-
ro, inibe a complexação (ligação) entre herbicidas e iôes metálicos 
presentes na água dura. Segundo, interage com a cutícula foliar 
e com as membranas celulares, auxiliando na absorção. Terceiro, 

b) agentes molhantes ou humectantes (substâncias que facili- precipita proteínas presentes na membrana celular, aumentando 
tam o contacto entre a gota e a superfície vegetal, pois reduzem o transporte através da mesma. Quarto, acidifica a parede celular, 
as tensôes interfaciais); ampliando a diferença de pH entre o exterior e o interior da célu-

c) óleos minerais e vegetais (constituídos pela mistura pré-for-

mulada de óleos, surfactantes e emulsificantes); 

d) compostos nitrogenados; 

e) siliconados (substâncias que apresentam propriedades 
mais acentuadas do que os surfactantes); 

f) ac,aos--e~ampões-(compostos orgânicos ou inorgânicos que 

reduzem o pH da solução). 

la, melhorando a absorção de herbicidas acídicos. E finalmente, 
reduz a pressão de vapor de água, reduzindo a evaporação da 

calda e aumentando o tempo de absorção do herbicida. 
A adição de ácidos e tampões à calda é um assunto controverso. 
Sabe-se que sob pH baixo, dentro de certos limites, ocorre grande 
estabilidade das moléculas dos herbicidas, pois evita a hidrólise 
das mesmas. Além disso, sob pH baixo, herbicidas acídicos adqui-
rem carga elétrica neutra, atravessando mais facilmente a cutícula 
e a membrana celular. Mas, a maioria dos herbicidas beneficiados 
com o baixo pH já são formulados pelos fabricantes com os ácidos 
e tampões apropriados, de modo que a calda apresenta caracte-

rísticas adequadas de acidez para uma eficaz acção do produto. 




