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Comportamento de Herbicidas em 

Áreas de Palhada e Plantio Direto
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Dúvidas sobre o tema:

- Onde temos cobertura por palha?

- Qual a expressão do Plantio Direto no país?

- Qual a expressão da cana-de-açúcar no país?

- O que é a palha?

- O que mudou na realidade agrícola?

- Como interfere nos herbicidas?

- Propriedades físico-químicas importantes?

- Estudos de caso.
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Crescimento das áreas de

Plantio Direto no Brasil 

38 milhões??
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Percentual das áreas com colheita

mecanizada de cana-de-açúcar

9 milhões de hectares

Qual a correspondência??

24,8

milhões ha

58,6 milhões ha

Palhada  - 40 milhões de hectares
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Constituição da Palhada

Pinheiro et al., 2009
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Constituição da Palhada

Paes et al., 2008

Constituição da Palhada

Sousa et al., 2014

Cana-de-açúcar

Chuva

Temperatura
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Constituição da Palhada

Sousa et al., 2014

Cana-de-açúcar

Constituição da Palhada

Andreote, 2019
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Interferência da Palhada:

- Altera a comunidade de plantas daninhas

- Aumenta a ocorrência de folhas largas

- Reduz a incidência de gramíneas

- Menor incidência de luz sobre o solo

- Menor amplitude térmica no solo

- Interferências alelopáticas

- Impedimento físico à transposição

- Altera a retenção e lixiviação de herbicidas
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Corda-de-viola

Ipomoea hederifolia

Capim-marmelada

Brachiaria plantaginea

Amendoim-bravo 

Euphorbia heterophylla
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Corda-de-viola 

Ipomoea quamoclit

trapoeraba 

Commelina benghalensis
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Buva 

Conyza bonariensis

Dúvidas sobre o tema:

- Onde temos cobertura por palha?

- Qual a expressão do Plantio Direto no país?

- Qual a expressão da cana-de-açúcar no país?

- O que é a palha?

- O que mudou na realidade agrícola?

- Como interfere nos herbicidas?

- Propriedades físico-químicas importantes?

- Estudos de caso.



09/10/2019

11

09/10/2019 21

Destino de um herbicida no ambiente

Herbicida

Atmosfera

Solo/Sedimentos

Água
S

Biota (plantas/micro)
absorção

P
Deriva

Kd / Koc

Interação de Fatores

Silva & Monquero, 2013
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Interação de Fatores

- propriedades físico-químicas do herbicida

- solubilidade

- sorção ao solo ou à palha

- volatilidade

- fotodegradabilidade

- degradabilidade química e microbiana

- condições meteorológicas

- temperatura

- luminosidade

- chuvas

- condições edáficas

- quantidade de palha

- chuva após aplicação

- intensidade das chuvas

Fotodegradação ou degradação fotoquímica

- faixas de radiação solar que são absorvidas pelo

herbicida, gerando energia que desfazem as

ligações da molécula

- é problema maior para herbicidas com picos de

absorção > 295 nm

- (ex. trifluralina absorve luz 360 nm)

- herbicida na superfície do solo ou palhada sofre

maior fotodegradação, agravada em solo seco
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Perdas do herbicida por volatilidade

Pressão de vapor (P) – potencial de volatilização do herbicida

- P = pressão exercida por um vapor em equilíbrio com um líquido, a uma

determinada temperatura

- A P do herbicida é normalmente expressa em mmHg a 25ºC

- A volatilidade dos herbicidas aumenta em condições de alta temperatura e

em baixa umidade relativa do ar

Pressão de vapor

Trifluralina (2 x 10-4 mmHg)

Acetona (270 mmHg)
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Classificação quanto à Volatilidade
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Solubilidade em água de um herbicida

Unidade de medida:

1 parte por milhão = 1 ppm = 
1

1 milhão

1 mg

1 x 106 mg
= =

1 kg
=

1 mg

1 L

1 mg

Fatores que afetam a solubilidade de um herbicida:

- Polaridade da molécula

- Pontes de hidrogênio entre o H da água e os átomos de N, O ou F

- Tamanho da molécula

- Temperatura

- pH
Importante!!

Solubilidade em água de um herbicida

- Em geral adsorção e solubilidade são inversamente relacionados

sendo reflexo da polaridade (lipofilicidade) das moléculas

- Um herbicida de baixa solubilidade, necessita de maior teor de

umidade no solo para sua atuação
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Relação entre pressão de vapor e solubilidade

Herbicidas Solubilidade Pressão de vapor

Imazapic 2.200 <1,0x10-7

Imazapyr 11.272 <1,0x10-7

Oxyfluorfen <0,1 2,0x10-6

Sulfentrazone 490 1,0 x 10-6

Ametrina 200 8,4x10-7

Diuron 42 6,9x10-8

Metribuzin 1100 1,2x10-7

Tebuthiuron 2500 1,0x10-7

Isoxaflutole 6/362 7,5x10-9

Clomazone 1100 1,4x10-4

Pendimethalin 0,3 3,0 x 10-5 
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Alta solubilidade

Baixa solubilidade

Pressão de vapor

Perdas por 

volatilização

Pressão de Vapor e solubilidade afetam a volatilização

Trifluralina

Clomazone



09/10/2019

16

09/10/2019 31

100Kow = 0,01
óleo

água

1 Herbicida aquoso (hidrofílico)

“amigo da água”

Qual o parâmetro do herbicida que 

determina a solubilidade?

Coeficiente de distribuição entre octanol e água (Kow)

100
1

Kow = 100
óleo

água

Herbicida oleoso (lipofílico)

“amigo do óleo”

Alta adsortividade à M.O.S. (interações hidrofóbicas)

Baixa adsortividade à M.O.S. (alta solubilidade em água)
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Qual o parâmetro do herbicida que 

determina a solubilidade?

Lipofilicidade em função do log de Kow ou Kow
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Relação entre a solubilidade de um herbicida e o Kow

Log S = 1,65 – 1,52 log Kow                      

Log S     

L
o

g
 K

o
w

  
  
 

0

4

8

-10 -6 -2 +2

(Linde, 1994)

Importante!!
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Herbicidas Kow Solubilidade

Imazapic 0,01 (pH 7,0) 2.200

Imazapyr 1,3 (pH 7,0) 11.272

Oxyfluorfen 29.400 <0,1

Sulfentrazone 1,48 490

Ametrina 427 200

Diuron 589 42

Metribuzin 44 1100

Tebuthiuron 63 2500

Isoxaflutole 208 6,2

DKN 2,5 326

Clomazone 350 1100

Pendimethalin 152.000 0,3

Kow e a solubilidade em água de herbicidas 

aplicados na cultura da cana-de-açúcar
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Qual o parâmetro que mede a capacidade sortiva do herbicida?

- Conteúdo de matéria orgânica

- Polaridade do herbicida

- pH

- Matéria orgânica solubilizada

Fatores que afetam o coeficiente de adsorção de um herbicida no solo

Kd  = 
Concentração do herbicida no solo

Concentração do herbicida na água
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Coeficiente de sorção padronizado para o 

carbono orgânico (Koc):

Koc = 
Kd x 100 

% de carbono orgânico
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Coeficiente de sorção padronizado para o 

carbono orgânico (Koc):

Força de adsorção Herbicida

Muito forte

(Koc > 5.000)
Paraquat, glyphosate, MSMA, 

trifluralina, pendimenthalin

Forte

(Koc 600 – 4.999) Oryzalin

Moderado

(Koc 100 – 599)
Diuron, Ametrina, Clomazone, 

Isoxaflutole (IFT)

Fraco

(Koc 0,5 – 99)
Hexazinone, Imazapic, Imazapyr, 

Tebuthiuron

Trifluralina

Oxyfluorfen

Imazapic

Hexazinona

Solubilidade (mg/L) – escala log

Koc

0,1

10

1000

10000

0,1 10 10000100 1000

Koc e Kow [ ] na solução do soloSolubilidade
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Propriedades físico-químicas de herbicidas!

Propriedades físico-químicas de herbicidas!
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Capacidade do herbicida em transpor a palhada?

Dúvidas sobre o tema:

- Onde temos cobertura por palha?

- Qual a expressão do Plantio Direto no país?

- Qual a expressão da cana-de-açúcar no país?

- O que é a palha?

- O que mudou na realidade agrícola?

- Como interfere nos herbicidas?

- Propriedades físico-químicas importantes?

- Estudos de caso
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Estudo de Caso 1

Imazapic
Solubilidade: 2.150 mg L-1

Kow :  0,01

Cavenaghi et al., 2009

Palhada de Cana-de-açúcar  (t ha-1)

0 1 2,5 5,0 10 15 20

Imazapic 0 65% 83% 97% 100% 100% 100%

Interceptação pela Palhada

Palhada de Cana-de-açúcar  (t ha-1)

5 10 20

Imazapic 90% 84% 72%

Lixiviação após chuva de 50 mm

Estudo de Caso 1

Imazapic
Solubilidade: 2.150 mg L-1

Kow :  0,01

Cavenaghi et al., 2009

Intervalo entre Aplicação e Chuva (DIAS)

1 7 14 30 60 90

Imazapic 84% 82% 72% 78% 68% 55%

Lixiviação Após Permanência na Palha

Chuva simulada de 50 mm

Chuvas simuladas de 10 e 20 mm promoveram transposição de 77 e 96% do 

herbicida imazapic
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Estudo de Caso 2

Tebuthiuron
Solubilidade: 2.500 mg L-1

Kow :  676

Tofoli et al., 2009

Tebuthiuron
Solubilidade: 2.500 mg L-1

Kow :  676

Tofoli et al., 2009
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Tebuthiuron
Solubilidade: 2.500 mg L-1

Kow :  676

Tofoli et al., 2009

Palhada de 10 t ha-1

Estudo de Caso 3

Sulfentrazone
Solubilidade: 490 mg L-1

Kow :  9,8

Rodrigues et al., 1999
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Estudo de Caso 3

Sulfentrazone
Solubilidade: 490 mg L-1

Kow :  9,8

Rodrigues et al., 1999
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Irrigação de 20 mm

Estudo de Caso 3

Sulfentrazone
Solubilidade: 490 mg L-1

Kow :  9,8

Rodrigues et al., 1999
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Irrigação de 20 mm
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Estudo de Caso 4

Trifluralina
Solubilidade: 0,22 mg L-1

Kow :  118.000

Rodrigues et al., 1998

Estudo de Caso 4

Trifluralina
Solubilidade: 0,22 mg L-1

Kow :  118.000

Rodrigues et al., 1998

Irrigação de 20 mm
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Capacidade do herbicida em transpor a palhada?

Considerações Finais

- Dentre as propriedades das moléculas herbicidas,

Solubilidade e Kow merecem destaque

- Para transpor a palha:

- Solubilidade mínima de 1.000 mg L-1

- Kow máximo de 300 a 400

- Log Kow máximo de 2,5

- Quanto maior Solubilidade e menor Kow, mais fácil a

transposição da palha
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Considerações Finais

- Quantidade de palha no solo tem importância

- Interferência significativa a partir de 5 t ha-1

- Atenção ao período sem chuva após a aplicação

- Primeira chuva após aplicação tem importância

- Intensidade da chuva tem importância

- Chuva ideal de 20 mm

- Atenção às novas formulações!!!

Dinâmica do clomazone em palha de cana 

microencapsulado x convencional

Chuva 2 DDA Carbonari et al., 2019
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Obrigado!!!

Saul Carvalho  - www.saulcarvalho.com.br


