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RESUMO
___________________________________________________________________________
O programa PROBIODIESEL do Ministério da Ciência e Tecnologia aumentou
consideravelmente a oferta de glicerina, obtida como sub-produto no processo de produção do
biodiesel, tornando-se necessário a busca de alternativas econômicas e ambientalmente
corretas para a utilização deste co-produto. Por outro lado, os herbicidas, embora
desempenhem papel de fundamental importância no sistema de produção agrícola vigente,
têm sido alvo de crescente preocupação por parte dos diversos segmentos da sociedade, em
virtude de seu potencial de risco ambiental. Neste trabalho, empregou-se a glicerina em
sistemas microemulsionados para a aplicação na pulverização com herbicidas, visando melhor
eficiência e menor contaminação ambiental provocada pelas perdas desses produtos para o
meio ambiente. Para obtenção dos sistemas microemulsinados foram utilizados Unitol L90 e
Renex NP 40 como tensoativos, butanol como co-tensoativo, óleo de coco como fase óleo e
como fase aquosa utilizou-se soluções de glicerina + água. Através da determinação dos
diagramas de fases, a região de microemulsão foi encontrada no sistema E (Unitol L90, óleo
de coco e glicerina + água 1:1). Escolheu-se três pontos ricos em fase aquosa para
caracterização e aplicação na pulverização com os herbicidas glyphosate e atrazine. Foram
realizados três experimentos na Horta do Departamento de Ciências Vegetais, setor
Fitotecnia, UFERSA, Mossoró-RN. O experimento I foi desenvolvido em blocos casualizados
completos com 20 tratamentos e quatro repetições. Os tratamentos consistiram de cinco doses
do herbicida glyphosate (0,00; 0,45; 0,90; 1,35 e 1,80 L ha-1) diluídos em quatro caldas: Calda
1, Calda 2, Calda 3 (microemulsões) e Calda 4 (água). A fitotoxicidade sobre B. brizantha foi
avaliada aos 7, 14, 28 e 60 DAA (dias após aplicação). Aos 60 DAA, avaliou-se a biomassa
seca das plantas. O experimento II foi desenvolvido em blocos casualizados completos com
iii

20 tratamentos e quatro repetições. Os tratamentos consistiram de cinco doses do herbicida
atrazine (0,0; 0,4; 0,8; 1,6 e 2,4 L ha -1) diluídos em quatro caldas: Calda 1, Calda 2, Calda 3
(microemulsões) e Calda 4 (água). A fitotoxicidade sobre Zea mays e Talinum paniculatum
foi avaliada aos 2, 7, 20 DAA. O experimento III foi desenvolvido em blocos casualizados
completos com 16 tratamentos e três repetições. Os tratamentos consistiram 16 combinações
entre os constituintes da microemulsão: Tensoativo Unitol L90 (0,0; 1,66; 5,0 e 15 %) e
Glicerina (0,0; 4,44; 13,33 e 40,0 %). A fitotoxicidade sobre Zea mays foi avaliada aos 1, 7 e
14 DAA. Aos 14 DAA, avaliou-se a biomassa seca das plantas. O controle de plantas usando
as microemulsões foi inferior ao da água devido a intoxicação inicial causada pelas
microemulsões nas folhas das plantas, fato que dificultou a absorção e translocação do
herbicida. Não houve intoxicação nas plantas de Zea mays causadas pelo herbicida, porém,
foram altamente intoxicadas pelas microemulsões. O T. paniculatum foi melhor controlado
nas pulverizações com as microemulsões, independente da dose do herbicida. A glicerina não
provocou danos às plantas. Maiores intoxicações nas plantas são causadas pelo tensoativo
Unitol L90 e índices mais elevados ocorrem com o uso de maiores concentrações do
tensoativo e da glicerina, ou seja, microemulsão. As microemulsões utilizadas prejudicaram a
ação do glyphosate no controle da B. brizantha e causaram severas intoxicações na cultura do
milho, sendo estas intoxicações atribuídas principalmente à ação do tensoativo.
___________________________________________________________________________
Palavras-chave: Glicerol, Microemulsão, Plantas daninhas, Fitotoxidade.
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ABSTRACT
___________________________________________________________________________
The program PROBIODIESEL from the Ministry of Science and Technology has
substantially increased glycerine, obtained as a sub-product of biodiesel production process,
making it necessary to seek alternatives for the use of this co-product. On the other hand,
herbicides although play a role of fundamental importance in the agricultural production
system in force, have been under growing concern among the various segments of society
because of their potential environmental risk. In this work, we used glycerin in microemulsion
systems for application of herbicides, to improve efficiency and lower environmental
pollution caused by the loss of those products to the environment. To obtain the systems of
microemulsinados were used Unitol L90 NP and Renex 40 as surfactants, butanol as cosurfactant, coconut oil as oil phase and aqueous phase as we used solutions of glycerin +
water. Through the determination of phase diagrams, the microemulsion region was found in
the system E (L90 Unitol, coconut oil and glycerin + water 1:1). Three points were chosen to
the aqueous phase rich in characterization and application in the solubilization of glyphosate
and atrazine. Three experiments were performed in Horta, Department of Plant Sciences,
Plant Science Sector, UFERSA, Mossoró-RN. The first experiment was conducted in
randomized complete blocks with 20 treatments and four replications. The treatments
consisted of five doses of the herbicide glyphosate (0.0, 0.45, 0.9, 1.35 and 1.8 L ha -1) diluted
with four sauces: C1, C2, C3 (microemulsions) and C4 (water). The phytotoxicity of
Brachiaria brizantha was measured at 7, 14, 28 and 60 DAA (days after application). At 60
DAA, we evaluated the biomass of plants. The second experiment was developed in
randomized complete blocks with 20 treatments and four repetitions. The treatments consisted
of five doses of the herbicide atrazine (0.0, 0.4, 0.8, 1.6 and 2.4 L ha -1) diluted with four
sauces: C1, C2, C3 (microemulsions) and C4 (water). The phytotoxicity on Zea mays and
Talinum paniculatum was evaluated at 2, 7, 20 DAA. The experiment III was developed in
randomized complete blocks with 16 treatments and three repetitions. The treatments
consisted of 16 combinations among the constituents of the microemulsion: Unitol L90
surfactant (0.0, 1.66, 5.0, 15 %) and glycerin (0.0, 4.44, 13.33 and 40.0 %). The phytotoxicity
on Zea mays was evaluated at 1, 7 and 14 DAA. At 14 DAA, we evaluated the biomass of
plants. The control plants using the microemulsions was lower than in the water due to the
poisoning caused by the initial microemulsions in the leaves of the plants, a fact that hinders
the absorption and translocation of the herbicide. There was no toxicity in Zea mays plants
caused by the herbicide, however, were highly intoxicated by microemulsions. T. paniculatum
v

was better controlled in spraying with the microemulsions, regardless of the dose of the
herbicide. The glycerine did not cause plant damage. Higher poisoning the plants are caused
by tensoactive Unitol L90 and higher rates occur with the use of higher concentrations of
surfactant and glycerin, or microemulsion. The microemulsions used hampered the action of
glyphosate in controlling B. brizantha and caused severe poisoning in corn, and these
poisonings attributed mainly to the action of surfactant.
___________________________________________________________________________

Keywords: Glycerol, Microemulsion, Solubilization, Weeds, Phytotoxicity.
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"Crescer custa, demora, esfola, mas compensa...
É uma vitória secreta, sem testemunhas...
O adversário somos nós mesmos."
Martha Medeiros
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Apesar de representar componente significativo das matrizes energéticas, as fontes de
energia não-renováveis vêm sendo substituídas gradativamente pela utilização de fontes
renováveis, tanto no plano mundial quanto brasileiro. Diversos são os fatores relacionados a
esse comportamento: elevação dos preços mundiais do petróleo e derivados, como gás natural
e óleos combustíveis; exigências ambientais, principalmente em relação à redução das
emissões de dióxido de carbono na atmosfera; incerteza quanto às reservas petrolíferas
existentes; e ampliação da demanda energética mundial, causada pelo acelerado crescimento
econômico nos países emergentes e com grandes populações, a exemplo da China, Índia e
Brasil (MACHADO et al., 2009).
No Brasil, a busca por fontes de energias renováveis, e que assegurem o
desenvolvimento sustentável, levou a implantação do biodiesel na matriz energética brasileira
como combustível alternativo e, devido aos incentivos governamentais que impulsionam a
produção, tal combustível está sendo produzido largamente. Um fator preocupante frente a
esse crescimento é o destino do glicerol excedente, já que para cada tonelada de biodiesel
obtido são gerados 100 kg de glicerol, provocando efeitos adversos à economia do biodiesel
(BOWKER et al., 2008), ou seja, de maneira geral, 10% do volume total do biodiesel
produzido é constituído por glicerol, o qual é impuro e de baixo valor econômico (CHI et al.,
2007).
A superprodução de glicerol afeta negativamente o preço do biodiesel no mercado,
tornando imperiosa a busca de novas aplicações para este co-produto. Atualmente a glicerina
é utilizada para diversas finalidades em diferentes indústrias, porém, numerosas pesquisas
vêm sendo desenvolvidas com o intuito de absorver o excedente, dentre elas, como adjuvante
agrícola. Embora seu uso como adjuvante ainda não seja muito difundido, existem trabalhos
de pesquisa que comprovam seu potencial para esta finalidade (TINOS et al., 2011).
Os adjuvantes são qualquer substância ou composto sem propriedades fitossanitárias,
exceto a água, que é acrescido numa preparação de defensivos agrícolas, para facilitar a
aplicação, aumentar a eficiência biológica dos ingredientes ativos ou diminuir riscos
(KISSMANN, 1998), melhorando a aderência sobre a superfície do alvo e a absorção do
ingrediente ativo (OZEKI, 2006). A importância do seu uso se deve ao fato de, nos sistemas
agrícolas, uma das formas mais fáceis e eficientes de controlar plantas daninhas é o controle
químico através da aplicação de herbicidas.
Os herbicidas representam hoje, cerca de 5 % a 30 % do custo total de produção das
principais culturas. Existem casos de perdas de 80 % a 100 % de produtividade, oriunda da
competição entre plantas daninhas e culturas, quando não é utilizada nenhuma forma de
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controle, fato esse que justifica a aplicação de herbicidas nas diferentes culturas
(SHIRATSUCHI e FONTES, 2002). Observa-se que em muitos casos esses produtos não vêm
sendo aplicados corretamente, conseqüentemente, grande parte dos ingredientes ativos não
atinge o alvo e contaminam o ambiente, ocasionando perdas de lucratividade e eficiência.
As perdas significativas podem ser ocasionadas por vários fatores, tais como deriva,
escorrimento superficial e evaporação. Uma alternativa de reduzir essas perdas pode ser
através do uso de microemulsões adicionadas à calda de pulverização, pois os sistemas
microemulsionados apresentam-se como melhor sistema interfacial, por permitir a alta
solubilidade de herbicidas, além de possuírem maior área de contato interfacial, conferindo
uma cobertura mais homogênea na superfície das plantas.
Nesse contexto, este trabalho teve por objetivo avaliar o comportamento da aplicação
de sistemas microemulsionados contendo glicerina na pulverização de herbicidas,
comparando-os com a água quanto a sua influência sobre a intoxicação das plantas em
diferentes períodos de avaliação.
Para uma melhor compreensão, esta dissertação está organizada em seis capítulos.
No presente Capítulo encontra-se a Introdução geral, contextualizando o tema em
estudo, no Capítulo 2 é apresentado os aspectos teóricos, abordando os temas relacionados ao
desenvolvimento deste trabalho, no Capítulo 3 encontra-se o estado da arte, com trabalhos
realizados sobre o aproveitamento da glicerina e o uso de adjuvantes em caldas de
pulverização de agrotóxicos, no Capítulo 4, a metodologia experimental, onde estão
relacionados os materiais e equipamentos e são descritos os métodos utilizados na
composição das microemulsões e aplicação na solubilização de herbicidas, no Capítulo 5
estão apresentados e discutidos os resultados, e no Capítulo 6 encontra-se a conclusão dos
resultados obtidos.
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2. Aspectos teóricos
2.1 Biodiesel e sub-produtos

No cenário atual, a energia tornou-se um fator fundamental para o desenvolvimento
dos países, haja vista a dependência no emprego de tecnologias promotoras do
desenvolvimento socioeconômico. Entretanto, do total da energia consumida em todo o
mundo, cerca de 90 % provém de fonte fóssil, sendo esta esgotável. Com isso, vislumbra-se
cada vez mais a necessidade em se pesquisar e desenvolver novas fontes alternativas de
energia, tal como os biocombustíveis, como forma de ampliar e diversificar a oferta
energética, de maneira ambientalmente sustentável (SOUSA et al., 2006).
O aumento do preço do petróleo e as preocupações ambientais sobre poluição
proveniente dos gases de automóveis são outros fatores que estão tornando o biodiesel uma
área de desenvolvimento de alta preocupação (MARCHETTI et al., 2007). O seu uso
geralmente apresenta inúmeros benefícios, incluindo sustentabilidade, redução dos gases do
efeito estufa, desenvolvimento regional, social e agrícola (DEMIRBAS, 2007). Assim, o uso
de biocombustíveis, como o biodiesel, é considerado como uma alternativa extremamente
viável, pois representa expressiva evolução na tentativa da substituição do óleo diesel por
derivados da biomassa, iniciada pelo aproveitamento de óleos vegetais, e pode ser definido
como um combustível biodegradável derivado de fontes renováveis como óleos vegetais e
gorduras animais (TORRES et al., 2006). Além disso, esse combustível é biodegradável e não
apresenta emissão de gases tóxicos, sendo desta forma ambientalmente benéfico (MA e
HANNA, 1999).
A Lei nº 11.097, de 13 de setembro de 2005, que introduziu o biodiesel na matriz
energética brasileira, define biodiesel da seguinte forma:
“Biodiesel: biocombustível derivado de biomassa renovável para uso em motores a
combustão interna com ignição por compressão ou, conforme regulamento, para geração
de outro tipo de energia, que possa substituir parcial ou totalmente combustíveis de origem
fóssil.” (NR)

Tecnicamente é definido como um mono-alquil éster de ácidos graxos, derivado de
fontes renováveis, tais como óleos vegetais e gorduras animais, obtido através de um processo
Igor Andrey Aires Soares, janeiro/2012
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de transesterificação de óleos vegetais com álcoois (metanol ou etanol) através da catálise
básica, utilizando o hidróxido de sódio ou potássio como catalisadores ou ainda pela
esterificação desses materiais na presença de catalisadores ácidos, na qual ocorre a
transformação de triglicerídeos em moléculas menores de ésteres de ácidos graxos, e tendo
como subproduto a glicerina bruta, com teores de glicerol variando de 80 a 95 % (RAMOS et
al., 2004).
No processo industrial de produção do biodiesel é utilizada uma quantidade de álcool
em excesso para a ocorrência da reação. Ao final do processo ocorre a separação entre a fase
éster de ácidos graxos, que constitui o biodiesel, e a fase aquosa, que consiste de glicerina
bruta, o excesso de álcool não reagido, água e outras impurezas. Este álcool não reagido é
recuperado ao final do processo e reutilizado, havendo a sobra de um resíduo de álcool na
glicerina bruta. Nas plantas de produção de biodiesel no Brasil, o álcool utilizado é o metanol,
assim como o catalisador mais utilizado é o hidróxido de sódio. Desta forma, existe também
um resíduo de sódio na glicerina bruta gerada neste processo.
A glicerina, que compõe cerca 20% da molécula de óleo vegetal, é removida, no
intuito de deixar o óleo mais fino e menos viscoso (OLIVEIRA e COSTA, 2001), gerando
grande quantidade desse sub-produto que pode ser utilizado como matéria-prima na produção
de tintas, adesivos, produtos farmacêuticos, têxteis etc., aumentando a competitividade do
produto.
O fluxograma do processo de produção do biodiesel é apresentado na Figura 2.1.
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Figura 2.1. Fluxograma do processo de produção do biodiesel (CARTILHA DE BIODIESEL,
SEBRAE 2007).

No Brasil, a trajetória do biodiesel começou a ser delineada com as iniciativas de
estudos pelo Instituto Nacional de Tecnologia, e ganhou destaque em meados de 1970, com a
criação do Pró-óleo – Plano de Produção de Óleos Vegetais para Fins Energéticos, que nasceu
na esteira da primeira crise do petróleo. Em 1980, passou a ser o Programa Nacional de Óleos
Vegetais para fins energéticos, pela Resolução nº 7 do Conselho Nacional de Energia. O
objetivo do programa era promover a substituição de até 30 % de óleo diesel por biodiesel
apoiado na produção de soja, amendoim, colza e girassol. Novamente aqui, a estabilização
dos preços do petróleo e a entrada do Proálcool, juntamente com o alto custo da produção e
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esmagamento das oleaginosas, foram fatores determinantes para a desaceleração do programa
(Cartilha de Biodiesel – SEBRAE, 2007).
Em 2004 foi lançado pelo Governo Federal, o Programa Nacional de Produção e Uso
de Biodiesel (PNPB). Esse programa objetiva incentivar a produção e uso do biodiesel, com
enfoque na obtenção de combustíveis alternativos aos combustíveis fósseis e no
desenvolvimento econômico do país (Portal do Biodiesel). Em 13 de janeiro de 2005 foi
publicada a Lei 11.097, que dispõe sobre a introdução do biodiesel na matriz energética
brasileira. A lei tornou obrigatória a adição de 2 % de biodiesel ao diesel (B2) até 2008 e a
adição de 5 % (B5), que seria até 2013 (Portal do Biodiesel, 2011; GERIS et al., 2007), foi
antecipada para janeiro de 2010 pela resolução nº 6/2009 (ANP, 2010).
A Figura 2.2 apresenta o avanço na produção do biodiesel de 2005 a 2011.

Figura 2.2. Produção brasileira de biodiesel em m3 de janeiro de 2005 a novembro de 2011
(ANP, 2011).
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Devido aos incentivos governamentais que impulsionam a produção de biodiesel, tal
combustível está sendo produzido largamente, e um fator preocupante frente a esse
crescimento é o destino do glicerol excedente, já que para cada tonelada de biodiesel obtido
são gerados 100 kg de glicerol, provocando efeitos adversos à economia do biodiesel
(BOWKER et al., 2008), ou seja, de maneira geral, 10 % do volume total do biodiesel
Igor Andrey Aires Soares, janeiro/2012
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produzido é constituído por glicerol, o qual é impuro e de baixo valor econômico (CHI et al.,
2007).

2.2 Glicerol

O glicerol ou 1,2,3-propanotriol é um álcool que se apresenta como um líquido
viscoso, inodoro, incolor e com sabor doce. É solúvel em água e etanol, pouco solúvel em
éter, acetato de etila e dioxano, é insolúvel em hidrocarbonetos (MORRISON, 1994). A
Tabela 1 mostra algumas propriedades físico-químicas do glicerol puro.

Tabela 2.1. Propriedades físico-químicas do glicerol a 20 ºC (BEATRIZ et al., 2011).
Fórmula química

C3 H 8 O 3

Massa molecular

92,09382 g mol -1

Densidade

1,261 g cm-3

Viscosidade

1,5 Pas

Ponto de fusão

18,2 ºC

Ponto de ebulição

290 ºC

Calorias

4,32 kcal g-1

Ponto de fulgor

160 ºC

Tensão superficial

64,00 mN m-1

Coeficiente de temperatura

-0,0598 mN (mK)-1

O nome glicerol é somente aplicado ao composto químico puro 1,2,3-propanotriol,
enquanto que os produtos comerciais que contém glicerol com diferentes graus de pureza são
denominados glicerina (APPLEBY, 2006). Vários níveis de glicerina estão disponíveis
comercialmente, os quais diferem entre si quanto ao seu conteúdo de glicerol, cor, odor e
traços de impurezas (KNOTHE et al., 2006; TACONI e JOHNSON, 2007).
O glicerol, desde 1959, é reconhecido como substância atóxica, permitido como
aditivo em alimentos, e também considerado como substância “GRAS” (Generally Regraded
as Safe) pelo Food and Drug Administration dos Estados Unidos, e certamente permitido em
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alimentos enlatados (MORRISON, 1994). No Brasil, seu uso em produtos alimentícios é
assegurado pela Resolução de nº 386, de 5 de Agosto de 1999.
Estudos mostraram que a administração de 5 % de glicerol em animais e humanos não
causou toxicidade ou efeitos indesejáveis nestes organismos, relata-se apenas que uma leve
irritação da pele pode ocorrer com o contato de glicerol não diluído, devido à retirada de água
da pele em função de seu forte poder higroscópico (MORRISON, 1994; JACKOBSON et al.,
1989).
A estrutura do glicerol, e uma foto com a glicerina pura e também a glicerina bruta
estão mostradas na Figura 2.3.

Figura 2.3. Estrutura química do Glicerol (A), Glicerina pura (B) e Glicerina Bruta (C).

A

De acordo com o programa da União Européia, até o final de 2010, combustíveis da
frota de veículos dessa região deverá conter, no mínimo, 5,75 % de bio-componentes de
fontes renováveis. Se esse objetivo se cumprir, a demanda européia por biodiesel poderá
aumentar para mais de 10 milhões de toneladas por ano até 2010, gerando cerca de 1 milhão
de toneladas/ano de glicerol como co-produto. Além disso, se os Estados Unidos substituir em
2 % do diesel convencional por biodiesel (B2), em 2012, como previsto, quase 365 mil
toneladas extra de glicerol seriam acrescentadas no mercado (ZHOU et al., 2008).
Em 2008 o diesel comercializado no Brasil passou a conter 3 % de biodiesel (B3) e a
produção chegou a cerca de 1,16 bilhões de litros para atender o mercado interno, a oferta de
glicerol chegou a 146 mil toneladas. Em 1º de janeiro de 2010, o óleo diesel comercializado
em todo o Brasil passou a conter 5 % de biodiesel, essa introdução do B5 estava prevista para
2013 e as estimativas eram de que o Brasil passaria a produzir 250 mil toneladas/ano de
Igor Andrey Aires Soares, janeiro/2012
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glicerol (MOTA et al., 2009). Hoje o país está entre os maiores produtores e consumidores de
biodiesel do mundo, com uma produção anual, em 2010, de 2,4 bilhões de litros (ANP, 2011).
De acordo com um levantamento da Associação Brasileira da Indústria Química
(Abiquim), a capacidade de produção das indústrias químicas é de 35,8 mil toneladas de
glicerol ao ano, para um consumo anual de 13,5 mil toneladas (OS MERCADOS DA
GLICERINA, 2007) o que mostra que os mercados tradicionais do glicerol têm uma
capacidade limitada de absorção de quantidades maiores do produto, portanto, se o glicerol do
processamento do biodiesel não for direcionado a mercados específicos, poderá causar efeitos
ainda mais drásticos nos preços e levar indústrias químicas a abandonar a produção de
glicerol (ÁVILA FILHO, 2007).
A Tabela 2.2 mostra o consumo industrial de glicerol no Brasil. Como principais
consumidores destacam-se as indústrias de cosméticos, saboarias e fármacos, onde o glicerol
é usado na forma bruta, principalmente como umectante. A utilização de derivados de transformações químicas do glicerol é ainda muito modesta (MOTA et al., 2009).

Tabela 2.2. Distribuição do consumo de glicerina por diferentes setores da indústria nacional
(MOTA et al., 2009).
Uso em:

%

Cosméticos, saboaria, fármacos

28

Revenda

15

Ésteres

13

Poliglicerina

12

Alimentos e bebidas

08

Resinas alquídicas

06

Filmes de celulose

05

Tabaco

03

Papel

01

Outros

10

Não há legislação específica no Brasil para o descarte da glicerina, e o grande receio, é
que o excesso da glicerina produzida, altamente poluidora, possa ser descartado de maneira
irresponsável no meio ambiente (COSTA, 2008), já que as duas formas de descarte possíveis
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são o despejo nos rios e a queima. De modo geral, essas duas formas de descarte geram
problemas ambientais, uma vez que o resíduo apresenta alta demanda bioquímica de oxigênio
(DBO) e a sua queima libera compostos cancerígenos como a cloreína (BATISTA, 2007).
Portanto, é consenso que o destino do glicerol é um sério problema para a produção de
biodiesel em grandes quantidades e, é fundamental buscar alternativas para o consumo desse
volume extra, na forma bruta e/ou como derivados de alto valor agregado.
Diante dessa realidade, estão sendo desenvolvidas muitas pesquisas voltadas à
utilização deste volume excedente de glicerol.

2.3 Tensoativos

2.3.1 Definição

Tensoativos são substâncias naturais ou sintéticas, que possuem em sua estrutura
uma parte lipofílica (ou hidrofóbica) e uma parte hidrofílica, responsáveis pela adsorção de
moléculas tensoativas nas interfaces líquido-líquido, líquido-gás ou sólido-líquido de um dado
sistema (HUNTER, 1992). A representação esquemática de um tensoativo pode ser
visualizada na Figura 2.4.

Figura 2.4. Representação esquemática de uma molécula de tensoativo.
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2.3.2 Classificação dos tensoativos

Os tensoativos são classificados de acordo com a carga do grupo polar da molécula e,
por isso, são divididos em quatro classes: aniônicos, catiônicos, anfóteros e não-iônicos. A
Figura 2.5 mostra de forma esquemática esta classificação.

Figura 2.5. Representação esquemática das classes dos tensoativos.

2.3.2.1 Tensoativos catiônicos

Os tensoativos catiônicos são aqueles que apresentam cargas elétricas na parte
hidrofílica, ao se dissociarem em água, formando íons carregados positivamente.
Nesta classe, destacam-se sais de amônio quaternário (solúveis tanto em meio ácido
como em meio alcalino, proporcionando aumento de viscosidade e ação bactericida) e aminas
de cadeias longas (utilizadas como óleos lubrificantes, como inibidores de corrosão em
superfícies metálicas e como coletores de flotação na indústria de minérios).
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2.3.2.2 Tensoativos aniônicos

Os tensoativos aniônicos são aqueles que apresentam cargas elétricas na parte
hidrofílica, ao se dissociarem em água, formando íons carregados negativamente.
Os tensoativos aniônicos mais conhecidos são os alquil alcanoatos (ou sabões) que são
derivados de gorduras animais, ou óleos vegetais, por reações de saponificação, sendo até o
momento os mais estudados e compreendidos com relação à sua estrutura e função.

2.3.2.3 Tensoativos anfóteros

Os tensoativos anfóteros são aqueles que apresentam em sua estrutura, tanto o radical
ácido como o radical básico.
Segundo Moura (1997), os tensoativos anfóteros, quando em solução aquosa, exibem
características aniônicas, catiônicas ou não iônicas, dependendo das condições de pH da
solução.
pH < 4 – atuam como catiônicos
4 < pH < 9 – atuam como não iônicos
10 < pH – atuam como aniônicos
Como exemplo, podemos citar betaínas e aminoácidos como os principais tensoativos
representantes desta classe.

2.3.2.4 Tensoativos não-iônicos

Esta classe de tensoativos não fornece íons em solução aquosa e a sua solubilidade em
água se deve à presença, em suas moléculas, de grupamentos funcionais que possuem forte
afinidade pela água. Como exemplos podemos destacar o nonilfenol etoxilado, álcoois graxos
etoxilados e o propilenoglicoletoxilado.
Os tensoativos não-iônicos apresentam características bem particulares, pois são
compatíveis quimicamente com a grande maioria dos demais tensoativos e suas propriedades
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são pouco afetadas pela variação de pH. Estes aspectos combinados aumentam
consideravelmente as suas possibilidades de aplicação, tornando-os bastante atrativos
industrialmente tais como: cosméticos, detergentes, produtos farmacêuticos, flotação de
minérios e extração (DE LA SALLES, 2000).

2.3.3 Propriedades dos tensoativos

2.3.3.1 Micelização

As principais características do uso dos tensoativos estão relacionadas à formação de
estruturas organizadas, dentre as quais as de menor estrutura são as micelas, que se formam a
partir de uma determinada concentração (WEEST e HARWELL, 1992). Esta concentração
onde inicia o processo de formação de micelas (micelização) é chamada de concentração
micelar crítica, CMC, que é uma propriedade intrínseca e característica do tensoativo que
pode ser influenciada também pela temperatura e força iônica. Abaixo da CMC, o tensoativo
está predominantemente na forma de monômeros; quando a concentração está abaixo, porém
próxima da CMC, existe um equilíbrio dinâmico entre monômeros e micelas (Figura 2.6).

Figura 2.6. Formação do agregado micelar.
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A natureza do solvente em que os tensoativos estão presentes caracteriza a existência
de dois tipos de micelas: micelas diretas e micelas inversas.
As micelas diretas se formam na presença de solventes polares, onde a cabeça polar do
tensoativo fica orientada para o meio polar, enquanto que a cauda apolar agrupa-se no interior
da micela, evitando o contato com o solvente. Já as micelas inversas apresentam o
comportamento inverso, ou seja, são formadas em solventes apolares com cabeças hidrofílicas
voltadas para o centro e cercadas pelas caudas hidrofóbicas, como mostra a Figura 2.7.

Figura 2.7. Representação esquemática de micelas diretas (O/A) e micelas inversas (A/O).

2.3.3.2 Solubilização

A solubilização é uma propriedade importante das soluções micelares que está ligada à
sua estrutura micelar. Esta propriedade é muito diversificada, depende da estrutura micelar do
agente solubilizante.
Do ponto de vista analítico, uma das mais importantes propriedades das micelas é a
sua capacidade de solubilizar substâncias de diferentes características. Esses solutos podem
interagir eletrostaticamente e pela combinação de ambos os efeitos (MRESTANI et al., 2000).
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2.4 Microemulsões

2.4.1 Definição

O termo microemulsão foi introduzido por Schulmann, em 1943, e é definido como
sendo uma dispersão transparente, fluida, opticamente isotrópica e termodinamicamente
estável de dois líquidos imiscíveis, contendo quantidades apropriadas de tensoativo e,
algumas vezes, também um co-tensoativo (KAWACHI, 2002). São opticamente transparentes
em decorrência do tamanho das microgotículas de água e óleo (10-200 nm) que não espalham
luz visível (EZRAHI et al., 1998).
Ao se misturar um líquido orgânico imiscível e um tensoativo com água, forma-se,
geralmente, uma emulsão leitosa-turva, a qual após algum tempo separa-se em duas fases.
Schulman observou em 1950 que esta emulsão turva e instável pode ser convertida em uma
mistura opticamente transparente e termodinamicamente estável por adição de um álcool.
Desde então, o número de publicações abordando este tema tem crescido continuamente e as
microemulsões têm apresentado um incremento significativo de aplicações, tanto no campo
das pesquisas como na indústria, em função de suas propriedades especiais (SCHWUGER e
SCHOMÄCKER, 1995).

2.4.2 Estrutura das microemulsões

As microemulsões permitem uma grande diversidade estrutural, em função da sua
composição. Schulman e Robert (1982) propuseram um modelo estrutural que se mostra
adequado às formações contínuas em óleo ou água. Segundo este modelo, as microemulsões
se apresentam como microgotículas dispersas, dinâmicas, com diâmetro variando até 200 nm.
Semelhante às emulsões, as microemulsões podem ser: microemulsões do tipo óleo em água
(O/A), onde as microgotículas são ditas do tipo direta, e do tipo água em óleo (A/O), onde as
microgotículas são ditas inversas. Em cada caso as moléculas dos tensoativos se comportam
de forma que as cabeças polares estejam voltadas para a fase aquosa, e suas caudas apolares
para a fase óleo.
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O modelo descrito por Schulman e Robert (1982) não se aplica às microemulsões que
contém quantidades proporcionais de óleo e água. Nestes casos, estruturas bicontínuas são
esperadas (ROSANO e CLAUSE, 1987). As formas bicontínuas são constituídas por camadas
de óleo e água intercaladas. A função do tensoativo é separar as partes contínuas em óleo e
água a fim de obter um meio termodinamicamente estável.

2.4.3 Diagrama de fases

Os sistemas microemulsionados podem ser formados por três ou mais constituintes e
podem ser representados em diagramas para delimitar a região de microemulsão.
A maneira mais comum de representar os sistemas microemulsionados é através de
diagramas de fases ternários, quaternários e pseudoternários.

2.4.3.1 Sistemas ternários

Os diagramas ternários representam diretamente sistemas microemulsionados
formados por três constituintes, ou seja, tensoativo, água e óleo. Sua representação é feita
através de um diagrama triangular, onde cada constituinte puro ocupa um vértice do triângulo,
como mostrado na Figura 2.8. Cada lado representa uma mistura binária e um ponto no
interior do triângulo é formado por uma mistura ternária em proporções específicas de cada
um dos componentes.

Igor Andrey Aires Soares, janeiro/2012

18

Capítulo 2 – Aspectos teóricos

Figura 2.8. Representação de um diagrama ternário.

2.4.3.2 Sistemas quaternários

O diagrama quaternário (Figura 2.9) consiste de um sistema de quatro constituintes
(tensoativo, cotensoativo, fase aquosa e fase oleosa). Para esse tipo de sistema é necessário
uma representação tridimensional, com um tetraédro, onde cada vértice do tetraédro
representa um dos componentes puros. A complexidade dos diagramas tridimensionais é de
difícil construção, visualização e interpretação, e como alternativa são utilizados os diagramas
pseudoternários.

Figura 2.9. Representação de um diagrama quaternário.
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2.4.3.3 Sistemas pseudoternários

Nos sistemas pseudoternários (Figura 2.10) os componentes são agrupados e
constituem um pseudoconstituinte. Empregam-se normalmente as seguintes relações: relação
água-tensoativo constante e a relação tensoativo-cotensoativo constante. A primeira relação é
mais utilizada em estudos de difusão de luz e a segunda quando se deseja estudar o
comportamento das fases da microemulsão.

Figura 2.10. Representação de um diagrama pseudoternário.

2.4.4 Sistemas de Winsor

Em função dos diferentes tipos de fases existentes nos sistemas microemulsionados,
foi possível postular uma classificação que estabelece quatro tipos de sistemas (Figura 2.11),
que foi denominada de WINSOR (WINSOR, 1950, 1948).
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Figura 2.11. Classificação de fases de Winsor para sistemas microemulsionados.

Classificação dos sistemas de Winsor:

a) Winsor I (WI): quando a fase microemulsionada está em equilíbrio com uma fase óleo em
excesso.
b) Winsor II (WII): quando a fase microemulsionada está em equilíbrio com uma fase aquosa
em excesso.
c) Winsor III (WIII): é caracterizado por ser um sistema trifásico, onde a microemulsão está
em equilíbrio com a fase aquosa e oleosa ao mesmo tempo.
d) Winsor IV (WIV): é um sistema monofásico, em escala macroscópica, constituído por uma
única fase de microemulsão.
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2.5 As plantas daninhas

De modo geral, planta daninha pode ser definida como toda e qualquer planta que
ocorre em local indesejado, conflitando com os interesses do homem. Entretanto, é na
agricultura que essas plantas provocam maiores danos econômico, com redução em média de
30 a 40 % da produção agrícola mundial (BRINGHENTI, 2001). As plantas daninhas afetam
as culturas devido à competição pelos fatores de produção e qualidade, como luz, água e
nutrientes, incluindo ainda a liberação de compostos alelopáticos. O crescimento, tanto das
culturas quanto das plantas daninhas, depende da habilidade destas espécies em extrair os
recursos existentes no ambiente em que vivem e, na maioria das vezes o suprimento desses
recursos é limitado. A limitação de recursos para as plantas cultivadas pode ser causada pela
sua indisponibilidade, pelo suprimento deficiente ou pela competição exercida pelas plantas
daninhas. Estas por sua vez podem exaurir um recurso já insuficiente ou criar deficiência onde
existia quantidade suficiente do recurso para as plantas cultivadas, podendo reduzir a sua
produtividade (RADOSEVICH et al., 1996) e a qualidade do produto colhido (SOARES, et
al., 2010).

2.5.1 Prejuízos causados pelas plantas daninhas

2.5.1.1. Prejuízos diretos

As plantas daninhas, na realidade, furtam energia do homem. Em média, cerca de 2030% do custo de produção de uma lavoura se deve ao custo do controle das plantas daninhas.
Esses valores tornam-se ainda mais significativos na agricultura moderna, onde se exige
perfeito controle das plantas para melhor eficiência das máquinas colheitadeiras. Além da
redução da produtividade das culturas, as plantas daninhas causam outros prejuízos diretos,
por exemplo: reduzem a qualidade do produto comercial; são responsáveis pela nãocertificação das sementes de culturas, quando estas são colhidas junto com sementes de
determinadas espécies de plantas daninhas proibidas; podem intoxicar animais domésticos,
quando presentes em pastagens; algumas espécies exercem o parasitismo em citros, milho e
plantas ornamentais (SILVA et al., 2006).
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2.5.1.2. Prejuízos indiretos

Além dos prejuízos diretos, a presença das plantas daninhas também reduz a eficiência
agrícola, depreciando a qualidade do produto obtido, encarecendo as práticas agrícolas,
prejudicando ou mesmo até impedindo a realização de certas práticas culturais e a colheita. As
plantas daninhas podem ser hospedeiras alternativas de pragas e doenças e serem altamente
inconvenientes em áreas não-cultivadas: áreas industriais, vias públicas, ferrovias, refinarias
de petróleo, entre outros.
Muitas espécies de plantas daninhas trepadeiras podem causar sérios danos físicos às
espécies cultivadas, reduzindo o estande da cultura, pois elevam a mortalidade de mudas e
conseqüentemente o custo com replantio (PITELLI e MARCHI 1991).
Segundo Toledo (1998), alguns tipos de interferência não atuam diretamente sobre as
plantas, mas sobre o funcionamento da propriedade rural envolvendo despesas e alterando a
eficiência das operações culturais como aplicações de defensivos agrícolas e colheita e as
técnicas empregadas no controle da comunidade infestante podem lesionar as espécies
cultivadas, constituindo outro fator de prejuízo indireto causado pelas plantas daninhas.
O controle mecânico das plantas invasoras realizado com grade e roçadeira podem
causar danos no sistema radicular das espécies. As operações de capina ou ceifa, manuais ou
mecânicas, freqüentemente destroem mudas jovens ou provocam lesões em plantas maiores,
facilitando a instalação e a penetração de agentes fitopatogênicos (PITELLI E KARAM,
1988).

2.5.2 Métodos de controle de plantas daninhas

Os métodos de controle de plantas daninhas usados são os mais variados possíveis e,
atualmente, verifica-se grande evolução destes. Eles abrangem desde o arranque das plantas
com as mãos até o uso de sofisticados equipamentos de microondas para exterminar as
sementes no solo.
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2.5.2.1. Controle preventivo

As medidas preventivas consistem na adoção de medidas que impeçam ou minimizem
a introdução e a disseminação de plantas daninhas em um determinado local. Já a erradicação
consiste na eliminação total de sementes e propágulos de uma espécie infestante em uma
determinada área. Algumas medidas preventivas são: a) limpeza de equipamentos de preparo
do solo e outros implementos agrícolas; b) utilização de mudas livres de plantas daninhas; e c)
manter livre de plantas daninhas canais de irrigação e outras áreas próximas à propriedade,
como também as áreas na entressafra, utilizando-se de um sistema adequado de rotação de
culturas (VICTORIA FILHO, 2000).

2.5.2.2 Controle cultural

As plantas daninhas e as espécies cultivadas ao crescerem em um mesmo ambiente
seus sistemas radiculares ocuparão espaços iguais, requerendo, assim, um suprimento
adequado de nutrientes e água. Podem-se utilizar medidas que modifiquem essa relação planta
daninha – cultura, favorecendo a espécie cultivada no aspecto competitivo. Essas medidas
culturais podem ser: a) escolha de espécies adaptadas às condições locais, propiciando um
rápido crescimento e ocupação do espaço físico; b) espaçamento e época de plantio, ou seja,
condições favoráveis ao estabelecimento da cultura permitindo a ocupação da superfície do
solo mais rápido; c) uso de culturas intercalares e adubação verde e d) coberturas vivas e
mortas com potenciais alelopáticos (VICTORIA FILHO, 2000).

2.5.2.3 Controle mecânico ou físico

São métodos mecânicos de controle de plantas daninhas o arranque manual, a capina
manual, a roçada, a inundação, a queima, a cobertura morta, aração, gradagem e o cultivo
mecanizado.
A catação e capina manual são métodos onerosos e apresentam certa dificuldade de
uso em áreas extensas de cultivo, embora sejam freqüentemente utilizadas em viveiros, áreas
pequenas e, também, com o objetivo de efetuar repasses (TOLEDO, 1998).
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Dentre os métodos mecânicos, pode-se destacar a utilização da grade. O principal
objetivo do revolvimento do solo é fornecer condições adequadas ao plantio e posterior
estabelecimento das mudas no campo. O favorecimento das mudas, segundo Simões (1989),
basicamente é conseqüência da redução da competição pelas plantas daninhas, além de uma
melhoria das propriedades físicas do solo, o que permitirá uma expansão mais fácil do sistema
radicular de mudas.

2.5.2.4 Controle biológico

O controle biológico de plantas daninhas pode ser definido como a ação de parasitas,
predadores ou patógenos na manutenção de uma população em uma densidade menor que
aquela que ocorre naturalmente, e que não cause dano econômico. De um modo geral, o
equilíbrio entre a população do agente biológico e a população da planta daninha ocorre em
nível abaixo do dano econômico e não há erradicação da planta daninha (VICTORIA FILHO,
2000).

2.5.2.5 Controle químico

Em 2010, as quantidades totais vendidas de defensivos agrícolas no Brasil mostraram
expansão quando comparadas com as do ano anterior. Verificou-se que, em termos de produto
comercial, foi comercializada a quantidade recorde de 790.790 t (acréscimo de 9,0% em
relação a 2009), correspondendo a 342.593 t de princípio ativo (incremento de 2,0%, no
período) (SINDAG, 2011).
A tendência ainda é de aumento, uma vez que esta tecnologia, que era quase
exclusivamente utilizada por grandes e médios produtores, hoje está se tornando prática
comum entre os pequenos. Atualmente, de acordo com dados da Anvisa, o Brasil e o maior
consumidor de agrotóxicos do mundo e tem o maior mercado destes produtos em âmbito
mundial com 107 empresas autorizadas para registro de seus compostos químicos,
respondendo por 16 % do mercado mundial. A importação de agrotóxicos em nosso país
cresceu 236 % entre 2000 e 2007 (ANVISA, 2010).
No Brasil, a classe de herbicidas é a que tem respondido pelo maior valor das vendas
de defensivos. Em 2010, foi responsável por 33,2% do faturamento total, ou seja, US$2,43
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bilhões, enquanto os herbicidas, em quantidade de produto comercial, representaram 415.171
t (52,5%). As vendas de herbicidas foram voltadas, principalmente, para soja (34,6% do valor
total de herbicidas), cana-de-açúcar, milho safra e safrinha, algodão, café, arroz de sequeiro e
pastagem (IEA, 2011).
Pode-se atribuir essa grande aceitação dos herbicidas pelos produtores em razão de
seus resultados de controle serem mais rápidos, eficientes e mais prolongados. O controle
químico permite ainda o controle da comunidade infestante antes ou depois de sua
emergência, com menor possibilidade de reinfestação, com conseqüente redução do número
de tratos culturais e por menor dependência de mão-de-obra, que é cada vez mais cara, difícil
de ser encontrada no momento certo, na quantidade e qualidade necessárias. Por outro lado,
como desvantagem do uso dessa prática de controle, menciona-se a necessidade de mão-deobra altamente especializada e responsável, adequada orientação técnica a nível local, além do
que, geralmente, o grau de controle apresentado se torna variável em função de fatores
relacionados com o solo e distribuição de chuvas, entre outros. Pode ainda deixar resíduos no
solo que venham a prejudicar o sistema de rotação de culturas e favorecer a infestação de
novas plantas daninhas, devido à quebra do equilíbrio biológico (TOLEDO, 1998).

2.6 Os agrotóxicos e os riscos ambientais

A contaminação do meio ambiente pelos agrotóxicos pode ocorrer de diversas formas,
poluindo o ar (através de pulverizações), o solo (usados diretamente e de forma incorreta nas
lavouras) e a água (esses compostos químicos em época de chuva atingem o solo e podem
alcançar lençóis freáticos e leitos de rios), conseqüentemente e de forma indireta afetam
também a vida animal (MOREIRA et al., 2002).
Muitos desses compostos químicos são altamente persistentes no meio ambiente e
interferem em toda a cadeia ecológica do ecossistema dependendo das características físicoquímicas dos agentes envolvidos, principalmente, os organoclorados e os organofosforados
(ANVISA, 2010). Tem como impacto ambiental a alteração e a perda do perfil do solo, da
fauna e da flora locais além da modificação dos recursos naturais. Essas alterações
dependendo dos compostos químicos utilizados podem se estender por regiões mais distantes
do local inicial, devido a volatilização do produto sendo dispersado pelo ar (BRASIL, 2010).
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O uso de herbicidas tem contribuído para a prática agrícola por meio da redução de
mão-de-obra e do aumento da produção, abaixando os custos e melhorando a qualidade dos
alimentos. Sua utilização deve ser feita de maneira racional, dentro do contexto mais amplo
da proteção integrada de plantas. Evitam-se, assim, a contaminação do solo e da água, os
danos à saúde humana e animal e o aparecimento de pragas, doenças e plantas daninhas
resistentes (CUNHA, 2008).
Na maioria das vezes, dá-se muita importância ao produto fitossanitário a ser aplicado
e pouca à técnica de aplicação. Não basta conhecer o produto a ser aplicado, também é
fundamental conhecer a forma de aplicação. É preciso garantir que o produto alcance o alvo
de forma eficiente, minimizando-se as perdas. Para isso, é necessário uniformidade de
aplicação e espectro de gotas adequado, pois, muitas vezes, entretanto, parte do produto
aplicado se perde no ambiente, principalmente por deriva. Além do prejuízo resultante da
perda de agrotóxico e dos danos que podem ser causados em culturas adjacentes, a deriva
assume grande importância devido à conscientização da população em relação à qualidade de
água e alimentos e a outras questões ambientais (LUNKES, 1996).
Por essas razões, Matthews (1992) afirma que os produtos fitossanitários devem ser
aplicados com o máximo de eficiência e para isso torna-se necessário o estudo da deposição,
cobertura e deriva.

2.7 Tecnologia de aplicação de produtos fitossanitários

A tecnologia de aplicação é definida como ciência multidisciplinar com características
técnico-científicas, destinada às pesquisas de equipamentos, processos e obtenção de
resultados mais eficientes e econômicos no desenvolvimento e aplicação dos agroquímicos
sólidos ou líquidos, com a finalidade de minimizar ao máximo os riscos de contaminação
humana e do meio ambiente (SANTOS, 2011).
Os agrotóxicos devem exercer a sua ação sobre um determinado organismo que se
deseja controlar. Portanto, o alvo a ser atingido é esse organismo, seja ele uma planta daninha,
um inseto, um fungo ou uma bactéria. A fixação pouco exata do alvo eleva invariavelmente a
perda de grandes proporções, pois o produto é então aplicado sobre partes que não têm
relação direta com o controle. Por exemplo, em média, 30 % do produto aplicado visando
folhas atingem o solo por ocasião da aplicação (MATUO, 1990).
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Segundo Azevedo (2001), as principais formulações de agrotóxicos mais empregadas
utilizando a água como veículo são: pó molhável, concentrado emulsionável e a suspensão
concentrada. O pó molhável, quando diluído em água, forma uma mistura homogênea de
sólido no meio aquoso (suspensão). A suspensão não é tão estável e necessita de agitação
contínua para que a calda se mantenha homogênea. Na formulação concentrado emulsionado
o ingrediente ativo é primeiramente dissolvido em um solvente apropriado e são adicionados
adjuvantes. O resultado da diluição do concentrado emulsionável na água é uma mistura
homogênea onde glóbulos líquidos da formulação ficam dispersos na fase aquosa (emulsão),
constituindo uma calda de aspecto leitoso. A suspensão concentrada é uma formulação líquida
para ser dissolvida em água. Na sua elaboração, geralmente o ponto de partida é o próprio pó
molhável, que é suspenso em pequena porção de água e nele se adicionam os adjuvantes para
manter essa suspensão estável.
A água é o diluente mais comum nas aplicações por via líquida. Entretanto, a água
apresenta duas limitações: a) tensão superficial - a água apresenta alta tensão superficial. Isso
faz com que a gota depositada numa superfície permaneça esférica, fazendo com que tenha
pouca superfície de contato. Adicionando-se um agente tensoativo ou surfactante, a gota se
espalha facilmente na superfície, molhando mais área. Algumas formulações já apresentam
agentes molhantes, emulsionantes incorporados, porém na sua ausência torna-se necessária a
adição de agentes tensoativos, conhecidos como espalhantes adesivos, para melhorar a
performace da aplicação; b) evaporação - a superfície do líquido é enormemente aumentada
quando fragmentada em pequenas gotas. A água é um líquido volátil e pode se evaporar no
trajeto entre o pulverizador e o alvo visado (GARRIDO, 2003).
Em condições de alta temperatura e baixa umidade relativa o fenômeno da evaporação
das gotas de pulverização é bastante problemático, agravando-se principalmente nos dias
secos. As aplicações com gotas médias a pequenas, muitas vezes não chegam a atingir o alvo,
pois evaporam antes ou são arrastadas pelo vento, por isso, é um dos mais importantes fatores
para a eficácia do controle. O tamanho da gota aplicada é diretamente relacionado à
penetração do produto, à uniformidade de distribuição e à efetividade de deposição. Para
herbicidas recomendam-se gotas com diâmetro de 200 a 300 µm e 20 a 30 gotas cm-2. A
medição do número de gotas por cm2 pode ser facilmente obtida utilizando-se papel sensível a
água, distribuído pelo dossel da planta e pulverizando-se água nas mesmas condições
empregadas durante a aplicação dos agrotóxicos (ALONSO, 1998).

Igor Andrey Aires Soares, janeiro/2012

28

Capítulo 2 – Aspectos teóricos

2.7.1 Volume de aplicação

O volume de aplicação é a quantidade de calda necessária para proporcionar a máxima
cobertura em função do equipamento ou técnica de pulverização, devendo ser utilizado até o
limite em que se inicia o escorrimento, caracterizado como alto volume. Sendo este elemento
perceptível aos olhos do responsável pelo trabalho de pulverização, e o mínimo de volume
utilizado que proporcione o efeito biológico desejado, ou seja, eficiência de controle, como
baixo volume (PALLADINI e SOUZA, 2005).
Não há um volume fixo de calda a ser utilizado por hectare, podendo este variar de
acordo com vários fatores entre os quais podemos citar o tipo de pulverizador, o porte das
plantas, o espaçamento entre linhas, densidade de plantio, as condições climáticas, a praga a
ser controlada e o estádio de desenvolvimento da planta (PALLADINI e SOUZA, 2005).
Ramos et al., (2004) afirmam que o volume de pulverização a ser utilizado será sempre
conseqüência da aplicação eficaz e nunca uma condição pré-estabelecida.

2.7.2 Adjuvantes

Qualquer substância ou composto sem propriedades fitossanitárias, exceto a água, que
é acrescido numa preparação de defensivos agrícolas, para facilitar a aplicação, aumentar a
eficiência ou diminuir riscos, é classificada como adjuvante. (KISSMANN, 1998).
A água que é o principal veículo utilizado nas pulverizações, sendo compatível com a
maioria das formulações de agrotóxicos, por apresentar alta tensão superficial, ao ser
pulverizada forma gotas esféricas e com menor superfície de contato. Para diminuir a tensão
superficial e aumentar a superfície de contato, faz-se uso de adjuvantes denominados
surfactantes. (PALLADINI e SOUZA, 2005).
Os herbicidas, até mesmo aqueles com ação de contato, necessitam ser absorvidos para
exercerem seus efeitos tóxicos. A cobertura da folha é importante principalmente para
herbicidas com ação localizada, ou seja, herbicidas com baixa translocação. Para estes
herbicidas serem eficientes é necessária cobertura uniforme das partes tratadas, conseguida
com uso de um adjuvante chamado espalhante. Em alguns casos a adição de adjuvante
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permite reduzir a dose herbicida em mais de 50 %, comparativamente aquela utilizada sem
adjuvante. (VARGAS e ROMAN, 2006).
A Figura 2.12 mostra como a ação dos adjuvantes proporciona uma melhor atuação
dos diversos tipos de defensivos no alvo.

Figura 2.12. Ação de aditivo em herbicidas foliares. (SHIRATSUCHI e FONTES 2002).

2.8 Herbicidas

De acordo com a etimologia: Herbi - erva, e Cida – matar, é um produto químico
utilizado na agricultura para o controle de ervas classificadas como daninhas. Os herbicidas
constituem um tipo de pesticida que, dentre as vantagens da utilização estão a rapidez de ação,
custo reduzido, efeito residual e não revolvimento do solo. Os problemas decorrentes da sua
utilização são a contaminação ambiental e o surgimento de ervas resistentes.
É a classe de defensivos mais demandada pela agricultura brasileira. Em 2010, o
consumo com essa classe ultrapassou os 52 % do total geral, registrando demanda aproximada
de 415 mil toneladas (SINDAG, 2011). São usados principalmente, nas culturas da soja,
milho e cana-de-açúcar, haja vista que estas culturas possuem maior área cultivada.
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O mecanismo de ação é relacionado ao primeiro processo bioquímico ou biofísico no
interior celular a ser inibido pela atividade herbicida. Esse processo inicial pode ser suficiente
para matar as espécies sensíveis. Porém, normalmente, diversas outras reações químicas ou
processos são necessários para se matar uma planta, cujo somatório é denominado modo de
ação. Os herbicidas geralmente inibem a atividade de uma enzima/proteína na célula e, como
conseqüências, desencadeiam uma série de eventos que matam ou inibem o desenvolvimento
da célula ou do organismo (VIDAL, 1997). Modo de ação é, portanto, o efeito final expresso
na planta após a aplicação de uma herbicida. Os herbicidas que possuem o mesmo mecanismo
de ação apresentam modelos similares de translocação na planta e vão produzir sintomas de
injúria semelhantes (ROSS e CHILDS, 1996).
Quanto à translocação, os herbicidas podem ser classificados como herbicidas de
contato, os quais exercem seu efeito somente onde entram em contato com as plantas, e
herbicidas sistêmicos, que são absorvidos pela planta e translocados, tanto pelo floema,
quanto pelo xilema, aos seus sítios de ação, que são normalmente as regiões de crescimento
ativo de reprodução ou de armazenamento (GWYNNE e MURRAY, 1985).
A maioria dos herbicidas de contato funciona destruindo as membranas celulares, com
a desvantagem da necessidade de uma boa cobertura das plantas pelo jato do herbicida. Em
geral, somente plantas daninhas anuais são controladas, ao passo que plantas perenes com
raízes profundas não morrem, pois os herbicidas danificam somente a parte aérea das plantas,
enquanto a porção subterrânea permanece inalterada e pode iniciar novo ciclo de crescimento
(GWYNNE e MURRAY, 1985; PETERSON et al., 2001; MARCHI et al., 2008).
Os herbicidas sistêmicos, antes de causarem qualquer efeito fitotóxico nas plantas,
precisam penetrar pela cutícula, que é uma membrana cerosa, repelente à água, que cobre toda
a superfície da planta (GWYNE e MURRAY, 1985). Após a penetração pela cutícula,
precisam ganhar acesso ao sistema de transporte de longa distância do floema para atingir
áreas remotas do local de contato de sua aplicação. Porém os compostos sistêmicos se
movimentam pelo floema e também pelo xilema (VIDAL, 1997). O xilema é um tecido morto
pelo qual a planta move água e nutrientes absorvidos pela raiz para a parte aérea. O floema é
um tecido vivo no qual fotossintatos e outras substâncias se movem nos dois sentidos
(PETERSON et al., 2001).
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2.8.1 Herbicida Glyphosate

O glyphosate [N-(fosfonometil) glicina] é classificado como herbicida não seletivo,
sistêmico e pós-emergente, que inibe a enzima enolpiruvil-shiquimato fosfato sintase
(EPSPS) e provoca a morte de plantas anuais e perenes (KRUSE et al., 2000). É um dos
herbicidas mais utilizados no controle de plantas daninhas, sendo também um dos mais
vendidos no Brasil e no mundo (BERVALD et al., 2010).
O herbicida glyphosate contém o N-(phosphonomethyl) glycina como ingrediente
ativo (HRAC, 2001). É um sal de isopropilamina, recomendados para aplicações em pósemergência, no controle de plantas daninhas perenes e anuais em áreas agrícolas e nãoagrícolas, e também em reflorestamentos (JAKELAITIS et al., 2001).
É um herbicida recomendado para o controle de plantas daninhas monocotiledôneas e
dicotiledôneas, sendo utilizado em várias culturas agronômicas e também no controle de
forrageiras indesejáveis em áreas de pastagens. Embora o seja um herbicida sistêmico,
registrado como não seletivo, alguns estudos relatam uma menor tolerância das espécies do
gênero Brachiaria a esse herbicida quando em comparação a outras forrageiras, como o
Tifton 85 (SANTOS, 2006, 2007, 2008), que também, em determinadas situações, podem ser
consideradas plantas daninhas.
A absorção do glyphosate é um processo bifásico que envolve uma rápida penetração
inicial através da cutícula, seguida por uma absorção simplástica lenta. A duração desse
processo é dependente de vários fatores, como espécie e idade da planta, condições
ambientais e concentração do herbicida na calda e do surfactante. Uma vez que o glyphosate
penetra na planta através da cutícula e membrana plasmática dos tecidos fotossintetizantes, é
necessário que ocorra a translocação simplástica, através de tecidos vasculares, para os sítiosalvo do herbicida (SATICHIVI et al., 2000). O movimento do glyphosate pelo floema segue a
mesma rota dos produtos da fotossíntese (açúcares), ocorrendo das folhas fotossinteticamente
ativas em direção às partes das plantas que utilizam esses açúcares para crescimento,
manutenção e metabolismo, ou armazenamento para uso futuro, como, por exemplo, raízes,
tubérculos, rizomas, folhas jovens e zonas meristemáticas. A quantidade de açúcar
translocada para cada uma dessas partes muda durante o ciclo de vida da planta e,
conseqüentemente, influencia o movimento do herbicida. Portanto, condições que favoreçam
a fotossíntese auxiliam também a translocação do glyphosate (DELLACIOPPA et al., 1986).
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Os sintomas de intoxicação nas plantas são caracterizados pelo amarelecimento
progressivo das folhas, murchamento e posterior necrose e morte das plantas, o que demora
cerca de quatro a 20 dias, conforme a espécie da planta e dose aplicada (RODRIGUES e
ALMEIDA, 2005).

2.8.2 Herbicida Atrazine

O atrazine, nome comum para 2-cloro-4-etilamino-6-isopropilamino-s-triazina, é um
herbicida seletivo utilizado no controle pré e pós-emergência de plantas infestantes de
culturas agrícolas, como milho, sorgo e cana de açúcar. Caracteriza-se pela sua ação
específica sobre as espécies de folhas largas anuais, sendo sua ação graminicida, em geral,
moderada (Compêndio de Defensivos Agrícolas, 1999).
O atrazine pode ser aplicado em pré-emergência, onde é absorvida pelas plantas
através das raízes e se transloca via xilema até as folhas (cloroplasto), ou em pós-emergência,
sendo absorvida através das folhas, onde penetra rapidamente nos cloroplastos e, nesse caso,
atua por contato e praticamente não sofre nenhuma movimentação (Compêndio de Defensivos
Agrícolas, 1999). Geralmente, a aplicação em pós-emergência é a forma mais comum de
utilização do atrazine, devido à maior flexibilidade de tempo para sua pulverização e à maior
eficiência de controle.
O sítio de ação do atrazine é a membrana do cloroplasto, onde ocorre a fase luminosa
da fotossíntese, mais especificamente o transporte de elétrons. Uma planta é susceptível ao
atrazine se o herbicida acoplar-se ao composto Qb (proteína do fotossistema II) e, assim,
impossibilitar o transporte de elétrons até a plastoquina. Dessa forma, não ocorre a produção
de ATP, pois a transferência de elétrons e a produção de NADPH 2 são interrompidas. A
seletividade das culturas ao produto é alcançada por tolerância fisiológica diferencial, ou seja,
devido à capacidade que certas plantas possuem de promover a rápida detoxificação do
composto químico absorvido (FLECK e VIDAL, 2001).
As doses recomendadas de atrazine variam de 1,75 a 3,08 kg i.a. ha -1, em aplicações
que não envolvem associação com outros herbicidas. A recomendação da dose a ser aplicada
leva em consideração o teor de argila do solo e o tipo de cultura e plantas invasoras presentes
(Compêndio de Defensivos Agrícolas, 1999).
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Dentre as espécies controladas pelo herbicida atrazine estão a Trapoeraba (Commelina
Benghalensis), Capim colonião (Panicum maximum), Capim pé de galinha (Eleusine indica),
Capim carrapicho (Cenchrus echinatus), Capim colchão (Digitaria horizontalis), Amendoim
bravo (Euphorbia eterophila), Beldroega (Portulaca oleracea), Caruru (Amaranthus viridis),
Corda de viola (Ipomoea grandifolia), Guanxuma (Sida cordifolia), Bredo (Talinum
paniculatum), entre outras.
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3. Estado da arte

Este capítulo relata resultados de um estudo bibliográfico, destacando-se as pesquisas
sobre a glicerina e suas formas de aproveitamento, utilização de adjuvantes em caldas de
pulverização agrícola e sobre o uso de microemulsões na agricultura.

O aumento da produção do biodiesel no Brasil tem despertado o interesse em estudos
sobre o destino do glicerol gerado com o objetivo reduzir os futuros problemas ambientais por
acumulação deste produto e tornar a produção de biodiesel mais rentável, assim, a
implementação de estratégias biotecnológicas que utilizam o glicerol como única fonte de
carbono para obtenção de produtos de maior valor agregado, vem sendo estudado como uma
promissora alternativa e solução. Rivaldi et al., (2008) descreveram estudos sobre o
mecanismo metabólico de glicerol por microrganismos, apresentando novas estratégias que
podem ser exploradas visando o aproveitamento deste material e sua bioconversão em
bioprodutos de alto valor agregado.
Um estudo sobre a quantidade de glicerina produzida no Brasil, identificando os
maiores produtores por estado, onde estão localizadas as plantas, a proximidade entre as
usinas de biodiesel visando uma associação entre os produtores para o beneficiamento da
glicerina foi realizado por Pain et al., (2009). Nesse estudo foi constatado que o estado do
Mato Grosso produz 381,0 ton/dia de glicerina sendo o maior produtor, 26,4 % da produção
nacional, contando com 23 usinas de biodiesel. O estado de São Paulo, com nove usinas
apresenta-se em segundo lugar, com 17,9 % da produção nacional.
Outra proposta promissora para a aplicação do glicerol foi desenvolvida por
Gonçalves et al., (2009), onde a idéia foi utilizá-lo como combustível em células a
combustível de oxidação direta de álcoois (DAFC), uma vez que o glicerol pode ser
cataliticamente convertido em energia, através da oxidação de suas três funções álcool, sendo
assim, um combustível energeticamente muito atraente.
Nos sistemas agrícolas, o uso do glicerol também vem despertando interesse dos
pesquisadores e, o desenvolvimento de novas tecnologias, que transferem a energia contida
nos cereais e sementes oleaginosas aos bio-combustíveis, conjuntamente com o crescente
impacto do custo da energia fóssil, acabaram alterando o cenário da agricultura e da produção
animal. Grãos são usados para produzir energia (etanol e biodiesel), competindo com o
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homem por alimento, e também com os animais, notadamente suínos e aves, que têm a base
da sua alimentação no milho e no farelo de soja. Assim, diminui a oferta e aumenta o custo
destes insumos. Nesse contexto, Henn e Zanin (2009) levantaram informações disponíveis na
literatura científica, nacional e internacional, para discutir as potencialidades e as limitações
da utilização da glicerina como ingrediente energético nas dietas de suínos e aves. Como
conclusões, constataram que é possível utilizar a glicerina em dietas de suínos e também de
frangos de corte.
Nas atividades agrícolas, a aplicação de produtos fitossanitários é uma prática que
apresenta deficiências como baixa eficácia, contaminação ambiental, perdas significativas
com deriva, escorrimento superficial e evaporação. Neste sentido, é crescente a preocupação
por parte dos pesquisadores com o desenvolvimento de novas estratégias que venham a
minimizar esse problema e a glicerina pode ser uma grande aliada. Tinos et al., (2011) teve
por objetivo avaliar o comportamento da glicerina como adjuvante na calda de pulverização
terrestre, comparando-a ao óleo vegetal e à água. Os parâmetros avaliados foram diâmetro
mediano volumétrico (DMV), densidade de gotas (DG) e potencial real de deriva (PRD).
Como resultados foram verificados que os valores de DMV apresentaram uma relação
diretamente proporcional ao volume de aplicação. A adição de glicerina proporcionou
aumento na densidade de gotas. A composição da calda água 100 % apresentou
comportamento inversamente proporcional de DG e diretamente proporcional de PRD com o
volume de calda. Com esses estudos foi concluído que a glicerina pode ser utilizada como
adjuvante, contudo, estudos com concentrações menores devem ser desenvolvidos em
comparação com adjuvante óleo vegetal e mineral.
O uso da glicerina em caldas de pulverização foi estudado também por Maciel et al.,
(2008), onde avaliaram a estabilidade da acidificação de soluções de glicerina com ácido
bórico associadas a formulações de glyphosate, na formação da calda de pulverização para
uso em sistema de aplicação em Baixo Volume Oleoso BVOR. Concluíram que a acidificação
das soluções com glicerina reduziu os níveis de pH com destaque para as concentrações de 10
%, 15 % e 20 % de ácido bórico, que reduziu com estabilidade o pH de 9,5 para valores
próximos 6,0 a 6,5. As perdas por evaporação foram reduzidas para valores inferiores a 0,5 %,
quando as soluções foram acidificadas com concentrações superiores a 5% de ácido bórico. O
uso de glyphosate foi suficiente para reduzir os pHs das soluções com glicerina, sem haver a
necessidade, ou mesmo sofrer interferência, da acidificação da solução com ácido bórico.
Estudos sobre a contribuição da adição de adjuvantes no herbicida glyphosate, para o
controle de plantas infestantes em sistema de semeadura direta fora realizados por Neto et al.,
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(2004), onde constataram que a utilização de adjuvante antecipa o manejo da área, além de
reduzir a utilização de herbicida pela maior eficiência de controle de plantas daninhas. Já
Oliveira et al., (2010) avaliaram o espectro, a deposição e cobertura das gotas de pulverização
em função de equipamentos, volumes de calda, adjuvantes e dosagem de inseticida na
mortalidade de Pseudoplusia includens. Nesse trabalho foi observado que a adição desses
produtos promove gotas de maior tamanho e menos suscetíveis à deriva. Resultados
semelhantes foram obtidos por Mendonça et al., (2007), que investigaram a tensão superficial
estática de soluções aquosas com formulações de óleos minerais e vegetais emulsionáveis
utilizados como adjuvantes na agricultura. Os óleos minerais e vegetais, quando adicionados
aos produtos fitossanitários, podem imprimir características desejáveis à calda de
pulverização, como reduzir a tensão superficial em soluções aquosas, possibilitar maior
contato da calda com a superfície vegetal ou reduzir o potencial de deriva durante as
pulverizações.
As aplicações aéreas são responsáveis por grandes perdas dos agrotóxicos por deriva,
trazendo prejuízos econômicos e ambientais. Pensando em alternativas para a redução desse
problema, Granato et al., (2009) estudaram o efeito da adição de um adjuvante a calda de
pulverização e sua influência na faixa de distribuição de aeronaves e no risco potencial de
deriva. Foi concluído que a adição do adjuvante (óleo vegetal) à calda de pulverização e o
volume de aplicação de 25 L ha-1 proporcionaram uma distribuição volumétrica mais
adequada, aumentando a qualidade da aplicação, níveis de deposição sobre os alvos e,
reduzindo o risco potencial de deriva nas aplicações aéreas.
Cunha et al., (2003) estudaram os efeitos da adição de óleo vegetal emulsionado à
calda de pulverização e do uso de pontas antideriva sobre o espectro de gotas e sobre o
potencial de deriva de bicos de pulverização hidráulicos de jato plano. Como
complementação, avaliaram também a deriva em campo. Comprovou-se que a adição de óleo
vegetal à calda de pulverização e o uso de bicos de pulverização antideriva, dotados de préorifício, alteraram o espectro de gotas pulverizadas, aumentando o diâmetro das gotas e
diminuindo a percentagem de gotas propensas à ação dos ventos, constituindo-se, portanto,
em fator auxiliar para redução da deriva.
O uso de adjuvantes pode também causar alterações indesejadas nas características das
caldas de pulverização, com isso, Cunha e Alves (2009) estudaram o efeito da adição de
adjuvantes, em diferentes doses, nas características físico-químicas de soluções aquosas.
Foram avaliados potencial hidrogeniônico, condutividade elétrica, densidade, viscosidade
dinâmica, tensão superficial e estabilidade de soluções aquosas contendo oito adjuvantes
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comerciais de uso agrícola, na dose recomendada pelo fabricante (dose-cheia) e na metade da
dose (meia-dose). Dos resultados pôde-se concluir que o efeito dos adjuvantes nas
caracterísiticas físico-quimicas das soluções aquosas mostrou-se dependente de sua
composição química e formulação. O comportamento dessas características não foi
semelhante, mesmo para produtos com mesma indicação de uso. A alteração da dose
influenciou as características físico-químicas de maneira diferenciada para cada adjuvante. O
pH, a tensão superficial e a viscosidade foram as propriedades mais sensíveis à adição dos
adjuvantes.
Outro problema enfrentado pelo setor agrícola são os pesticidas orgânicos sintéticos,
que dominaram o mercado nas últimas décadas, embora vários deles, reconhecidamente,
provoquem efeitos nefastos à natureza. Com isso, Oliveira et al., (2009) visaram a obtenção
de microemulsões usando o glicerol e óleo de eucalipto (Eucalyptus citriodora) para posterior
utilização como pesticidas. Nesse estudo, obtiveram diagramas pseudoternários que mostram
os domínios de existência das microemulsões de óleo de eucalipto em água, glicerol ou
misturas água/glicerol e concluíram que bons resultados são obtidos quando se utiliza uma
fase aquosa constituída de misturas de água e glicerol.
Observou-se que existem muitos estudos sobre o uso de adjuvantes em caldas de
pulverização de agrotóxicos, e, alguns trabalhos mostram que o uso da glicerina e das
microemulsões podem se tornar aliadas das atividades agrícolas, porém, não foi encontrado na
literatura estudos sobre o uso da glicerina na composição de microemulsões para aplicação de
herbicidas, sendo este de grande importância uma vez que podem contribuir positivamente
com dois problemas ambientais da atualidade: o destino da glicerina oriunda do biodiesel e a
perda de agrotóxicos para o meio ambiente.
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4. Metodologia experimental
Este capítulo está dividido em duas partes nas quais serão abordadas os materiais e os
métodos utilizados: I - Obtenção e caracterização de sistemas microemulsionados; II - Uso de
microemulsões contendo glicerina na aplicação de herbicidas.

I - Obtenção e caracterização de sistemas microemulsionados
Neste tópico serão apresentados os materiais e os métodos utilizados na obtenção e
caracterização de sistemas microemulsionados contendo glicerina.

4.1 Reagentes e equipamentos

4.1.1 Reagentes

Na Tabela 4.1 estão descritos os reagentes utilizados na parte experimental realizada
no Laboratório de Tecnologia de Tensoativos da UFRN e seus respectivos graus de pureza.

Tabela 4.1. Reagentes utilizados na obtenção dos diagramas.
Reagentes

Origem

Álcool Butílico P. A.

Vetec (99,4 %)

Óleo de coco

Regional

Renex NP-40

Oxiteno

Unitol L-90

Oxiteno

Glicerina P. A.

CPQ (99 %)
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4.1.2 Equipamentos

Agitador Mecânico (Fisatom – Mod. 752)
Centrífuga (Quimis Q – 222T28)
Balança Analítica (Precisa Mod. 240A)
Reômetro Haake Mars

4.2 Estudo da solubilidade de tensoativos em diferentes fases oleosas

Foram realizados alguns testes de solubilidade entre os componentes a fim de se
verificar a viabilidade de uso dos mesmos.
Testou-se a solubilidade entre alguns tipos de óleos e tensoativos que estão descritos
na Tabela 4.2. Dentre os constituintes avaliados, o óleo de coco foi o que melhor apresentou
solubilidade dos tensoativos Unitol L-90 e Renex NP-40, indicando que os mesmos podem
ser utilizados nos sistemas microemulsionados.

Tabela 4.2. Solubilidade entre óleos e tensoativos.
Tensoativo

Óleo

Solubilidade

Unitol L-90

Mamona

Parcialmente solúvel

Renex NP-40

Mamona

Parcialmente solúvel

Unitol L-90

Soja

Parcialmente solúvel

Renex NP-40

Soja

Parcialmente solúvel

Unitol L-90

Coco

Muito Solúvel

Renex NP-40

Coco

Solúvel
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4.3 Obtenção de sistemas microemulsionados

Os diagramas foram obtidos por titulação de misturas de fase óleo, tensoativos e cotensoativos quando necessário, utilizando-se como titulante a fase polar desejada. O ponto
final de cada titulação foi alcançado quando se observou uma mudança na opacidade da
mistura, que passa de um aspecto transparente para opaco ou de opaco para transparente,
indicando a formação de microemulsão. As quantidades de fase óleo, tensoativo e cotensoativo são conhecidas antes da titulação, após atingir-se o ponto final de titulação o
sistema é pesado e a composição do sistema, nesse ponto, é calculada por um balanço de
massas.
A Tabela 4.3 apresenta os sistemas utilizados para a determinação dos diagramas de
fases.

Tabela 4.3. Constituintes utilizados na determinação dos diagramas para os Sistemas A, B, C
e D (tensoativo, cotensoativo, fase óleo, fase polar, e razão cotensoativo/tensoativo).
Sistema
A

B

C

D

Tensoativo Cotensoativo
UNITOL
L-90

_

RENEX
NP-40

_

UNITOL
L-90

1-Butanol

RENEX

1-Butanol

NP-40
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Fase óleo

Fase polar

Razão
C/T

Óleo de
coco

Glicerina : H2O

_

Óleo de
coco

Glicerina : H2O

Óleo de
coco

Glicerina : H2O

Óleo de
coco

Glicerina : H20

1:4

_

1:4

2

1:4

2

1:4
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4.4 Determinação das regiões de Winsor

O procedimento utilizado para se obter a região de microemulsão, bem como todas as
regiões de Winsor nos diagramas pseudoternários e ternários, para os sistemas estudados,
baseia-se no método que envolve a determinação dos pontos de solubilidades máximas da
matéria ativa (cotensoativo + tensoativo) nas fases aquosa (FA) e oleosa (FO), por meio de
titulações mássicas (LEITE, 1995), e em diagramas ternários, o método envolve tensoativo,
fase oleosa (FO) e fase aquosa (FA).
Para determinação das regiões de Winsor I, II, III e IV pesou-se o tensoativo,
cotensoativo e a fase oleosa em tubo de ensaio e titulou-se estas misturas com a fase aquosa.
A cada gota adicionada agitou-se o sistema durante 1 a 2 minutos e em seguida centrifugouse. Sempre que ocorreu alguma variação no sistema, pesou-se o tubo e determinou-se a
composição neste ponto através do balanço de massas.
A partir dos pontos definidos, traçou-se as diferentes curvas de separação entre os
sistemas de Winsor I, II, III e IV, dentro do diagrama.

4.5 Estudo da viscosidade das microemulsões

Viscosidade é a medida da resistência interna ou fricção interna de uma substância ao
fluxo quando submetida a uma tensão. Quanto mais viscosa a massa, mais difícil de escoar e
maior o seu coeficiente de viscosidade.
As análises de viscosidade dos pontos de microemulsões das regiões de WIV foram
realizadas em um reômetro da Haake Mars, à temperatura de 25 ºC, que é a temperatura
utilizada na preparação das microemulsões. As análises foram realizadas utilizando 70 mL de
microemulsão.
Os pontos escolhidos para determinação da viscosidade foram dentro das regiões de
WIV (microemulsão) com composições diferentes de Tensoativo, Fase óleo e Fase polar.
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II – Uso de microemulsões contendo glicerina na aplicação de
herbicidas
Neste tópico serão apresentados os materiais utilizados, as técnicas e os procedimentos
experimentais adotados nos experimentos cujos objetivos foram avaliar o uso de
microemulsões contendo glicerina na aplicação de herbicidas.

4.6 Materiais e soluções
Sementes de Capim Brachiaria (Brachiaria brizantha);
Sementes de milho (Zea mays);
Solo com sementes de bredo (Talinum paniculatum);
Substrato para mudas;
Bandejas para mudas;
Vasos de polietileno 2,8 litros;
Pulverizador costal pressurizado com CO2 ;
Pontas de pulverização AXI 110.02;
Herbicida Glyphosate;
Herbicida Atrazine;
Calda 1 (C1) – Microemulsão composta por 15 % de tensoativo Unitol L90; 2 % de
óleo de coco e 83 % de fase aquosa (50 % de glicerina + 50 % de H2O) mais a dose do
herbicida;
Calda 2 (C2) – Microemulsão composta por 20 % de tensoativo Unitol L90; 2 % de
óleo de coco e 78 % de fase aquosa (50 % de glicerina + 50 % de H2O) mais a dose do
herbicida;
Calda 3 (C3) – Microemulsão composta por 25 % de tensoativo Unitol L90; 2 % de
óleo de coco e 73 % de fase aquosa (50 de glicerina + 50 % de H2O) mais a dose do
herbicida;
Calda 4 (C4) – Composta por água (H20) mais a dose do herbicida;
Estufa de circulação de ar;
Balança.
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4.7 Localização dos experimentos

Foram conduzidos três experimentos na área experimental do campus da UFERSA,
em Mossoró-RN, situada a 5°11’ de latitude S e 37°20’ de longitude WGr e uma altitude de
18 m, num Argissolo Vermelho Amarelo Eutrófico, durante o período de janeiro a junho de
2011. O clima da região, segundo a classificação Köppen, é BSwh, seco e muito quente, com
duas estações climáticas: uma seca, de junho a janeiro, e uma chuvosa, de fevereiro a maio
(CARMO FILHO et al., 1991).

4.8 Calibração do pulverizador

Devido a diferença entre as viscosidades das caldas, antes da aplicação foi feita a
calibração do pulverizador costal com pontas de pulverização AXI 110.02, espaçados de 0,5m
e pressão constante de 200 Kpa, mantida pelo CO2 para cada uma delas separadamente,
pulverizando por um tempo de 18 segundos, em seguida, coletou-se o líquido em um
recipiente graduado, no qual observou-se o volume gasto nesse tempo e fez-se os cálculos
para se saber os volumes de caldas necessários por ha -1 (Tabela 4.4), a partir daí, calculou-se
as doses de herbicidas para cada tratamento.

Tabela 4.4. Volume de caldas necessário para pulverização (L ha-1).
Caldas

Volume L ha-1

Calda 1

200

Calda 2

205

Calda 3

210

Calda 4

195
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4.9 Experimento I - Uso de microemulsões contendo glicerina na aplicação
do herbicida glyphosate

Neste experimento escolheu-se a Brachiária brizantha, popularmente conhecida como
capim-braquiária, que é originária da África e tem sido amplamente disseminada pelas regiões
tropicais do mundo, devido às suas qualidades como forrageira (LORENZI e SOUZA, 2000).
Ela se destaca por apresentar excelente adaptação a solos de baixa fertilidade, fácil
estabelecimento e considerável produção de biomassa durante o ano, proporcionando
excelente cobertura vegetal do solo (ALVIM et al., 1989). Pela sua agressividade e
resistência, é também considerada importante espécie daninha da maioria das culturas anuais
e perenes.
A semeadura da B. brizantha foi feita em bandejas de polietileno com 200 células,
colocando-se quatro sementes por célula. Após a semeadura, as bandejas foram
acondicionadas em uma casa de vegetação e, após 15 dias, as mudas foram transplantadas
para vasos de polietileno de 2,8 litros, que permaneceram no local por mais 15 dias e, após
esse período, foram colocados ao ar livre até a pulverização.
A aplicação do herbicida glyphosate foi feita com pulverizador costal pressurizado
com CO2, mantendo a pressão constante de 200 kPa, sendo a barra equipada com dois bicos
AXI 110.02, espaçados de 0,50 m. Os volumes de caldas foram: 200, 205, 210 e 195 L ha-1,
respectivamente, para a Caldas 1, Calda 2, Calda 3 (microemulsões) e Calda 4 (água), nas
doses 0; 0,45; 0,90; 1,35 e 1,80 L ha -1 do herbicida (Tabela 4.5). O experimento foi conduzido
em esquema fatorial 4 x 5, distribuídos em blocos casualizados com quatro repetições, sendo
que cada unidade experimental foi composta por um vaso.

Tabela 4.5. Tratamentos do experimento I e respectivas doses do herbicida glyphosate
adicionadas à Calda 1, Calda 2, Calda 3 (microemulsões) e Calda 4 (água).
DOSES L ha-1

Calda 1

Calda 2

Calda 3

Calda 4

D1 (0,00)

0,00

0,00

0,00

0,00

D2 (0,45)

2,12

2,19

2,25

2,30

D3 (0,90)

4,28

4,39

4,50

4,61

D4 (1,35)

6,44

6,59

6,75

6,91

D5 (1,80)

8,57

8,78

9,00

9,21
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A aplicação do herbicida foi efetuada aos 45 dias após o transplante (DAT), ocasião
em que as plantas de B. brizantha apresentavam, em média, 30 cm de altura (Figura 4.1).

Figura 4.1. Plantas de Brachiaria brizantha aos 45 dias após o transplante, ocasião da
pulverização.

As condições climáticas no momento da aplicação eram de solo úmido, velocidade do
vento inferior a 5 km h-1, temperatura do ar em torno de 28 °C e, umidade relativa entre 80 e
85 %. Após a aplicação, as plantas foram acondicionadas em casa de vegetação onde
permaneceram até final das avaliações, 60 DAA.
A variável avaliada foi a percentagem de controle das plantas aos 07, 14, 28 e 60 dias
após a aplicação (DAA), atribuindo-se um percentual ao nível de controle atingido em cada
época, sendo 0 % para as plantas sem sinal de intoxicação e 100 % para plantas mortas.
Aos 60 DAA, as plantas foram cortadas ao nível do solo, em seguida foram
acondicionadas em sacos de papel e colocadas em estufa de circulação de ar forçada a 65 ºC,
onde foram mantidas por 48 horas, até a obtenção de massa seca constante para avaliação da
matéria seca.
Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância para avaliar os efeitos das
caldas, doses do herbicida e interação caldas versus dose do herbicida e, em caso de
significância, os efeitos das doses foram determinados por meio de análise de regressão para
cada calda estudada. Os modelos adotados foram devido à explicação biológica, à
significância do quadrado médio da regressão e ao coeficiente de regressão. Realizou-se
também os desdobramentos das caldas dentro de cada dose do herbicida utilizando-se o teste
de Tukey a 5 % de probabilidade.
Igor Andrey Aires Soares, janeiro/2012
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4.10 Experimento II - Uso de microemulsões contendo glicerina na
aplicação do herbicida atrazine

Neste experimento, escolheu-se a cultura do milho (Zea mays) para o estudo da
seletividade nas plantas e o bredo (Talinum paniculatum) para avaliação do controle. O T.
paniculatum é uma planta daninha anual ou perene, ereta, herbácea, glabra, carnosa com
grossa raiz pivotante, de 30-60 cm de altura, nativa do Continente Americano. Propaga-se
apenas por meio de sementes. É uma planta daninha medianamente freqüente em locais
úmidos, sombrios e com alto teor de matéria orgânica em quase todo o território brasileiro.
Infesta principalmente pomares, cafezais, beira de matas e terrenos baldios. É muito
empregada na medicina caseira. Raramente forma densas infestações (LORENZI, 2000).
Para a obtenção das plantas de T. paniculatum encheu-se os vasos com o solo local
infestado com a espécie e as mesmas surgiram espontaneamente, já o milho foi semeado
colocando-se quatro sementes por vaso. Antes da pulverização, fez-se o desbaste deixando-se
duas plantas em cada vaso, que foram deixados expostos ao sol, recebendo irrigações diárias
através de regador manual, até o final das avaliações.
A aplicação do herbicida atrazine foi feita com pulverizador costal pressurizado com
CO2, mantendo a pressão constante de 200 kPa, sendo a barra equipada com dois bicos AXI
110.02, espaçados de 0,50 m. O volume das caldas foram 200, 205, 210 e 195 L ha-1,
respectivamente, para a Calda 1, Calda 2, Calda 3 (microemulsões) e Calda 4 (água), nas
doses 0,0; 0,4; 0,8; 1,2 e 1,6 L ha -1 do herbicida (Tabela 4.6). O experimento foi conduzido
em esquema fatorial 4 x 5, distribuídos em blocos casualizados com quatro repetições, sendo
que cada unidade experimental foi composta por um vaso.

Tabela 4.6. Tratamentos do experimento II e respectivas doses do herbicida atrazine
adicionadas à Calda 1, Calda 2, Calda 3 (microemulsões) e Calda 4 (água).
DOSES(L ha-1)

Calda 1

Calda 2

Calda 3

Calda 4

D1 (0,0)

0,00

0,00

0,00

0,00

D2 (0,4)

1,90

1,95

2,00

2,05

D3 (0,8)

3,80

3,90

4,00

4,10

D4 (1,2)

5,70

5,85

6,00

6,15

D5 (1,6)

7,60

12,20

8,00

8,20
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A aplicação do herbicida foi efetuada aos 20 dias após a semeadura (DAS), ocasião
em que as plantas de milho apresentavam, em média, 20 cm de altura e as plantas de bredo de
4 a 8 folhas (Figura 4.2).

Figura 4.2. Plantas de milho e bredo aos 20 DAS, ocasião da pulverização.

As condições climáticas no momento da aplicação eram de solo úmido, velocidade do
vento inferior a 5 km h-1, temperatura do ar em torno de 28 °C e umidade relativa entre 80 e
85 %. Após a aplicação as plantas foram deixadas ao ar livre onde permaneceram até final das
avaliações, 20 DAA.
A variável avaliada foi a percentagem de controle das plantas de T. paniculatum e
seletividade para a cultura do milho aos 02, 07 e 20 dias após a aplicação (DAA), atribuindose um percentual ao nível de controle atingido em cada época, sendo 0 % para as plantas sem
sinal de intoxicação e 100 % para plantas mortas.
Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância para avaliar os efeitos das
caldas, doses do herbicida e interação caldas versus dose do herbicida e, em caso de
significância, os efeitos das doses foram determinados por meio de análise de regressão para
cada calda estudada. Os modelos adotados foram devido à explicação biológica, à
significância do quadrado médio da regressão e ao coeficiente de regressão. Realizou-se
também os desdobramentos das caldas dentro de cada dose do herbicida utilizando-se o teste
de Tukey a 5 % de probabilidade.
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4.11 Experimento III

- Pulverização de

plantas

com

diferentes

concentrações dos constituintes da microemulsão (glicerina e tensoativo)

Com o objetivo de avaliar se os componentes da microelmulsão (tensoativo Unitol
L90 e a Glicerina), individualmente e sem a adição de herbicida causariam toxicidade nas
plantas, foi realizado um terceiro experimento, onde escolheu-se a cultura do milho para
pulverizar com diferentes percentagens das combinações do tensoativo e da glicerina,
constituintes da microemulsão.
A semeadura do milho foi realizada em vasos de polietileno colocando-se quatro
sementes por vaso, que foram deixados expostos ao ambiente até a data da aplicação das
soluções, antes disso, foi realizado um desbaste, deixando-se duas plantas por vaso. A
pulverização ocorreu 15 dias após a semeadura (DAS), ocasião em que as plantas
apresentavam aproximadamente 15 cm de altura (Figura 4.3).

Figura 4.3. Plantas de milho aos 15 DAS, ocasião da pulverização.
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Foi preparado um litro de cada emulsão, cada uma delas com diferentes percentagens e
combinações dos constituintes da microemulsão. O experimento foi conduzido em esquema
fatorial 4 x 4, no delineamento de blocos casualizados com três repetições, sendo quatro doses
do tensoativo e quatro doses de glicerina (Tabela 4.7).

Tabela 4.7. Tratamentos do experimento III e suas respectivas percentagens dos constituintes
da microemulsão (H2O, Tensoativo Unitol L90, Glicerina e Óleo de coco).
Tratamentos

H2O (%)

Tensoativo
Unitol L90 (%)

Glicerina (%)

Óleo de Coco
(%)

1

98,00

0,00

0,00

2

2

93,56

0,00

4,44

2

3

84,67

0,00

13,33

2

4

58,00

0,00

40,00

2

5

96,34

1,66

0,00

2

6

91,90

1,66

4,44

2

7

83,01

1,66

13,33

2

8

56,34

1,66

40,00

2

9

93,00

5,00

0,00

2

10

88,56

5,00

4,44

2

11

79,67

5,00

13,33

2

12

53,00

5,00

40,00

2

13

83,00

15,00

0,00

2

14

78,56

15,00

4,44

2

15

69,67

15,00

13,33

2

16

43,00

15,00

40,00

2

A pulverização foi realizada com pulverizador costal pressurizado com CO2,
mantendo a pressão constante de 200 kPa, sendo a barra equipada com dois bicos AXI
110.02, espaçados de 0,50 m.
As condições climáticas no momento da aplicação eram de solo úmido, velocidade do
vento inferior a 5 km h-1, temperatura do ar em torno de 28 °C e umidade relativa entre 80 e
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85 %. Após a aplicação as plantas foram deixadas ao ar livre onde permaneceram até final das
avaliações, 14 DAA.
A variável avaliada foi a percentagem de intoxicação das plantas 1, 2, 7 e 14 dias após
a aplicação (DAA), atribuindo-se um percentual ao nível de intoxicação atingido em cada
época, sendo 0 % para as plantas sem sinal de intoxicação e 100 % para plantas mortas.
Para avaliação da massa seca, após a avaliação final, aos 14 DAA, as plantas foram
cortadas ao nível do solo, em seguida foram acondicionadas em sacos de papel e colocadas
em estufa de circulação de ar forçada a 65 ºC, onde foram mantidas por 48 horas, até a
obtenção de massa seca constante.
Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância para avaliar os efeitos das
percentagens do tensoativo e da glicerina e interação tensoativo versus glicerina e, em caso de
significância, os efeitos das percentagens de cada constituinte foram determinados por meio
de análise de regressão. Os modelos adotados foram devido à explicação biológica, à
significância do

quadrado

médio
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5. Resultados e discussão
Este Capítulo está dividido em duas partes e estão descritos os resultados e discussão:
I – Obtenção e caracterização de sistemas microemulsionados contendo glicerina; II – Uso de
microemulsões contendo glicerina na aplicação de herbicidas.

I – Obtenção e caracterização de sistemas microemulsionados
contendo glicerina

Neste tópico serão apresentados os resultados e discussão dos estudos realizados, cujo
objetivo foi a obtenção e caracterização de sistemas microemulsionados contendo glicerina
em suas composições.

5.1 Obtenção dos diagramas de fases

A Figura 5.1 (A, B, C e D) mostra os diagramas de fases obtidos com o uso da
glicerina oriunda do biodiesel na fase polar para os sistemas: A (Tensoativo: Unitol L90; Fase
óleo: óleo de coco; Fase polar: Glicerina + H2O – 1:4); B (Tensoativo: Renex NP 40; Fase
óleo: óleo de coco; Fase polar: Glicerina + H20 – 1:4); C (Tensoativo: Unitol L90;
Cotensoativo: Butanol; Fase óleo: óleo de coco; Fase polar: Glicerina + H2O – 1:4); D
(Tensoativo: Renex NP 40; Cotensoativo: Butanol; Fase óleo: Óleo de coco; Fase polar:
Glicerina + H2O – 1:1).
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Figura 5.1. Diagramas de fases ternários (A e B) e pseudoternários (C e D) para os sistemas:
A (Tensoativo: Unitol L90; Fase óleo: óleo de coco; Fase polar: Glicerina + H 2O – 1:4); B
(Tensoativo: Renex NP 40; Fase óleo: óleo de coco; Fase polar: Glicerina + H 20 – 1:4); C
(Tensoativo: Unitol L90; Cotensoativo: Butanol; Fase óleo: óleo de coco; Fase polar:
Glicerina + H2O – 1:4); D (Tensoativo: Renex NP 40; Cotensoativo: Butanol; Fase óleo: Óleo
de coco; Fase polar: Glicerina + H2O – 1:1).

(A)

(B)
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(C)

(D)

Foram usados os tensoativos Unitol L90 e Renex NP40, com e sem a presença de um
cotensoativo, como resultados se obteve diagramas que apresentam regiões de microemulsão
(WIV) e regiões de WI, WII e WIII.
Observou-se que os diagramas apresentaram regiões de microemulsão, porém, em
nenhum deles a microemulsão está localizada na área de interesse, ou seja, ricas em água.
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Comparando os sistemas A e B observou-se o uso do Unitol L90 ocasionou a
formação de uma pequena região de WI. Quando se compara os sistemas C e D, observa-se
que o sistema C apresenta uma maior região de microemulsão devido ao grau de etoxilação do
tensoativo e melhor solubilização. Nota-se que houve uma redução nas regiões de WIV nos
sistemas C e D quando comparamos com os sistemas A e B, mostrando que o co-tensoativo
não foi favorável ao aumento da região de microemulsão, resultado positivo para o nosso
estudo uma vez que sem o uso do co-tensoativo serão reduzidos os custos e os danos
ambientais.
Os diagramas gerados não apresentam características desejáveis para solubilização de
herbicidas, uma vez que não apresentam região de microemulsão ricos na fase polar
(Glicerina + H2O), assim, estudou-se outro sistema que será descrito no ítem 5.2.

5.2 Avaliação do efeito de diferentes composições da fase aquosa na região
de emulsão

Com o objetivo de encontrar um sistema com uma maior região de microemulsão rica
em água, tomou-se como base os quatro sistemas estudados (A, B, C e D) e, na região de
interesse para obtenção de microemulsão (Figura 5.2) estudou-se a influência da proporção de
Glicerina : H2O da fase polar, mantendo-se os demais constituintes na região de
microemulsão.
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Figura 5.2. Diagrama de fases com destaque para a região de interesse em WIV estudadas
com diferentes proporções Glicerina : H2O na fase aquosa dos sistemas A, B, C e D.

Testou-se diferentes proporções de glicerina/água na fase polar dos sistemas A, B, C e
D, como apresentado na Tabela 5.1.

Tabela 5.1. Proporções de Glicerina : H2O testadas na fase aquosa dos sistemas
microemulsionados A, B, C e D.
Proporção Glicerina : H2O

Glicerina (%)

H2O (%)

1:1

50

50

1:2

25

75

4:1

75

25

0:1

00

100

Observou-se que dos quatro sistemas (A, B, C e D) estudados, variando a fase polar
para a mistura Glicerina : H2O na proporção de 1 : 4 para as proporções citadas anteriormente,
que o único sistema que apresentou pontos de microemulsão na região de interesse foi o
sistema “A”, quando utilizou-se a fase polar na proporção Glicerina : H2O – 1 : 1, sendo de
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grande importância para o nosso estudo, já que neste sistema não foi utilizado co-tensoativo e
pelo fato da fase polar desse sistema possuir maior quantidade de glicerina.
Encontrados os pontos de microemulsão, construiu-se o diagrama completo (Figura
5.3), com os seguintes constituintes: Tensoativo: Unitol L90; Fase Oleosa: Óleo de coco e
Fase polar: Glicerina : H2O – 1 : 1 (Sistema E).

Figura 5.3. Diagrama pseudoternário obtido com a utilização dos seguintes constituintes:
Tensoativo: Unitol L90; Fase óleo: óleo de coco; Fase polar: Glicerina : H2O – 1 : 1.

Diagramas semelhantes foram encontrados por Oliveira et al., (2009), quando
estudaram a obtenção de microemulsões de óleo de eucalipto (Eucalyptus citriodora) para
posterior utilização como pesticidas. Neste trabalho observou-se que a utilização de misturas
de água/glicerol contendo 50 % de cada componente permite a obtenção de microemulsões de
óleo de eucalipto numa maior faixa de concentrações sem a necessidade do uso de
cotensoativos. Além disso, as regiões de existência de microemulsões neste sistema (glicerina
+ água 1 : 1) não diferem, significativamente, do resultado para a água pura.
Escolheu-se no diagrama que apresenta as características mais favoráveis para o nosso
estudo três pontos (Figura 5.4) de microemulsões ricos em fase polar para a caracterização e
aplicação como adjuvantes em caldas de herbicidas.
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Figura 5.4. Diagrama de fases do Sistema E, com destaque para os pontos de microemulsão
escolhidos.

As proporções dos constituintes de cada ponto de microemulsão ricos em fase aquosa
escolhido para estudos de aplicação na solubilização de herbicidas estão descritas na Tabela
5.2.

Tabela 5.2. Composição dos pontos de microemulsão do Sistema E: Tensoativo: Unitol L90;
Fase óleo: Óleo de coco; Fase polar: Glicerina : H2O – 1 : 1.
Microemulsões

Tensoativo (%)

Fase óleo (%)

Fase polar (%)

Ponto 1

15

2

83

Ponto 2

20

2

78

Ponto 3

25

2

73
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5.3 Estudo da viscosidade das microemulsões

Os resultados experimentais do estudo da viscosidade dos pontos de microemulsão
escolhidos estão apresentados na Tabela 5.3 e na Figura 5.5.

Tabela 5.3. Viscosidade dinâmica das microemulsões em diferentes pontos na região de WIV.
Microemulsões

1

2

3

Viscosidade (cp)

23,00

49,52

124,00

Figura 5.5. Representação gráfica do comportamento reológico dos pontos de microemulsão
1, 2 e 3, do Sistema E.
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As viscosidades dos três pontos de microemulsão apresentaram-se elevadas devido aos
constituintes utilizados, e, essa viscosidade aumenta à medida que se aumenta a quantidade do
tensoativo e diminui a quantidade da fase polar. Os três pontos apresentaram comportamento
de um fluido Newtoniano.
Os pontos estudados poderão ser utilizados na solubilização de herbicidas na
agricultura, pois se tratam de microemulsões ricas em fase aquosa e os mesmos
proporcionarão um aumento da viscosidade da calda, alterando o espectro de gotas
pulverizadas. Mudanças nas propriedades do líquido pulverizado podem influenciar tanto o
processo de formação das gotas como o comportamento destas em contato com o alvo,
alterando o risco potencial de deriva da pulverização de herbicidas. Esse fato ocorre porque
um dos fatores que proporcionam uma redução nas perdas por derivas na pulverização de
agrotóxicos é a viscosidade da calda, pois, líquidos com maior viscosidade e tensão
superficial requerem maior quantidade de energia para pulverização, portanto, líquidos que
tenham essas propriedades com valores maiores produzirão também gotas maiores (SUMNER
e SUMNER, 1999).
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II - Uso de microemulsões contendo glicerina na aplicação de
herbicidas

Neste tópico estão descritos os resultados e discussão obtidos através dos
experimentos cujos objetivos foram o uso de microemulsões contendo glicerina na aplicação
dos herbicidas glyphosate e atrazine (Experimentos I e II) e avaliação de intoxicação de
plantas pelos constituintes da microemulsão: Tensoativo Unitol L90 e Glicerina (Experimento
III).

5.4 Experimento I - Uso de microemulsões contendo glicerina na aplicação
do herbicida glyphosate

Neste experimento verificou-se efeito significativo das doses do herbicida glyphosate
e tipo de calda, bem como interação dose versus calda sobre a eficácia no controle da
braquiária em todas as avaliações realizadas. Diante disso, os resultados de controle serão
discutidos para cada época de avaliação, com base nos desdobramentos das interações,
abordando os efeitos das doses do herbicida em cada calda estudada, assim como, os efeitos
das quatro caldas dentro de cada dose.

5.4.1 Intoxicação da B. brizantha aos sete DAA

Na avaliação realizada aos sete DAA, verificou-se que quando o herbicida foi
aplicado com água houve efeito crescente no controle das plantas de braquiária em função do
aumento da dose. No entanto, houve menor efeito das doses quando se utilizou as
microemulsões (Calda 1, Calda 2 e Calda 3), devido à intoxicação inicial causada pelas
mesmas sobre as folhas das plantas, especialmente nas com maiores concentrações do
tensoativo (Calda 2 e Calda 3). Deve-se ressaltar que houve a intoxicação moderada nas
plantas de braquiária, mesmo quando não se aplicou o herbicida (Figura 5.6), indicando efeito
tóxico das microemulsões sobre as plantas.
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Figura 5.6. Intoxicação de Brachiaria brizantha aos sete DAA da Calda 1, Calda 2, Calda 3
(microemulsões) e Calda 4 (água) em função das doses 0,00; 0,45; 0,90; 1,35 e 1,80 L ha -1 do
herbicida glyphosate.

Quando se compara os níveis de intoxicação das microemulsões (Calda 1, Calda 2 e
Calda 3) dentro de cada dose do herbicida, não observou-se diferenças entre a Calda 2 e Calda
3 para as cinco doses estudadas, ao contrário das doses mais baixas, onde verificou-se
menores intoxicações para a pulverização com a água e a Calda 1, com menor quantidade de
tensoativo, a partir da dose 0,90 L ha -1 estas não diferiram entre si. Na dose máxima (1,80 L
ha-1) não se verificou diferenças entre as microemulsões, já a intoxicação causada pela
pulverização com água (Calda 4) foi inferior para esta dose nesse período de avaliação
(Tabela 5.4).
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Tabela 5.4. Efeito das caldas sobre o controle de Brachiaria brizantha aos sete DAA nas
doses 0,00; 0,45; 0,90; 1,35 e 1,80 L ha-1 do herbicida glyphosate.
Doses de glyphosate (L ha-1)*

Caldas
0,00

0,45

0,90

1,35

1,80

Calda 1

31,25b

37,50b

46,25b

47,50b

62,50a

Calda 2

37,50ab

52,50a

55,00ab

56,25a

64,50a

Calda 3

40,50ab

53,75a

51,25ab

55,00a

60,00a

Calda 4

0,00c

22,50c

31,25c

46,25b

52,50b

* Nas colunas, médias seguidas por mesmas letras não diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de
5% de probabilidade.

A intoxicação causada nas folhas das plantas de braquiária pelas microemulsões foi
caracterizada por intensa necrose no limbo foliar que pôde ser observada já no dia seguinte a
aplicação, conforme ilustrado na Figura 5.7, aos sete DAA. Nesta avaliação, observou-se para
os tratamentos com glyphosate aplicado com água, especialmente nas maiores doses, sintomas
caracterizados pelo amarelecimento do limbo foliar, que está de acordo com a descrição de
Rodrigues e Almeida (2005), que relata amarelecimento progressivo das folhas, murchamento
e posterior necrose e morte das plantas, podendo esta, demorar de quatro a vinte dias,
conforme a espécie, estádio vegetativo e dose aplicada.
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Figura 5.7. Plantas de Brachiaria brizantha pulverizadas com a Calda 1, Calda 2, Calda 3
(microemulsões) e Calda 4 (água) nas doses D1 (0,0 L ha -1); D2 (0,45 L ha-1); D3 (0,9 L ha-1);
D4 (1,35 L ha-1) e D5 (1,6 L ha-1) do herbicida glyphosate aos sete DAA.
D1

D2

D3

D4

D5

C1

C2

C3

C4
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5.4.2 Intoxicação da B. brizantha aos 14 DAA

Aos 14 DAA, a intoxicação das plantas pulverizadas com água continuou crescente
em função do aumento da dose do herbicida glyphosate e, o efeito das doses foi menor
quando pulverizou-se com as microemulsões (Calda 1, Calda 2 e Calda 3). Em relação à
avaliação realizada aos sete DAA, observou-se uma leve redução no nível de intoxicação das
plantas pulverizadas sem o herbicida (dose 0,0) devido à emissão de novas folhas, entretanto,
para as demais doses não se verificou alterações consideráveis na intoxicação do B. brizantha
quando comparadas com a avaliação anterior.
Quando se utilizou a água o nível de controle elevou em relação aos sete DAA nas
maiores doses do herbicida (Figura 5.8).

Figura 5.8. Intoxicação de Brachiaria brizantha aos 14 DAA com a Calda 1, Calda 2, Calda 3
(microemulsões) e Calda 4 (água) em função das doses 0,0; 0,45; 0,9; 1,35 e 1,8 L ha -1 do
herbicida glyphosate.
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Comparando-se os níveis de intoxicação das quatro caldas estudadas dentro de cada
dose do herbicida glyphosate aos 14 DAA, observou-se diferenças apenas nas doses mais
baixas, uma vez que, quando pulverizadas com a água, não há intoxicação causada pela ação
do herbicida para essas doses, nota-se que a intoxicação foi causada pelas microemulsões. A
partir da dose 0,90 L ha-1, verificou-se que não houve diferenças de controle entre as quatro
caldas para as doses de glyphosate (Tabela 5.5).

Tabela 5.5. Efeito das caldas sobre o controle de Brachiaria brizantha aos 14 DAA nas doses
0,0; 0,45; 0,9; 1,35 e 1,8 L ha -1 do herbicida glyphosate.
Doses de glyphosate (L ha-1)*

Caldas
0,00

0,45

0,90

1,35

1,80

Calda 1

26,25a

41,25ab

51,25a

52,50a

71,25a

Calda 2

32,50a

56,25a

61,25a

61,25a

70,00a

Calda 3

28,00a

48,75a

58,75a

58,75a

72,50a

Calda 4

0,00b

25,00b

62,50a

62,50a

70,00a

* Nas colunas, médias seguidas por mesmas letras não diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de
5% de probabilidade.

Nessa avaliação pode-se observar uma redução nas intoxicações causadas pelas
microemulsões (Calda 1, Calda 2 e Calda 3), fato ocorrido devido a emissão de novas folhas
pelas plantas pulverizadas sem o herbicida (dose 0,00), nas demais doses os sintomas
causados pela absorção do herbicida apresentaram-se mais pronunciadas em relação aos sete
DAA, principalmente nas doses mais elevadas.
De acordo com Bridges e Hers (2003), a translocação do herbicida glyphosate é
simplástica em gramíneas e folhas largas, facilitada pela alta intensidade luminosa, matando a
planta lentamente de sete a 14 DAA (Figura 5.9).
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Figura 5.9. Plantas de Brachiaria brizantha pulverizadas com a Calda 1, Calda 2, Calda 3
(microemulsões) e Calda 4 (água) nas doses D1 (0,0 L ha -1); D2 (0,45 L ha-1); D3 (0,9 L ha-1);
D4 (1,35 L ha-1) e D5 (1,6 L ha-1) do herbicida glyphosate aos 14 DAA.
D1

D2

D3

D4

D5

C1

C2
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C4
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5.4.3 Intoxicação da B. brizantha aos 28 DAA

Na avaliação realizada aos 28 DAA observou-se que as intoxicações nas plantas foram
crescentes em função do aumento das doses para todas as caldas estudadas, não apresentando
diferenças até a dose 0,45 L ha-1, a partir desta, o controle causado pela pulverização com a
água ultrapassa as microemulsões, apresentando-se crescente até a dose 0,90 L ha -1, quando
ocorre controle total. Esse comportamento ocorreu devido a intoxicação inicial causada pelas
microemulsões, fato que impediu a absorção e translocação do herbicida glyphosate nas
plantas (Figura 5.10).

Figura 5.10. Intoxicação de Brachiaria brizantha aos 28 DAA com a Calda 1, Calda 2, Calda
3 (microemulsões) e Calda 4 (água) em função das doses 0,0; 0,45; 0,9; 1,35 e 1,8 L ha -1 do
herbicida glyphosate.

Igor Andrey Aires Soares, janeiro/2012

71

Capítulo 5 – Resultados e discussão

O princípio ativo é absorvido pela superfície foliar nas primeiras horas após a
aplicação e esta absorção pode ser prejudicada por fatores como chuva e danos nas folhas das
plantas. Segundo Jakelaitis et al., (2001), a maior eficiência de controle do herbicida
glyphosate sobre as plantas de Digitaria horizontalis ocorre com o aumento do intervalo de
tempo entre a aplicação e a ocorrência da chuva. Quando não há chuva após aplicação, o
controle das plantas é de 100 %, aos 28 DAA, indicando que o tempo de ocorrência de chuva
afeta a eficiência do herbicida e, mesmo no período de seis horas sem chuva após aplicação
não é suficiente para plena atividade do glyphosate.
Com relação ao efeito de caldas dentro de cada dose, verificou-se nessa avaliação que
na pulverização sem herbicida as plantas não apresentaram intoxicações para nenhuma das
caldas estudadas e a intoxicação causada pelas microemulsões não foram detectadas nessa
avaliação devido a rebrota da braquiária. Na dose 0,45 L ha -1, a Calda 2, Calda 3 e Calda 4
não diferiram entre si e a Calda 1, com menor quantidade de tensoativo em sua composição,
apresentou intoxicação inferior. A partir da dose 0,90 L ha -1 as microemulsões não
apresentaram diferenças entre si, porém apresentaram níveis de controle inferiores a
pulverização com água (Tabela 5.6).

Tabela 5.6. Efeito das caldas sobre o controle de Brachiaria brizantha aos 28 DAA nas doses
0,0; 0,45; 0,9; 1,35 e 1,8 L ha -1 do herbicida glyphosate.
Doses de glyphosate (L ha-1) *

Caldas
0,00

0,45

0,90

1,35

1,80

Calda 1

0,00a

33,75b

55,00b

86,25b

94,50a

Calda 2

0,00a

46,75ab

58,75b

83,75b

93,25a

Calda 3

0,00a

41,25ab

60,00b

83,75b

96,50a

Calda 4

0,00a

45,00ab

92,50a

98,75a

100,00a

* Nas colunas, médias seguidas por mesmas letras não diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de
5 % de probabilidade.

Nesta avaliação observou-se que os tratamentos pulverizados sem herbicida (dose
0,00) não apresentaram sintomas de intoxicação nas folhas das plantas, e, as plantas
pulverizadas com microemulsões nas doses 0,45 e 0,90 L ha-1 apresentaram emissão de novas
folhas, indicando uma menor absorção, conseqüentemente menor eficiência de controle. Já a
partir da dose 0,90 L ha-1, não verificou-se emissão de novas folhas nas plantas pulverizadas
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com as microemulsões (Calda 1, Calda 2 e Calda 3), já para a água (Calda 4), esse
comportamento foi observado a partir da dose 0,45 L ha -1 (Figura 5.11).
Os danos nas folhas devido à rápida intoxicação inicial causada pelas microemulsões
prejudicaram a absorção e conseqüentemente a eficiência do herbicida. Segundo Satichivi et
al. (2000), o glyphosate penetra na planta através da cutícula e membrana plasmática dos
tecidos fotossintetizantes, é necessário que ocorra a translocação simplástica, através dos
tecidos vasculares para os sítios-alvo do herbicida.
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Figura 5.11. Plantas de Brachiaria brizantha pulverizadas com as Calda 1, Calda 2, Calda 3
(microemulsões) e Calda 4 (água) nas doses D1 (0,0 L ha -1); D2 (0,45 L ha-1); D3 (0,9 L ha-1);
D4 (1,35 L ha-1) e D5 (1,6 L ha-1) do herbicida glyphosate aos 28 DAA.
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5.4.4 Intoxicação da B. brizantha aos 60 DAA

Na avaliação final, aos 60 DAA, verificou-se que o controle causado pela pulverização
do herbicida glyphosate com a água foi crescente até a dose 0,90 L ha -1, mantendo-se
constante nas doses subseqüentes, com a total intoxicação das plantas. Na pulverização com
as microemulsões, verificou-se comportamentos semelhantes, com intoxicações crescentes em
função das doses, porém, com níveis de intoxicações inferiores em relação a avaliação
anterior, comprovando que as plantas de braquiária continuaram emitindo novas folhas
através da rebrota, o que demonstra que as microemulsões prejudicaram a adsorção do
herbicida, reduzindo sua eficácia. Resultados satisfatórios somente foram obtidos a 2,0 L ha -1
do herbicida, enquanto que quando se utilizou água, este resultado foi obtido a 1,0 L ha -1,
indicando que quando se aplicou em doses maiores, aumentou-se a velocidade de absorção do
herbicida (Figura 5.12).
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Figura 5.12. Controle de Brachiaria brizantha aos 60 DAA com a Calda 1, Calda 2, Calda 3
(microemulsões) e Calda 4 (água) em função das doses 0,0; 0,45; 0,9; 1,35 e 1,8 L ha -1 do
herbicida glyphosate.

Comparando-se os efeitos de cada calda sobre as doses estudadas, verificou-se que não
houve diferenças entre as microemulsões para nenhuma das doses do herbicida glyphosate.
Observou-se também que até a dose 1,35 L ha-1 a intoxicação apresentada pelas plantas
pulverizadas com as microemulsões (Calda 1, Calda 2 e Calda 3) foi inferior a pulverização
com a água e na dose 1,80 L ha -1 não houve diferenças de controle entre nenhuma das caldas
(Tabela 5.7).
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Tabela 5.7. Efeito das caldas sobre o controle de Brachiaria brizantha aos 60 DAA nas doses
0,00; 0,45; 0,90; 1,35 e 1,80 L ha -1 do herbicida glyphosate.
Doses de glyphosate (L ha-1)*

Caldas
0,00

0,45

0,90

1,35

1,80

Calda 1

0,00a

8,75a

45,00b

80,00b

93,75a

Calda 2

0,00a

7,50a

27,50b

83,75b

90,00a

Calda 3

0,00a

5,50a

36,25b

76,25b

100,00a

Calda 4

0,00a

31,25b

95,00a

100,00a

100,00a

* Nas colunas, médias seguidas por mesmas letras não diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de
5 % de probabilidade.

Nesta avaliação pode-se comprovar a rebrota das plantas pulverizadas com as
microemulsões até a dose 1,35 L ha-1 do herbicida glyphosate, diferente da água, tratamento
em que as plantas não apresentaram rebrota quando se aplicou doses acima de 0,90 L ha -1
(Figura 5.13). Com esse comportamento fica claro que a absorção do herbicida diluído nas
microemulsões foi prejudicada devido à intoxicação inicial moderada das folhas, uma vez que
esta absorção ocorre através da cutícula (RODRIGUES e ALMEIDA 2005) e a translocação
representa um processo essencial para a eficácia deste herbicida (WANAMARTA e
PENNER, 1989).
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Figura 5.13. Plantas de Brachiaria brizantha pulverizadas com a Calda 1, Calda 2, Calda 3
(microemulsões) e Calda 4 (água) nas doses D1 (0,0 L ha -1); D2 (0,45 L ha-1); D3 (0,9 L ha-1);
D4 (1,35 L ha-1) e D5 (1,6 L ha-1) do herbicida glyphosate aos 60 DAA.
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Abaixo da cutícula da folha vem a parede celulósica, que também é hidrófoba,
entretanto, a maior parte das absorções ocorre através das superfícies intactas das folhas,
quando uma folha está túrgida a pectina hidratada tem seu volume aumentado afastando
partículas de cera e abrindo caminho para a penetração de líquidos, nas folhas murchas ou
com danos a maior aproximação das lamelas cerosas dificulta a passagem de líquidos ou
soluções (KISSMANN, 1998), assim, a destruição dos tecidos responsáveis pela absorção e
condições que desfavoreçam a fotossíntese prejudica também a translocação do glyphosate
(DELLACIOPPA et al., 1986), já que este se movimenta no floema seguindo a rota dos
produtos da fotossíntese, das folhas fotossinteticamente ativas (fonte) em direção às partes das
plantas em crescimento (dreno) (HETHERINGTON et al., 1998). Dessa forma, a intoxicação
causada pelas microemulsões após a aplicação reduziu a eficiência de controle da B.
brizantha, já que as lesões prejudicaram a absorção, a translocação e o metabolismo do
herbicida, fazendo com que o mesmo não atingisse o sítio de ação numa concentração
adequada.

5.4.5 Massa seca de B. brizantha aos 60 DAA do herbicida glyphosate com
microemulsões contendo glicerina

Verificou-se que o peso da massa seca de B. brizantha foi decrescente em função do
aumento de doses do herbicida glyphosate para as quatro caldas estudadas, entretanto, não foi
constatada diferença entre a massa seca das plantas pulverizadas com as microemulsões
(Calda 1, Calda 2 e Calda 3).
Na pulverização do herbicida com a água (Calda 4) houve maior absorção e
translocação para as regiões meristemáticas da planta, tendo como conseqüência menor
percentual de rebrota e maior peso da massa seca em relação às plantas pulverizadas com as
microemulsões (Figura 5.14).
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Figura 5.14. Massa seca da Brachiaria brizantha aos 60 DAA do herbicida glyphosate diluído
na Calda 1, Calda 2, Calda 3 (microemulsões) e Calda 4 (água) nas doses (0,0; 0,45; 0,9; 1,35
e 1,8 L ha-1).

Os resultados da massa seca comprovam que o uso das microemulsões na pulverização
com o herbicida glyphosate foi menos eficiente que a pulverização com a água devido à
intoxicação inicial nas folhas das plantas causada pelas microemulsões nos primeiros dias
após a pulverização, fato que prejudicou a absorção e translocação do herbicida uma vez que,
antes de apresentar ação fitotóxica, o glyphosate deve ser absorvido via sistema simplasto e
alcançar o seu “sítio” de ação, que se situa geralmente no interior de uma organela (HESS e
FALK, 1990). A absorção do glyphosate depende de muitos fatores, como o uso de
adjuvantes, estrutura molecular do produto, e condições climáticas a que as plantas estão
submetidas (KRUSE et al., 2000).
Segundo Machado et al. (2010), o glyphosate apresenta absorção total quando
aplicado em condições climáticas ideais, sem ocorrência de chuva após a aplicação. Todavia,
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apresenta menor eficiência quando as plantas são submetidas à chuva, mesmo decorrida seis
horas da aplicação. Com base nesses resultados, podemos afirmar que a destruição dos tecidos
das folhas de B. brizantha provocado pelas microelmulsões já ocorreu nas primeiras seis
horas após a aplicação, uma vez que essas lesões interferiram na absorção total e ação do
herbicida, conseqüentemente, reduzindo a eficiência no controle das plantas.
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5.5 Experimento II - Uso de microemulsões contendo glicerina na aplicação
do herbicida atrazine

Neste experimento não verificou-se efeito significativo das doses do herbicida atrazine
e tipo de calda, bem como interação dose versos calda sobre a eficácia na seletividade do
milho em todas as avaliações realizadas, diferente do bredo, que apresentou índices mais
baixos de intoxicação nas menores doses. Diante disso, os resultados de controle nas duas
espécies serão discutidos para cada época de avaliação.

5.5.1 Intoxicação de plantas de milho e bredo aos dois DAA

Para a cultura do milho, na avaliação realizada aos dois DAA, não verificou-se efeitos
das doses do herbicida atrazine em nenhuma das microemulsões estudadas (Calda 1, Calda 2
e Calda 3), nem interação entre os fatores dose e pontos de microemulsão. Todavia, houve
efeitos diferenciados de intoxicação na cultura para as microemulsões avaliadas, com danos
mais pronunciados quando utilizou-se maior concentração do tensoativo (Calda 3). Segundo
Vargas e Roman (2006), a dose de um surfatante ou aditivo a ser usada normalmente está
entre 0,1 e 0,5% (v/v). O uso de uma dose excessivamente alta de um surfactante ou aditivo
pode provocar desde o escorrimento das gotículas, e assim a aplicação ser ineficiente, até o
aumento da toxicidade do herbicida para a cultura a ponto de perder completamente a
seletividade.
Quando o herbicida foi aplicado diluído em água (Calda 4), não se observou sinais de
intoxicação em nenhuma das doses avaliadas (Figura 5.15).

Igor Andrey Aires Soares, janeiro/2012

82

Capítulo 5 – Resultados e discussão

Figura 5.15. Intoxicação de plantas de milho aos dois DAA do herbicida atrazine diluído na
Calda 1, Calda 2, Calda 3 (microemulsões) e Calda 4 (água), nas doses 0,0; 0,8; 1,6; 2,4 e 3,2
L ha-1.
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Com relação ao bredo, na avaliação realizada aos 2 DAA, observou-se intoxicações
causadas pelas microemulsões (Calda 1, Calda 2 e Calda 3), uma vez que na dose 0,0 L ha -1
do herbicida atrazine as plantas apresentaram intoxicações e quando pulverizadas com água
(Calda 4), não verificou-se sintomas nas plantas nessa avaliação. Não verificou-se efeitos das
doses do herbicida atrazine em nenhuma das microemulsões estudadas (Calda 1, Calda 2 e
Calda 3) para essa avaliação (Figura 5.16).
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Figura 5.16. Intoxicação de plantas de bredo aos dois DAA do herbicida atrazine diluído na
Calda 1, Calda 2, Calda 3 (microemulsões) e Calda 4 (água), nas doses 0,0; 0,8; 1,6; 2,4 e 3,2
L ha-1.
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A intoxicação causada nas folhas das plantas de milho e bredo pelas microemulsões
(Calda 1, Calda 2 e Calda 3) foram caracterizadas por intensa necrose no limbo foliar que
pôde ser observada já no dia seguinte à aplicação, conforme ilustrado na Figura 5.17, aos dois
DAA. Nesta avaliação, não observou-se intoxicações causadas pelo herbicida, uma vez que
nos tratamentos pulverizados com atrazine diluído em água (Calda 4), as plantas de milho e
bredo não apresentaram lesões, inclusive nas maiores doses.
Os herbicidas dos grupos Triazinas são usados para controle seletivo em pré e pósemergência das plantas daninhas. Os sintomas causados por estes herbicidas aparecem
inicialmente nas folhas, incluindo cloroses nas internervuras e nas bordas das folhas,
progredindo para necrose, a partir do momento que ocorre o bloqueio do fluxo de elétrons. As
plantas podem morrer dentro de um período de dois a sete dias, dependendo da dose e da
suscetibilidade da espécie (ROMAN, 2007; ZAMBOLIM et al. 2008; OLIVEIRA JUNIOR e
CONSTANTIN, 2001).
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Figura 5.17. Plantas de milho e bredo pulverizadas com a Calda 1, Calda 2, Calda 3
(microemulsões) e Calda 4 (água) e nas doses D1 (0,0 L ha-1); D2 (0,8 L ha-1); D3 (1,6 L ha1

); D4 (2,4 L ha-1) e D5 (3,2 L ha-1) do herbicida atrazine aos dois DAA.
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5.5.2 - Intoxicação de plantas de milho e bredo aos sete DAA

Aos sete DAA, observou-se que não houve efeito significativo entre doses do
herbicida e as microemulsões (Calda 1, Calda 2 e Calda 3) sobre a intoxicação do milho e
estas aumentaram em relação à avaliação anterior. As plantas pulverizadas com água (Calda
4) permaneceram sem sintomas de intoxicação nesse período de avaliação (Figura 5.18).

Figura 5.18. Intoxicação de plantas de milho aos sete DAA do herbicida atrazine diluído na
Calda 1, Calda 2, Calda 3 (microemulsões) e Calda 4 (água), nas doses 0,0; 0,8; 1,6; 2,4 e 3,2
L ha-1.
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Com relação ao bredo, na avaliação realizada aos sete DAA verificou-se efeito de
doses do herbicida atrazine, ou seja, as plantas pulverizadas com as microemulsões (Calda 1,
Calda 2 e Calda 3) sem adição de herbicida intoxicaram as plantas, com danos crescentes de
acordo com a quantidade de tensoativo nas microemulsões e esses danos apresentaram-se em
níveis menores que a aplicação com o herbicida. Não verificou-se diferenças a partir da dose
0,8 L ha-1 para as microemulsões.
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Quando pulverizadas com água (Calda 4), observou-se intoxicações inferiores as
causadas pelas demais caldas, com efeitos até a dose 1,6 L ha -1, onde os níveis de intoxicação
foram crescentes até esta e se estabilizaram a partir daí (Figura 5.19).

Figura 5.19. Intoxicação de plantas de bredo aos sete DAA do herbicida atrazine diluído na
Calda 1, Calda 2, Calda 3 (microemulsões) e Calda 4 (água), nas doses 0,0; 0,8; 1,6; 2,4 e 3,2
L ha-1.
120

Intoxicação (%)

100
80
C1
60

C2
C3

40

C4
20
0
0

0,8

1,6

2,4

3,2

-20
Doses (L ha-1)

Nesta avaliação verificou-se 100 % de intoxicação nas folhas das plantas em alguns
tratamentos pulverizados com as microemulsões para as duas espécies estudadas,
principalmente nos tratamentos em que se utilizou a maior quantidade do tensoativo (Calda
3). Quando pulverizadas com água (Calda 4), não foram detectadas intoxicações nas plantas
de milho, diferente do bredo que, nesse período de avaliação apresentou sintomas causados
pelo herbicida, porém, inferiores aos sintomas apresentados pelas plantas pulverizadas com as
microemulsões (Calda 1, Calda 2 e Calda 3) (Figura 5.20).
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Figura 5.20. Plantas de milho e bredo pulverizadas com a Calda 1, Calda 2, Calda 3
(microemulsões) e Calda 4 (água), nas doses D1 (0,0 L ha-1); D2 (0,8 L ha-1); D3 (1,6 L ha-1);
D4 (2,4 L ha-1) e D5 (3,2 L ha-1) do herbicida atrazine aos sete DAA.
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5.5.3 - Intoxicação de plantas de milho e bredo aos 20 DAA

Na avaliação realizada aos 20 DAA, observou-se, para as plantas de milho, efeito
significativo na interação doses versus microemulsões (Calda 1, Calda 2 e Calda 3). Para esse
período de avaliação, não foram constatados sinais de intoxicação nas plantas pulverizadas
com o herbicida atrazine diluído em água. Os resultados desta pesquisa corroboram os
obtidos por Catani et al. (2010), que nas avaliações realizadas aos seis, 12, 18 e 24 DAA não
observaram sintomas de fitotoxidade na cultura do milho mesmo com a aplicação de uma
dose duas vezes maiores à recomendada do herbicida atrazine, demonstrando alta seletividade
deste herbicida na cultura do milho. Segundo Ferreira et. al (2005), as plantas de milho têm a
capacidade de metabolizar as moléculas desse herbicida, transformando-os rapidamente em
produtos não-tóxicos para as plantas.
Comparando-se os resultados da terceira avaliação com a anterior, sete DAA,
observou-se uma redução no nível de intoxicação causada pelas microemulsões, fato ocorrido
devido à reação e recuperação de algumas plantas (Figura 5.21).

Figura 5.21. Intoxicação de plantas de milho aos 20 DAA do herbicida atrazine diluído na
Calda 1, Calda 2, Calda 3 (microemulsões) e Calda 4 (água), nas doses 0,0; 0,8; 1,6; 2,4 e 3,2
L ha-1.
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Com relação ao bredo, aos 20 DAA verificou-se efeito de doses do herbicida atrazine,
ou seja, as plantas pulverizadas com as microemulsões (Calda 1, Calda 2 e Calda 3) sem
adição de herbicida intoxicaram as plantas, com danos crescentes de acordo com a quantidade
de tensoativo nas microemulsões e esses danos apresentaram-se em níveis menores que a
aplicação com o herbicida. Não verificou-se diferenças a partir da dose 0,8 L ha -1 para as
microemulsões.
Quando pulverizadas com água (Calda 4) observou-se intoxicações inferiores as
causadas pelas demais caldas, com efeitos até a dose 1,6 L ha -1. Os níveis de intoxicação
foram crescentes até a dose 1,6 L ha -1 e se estabilizaram a partir daí (Figura 5.22).

Figura 5.22. Intoxicação de plantas de bredo aos 20 DAA do herbicida atrazine diluído na
Calda 1, Calda 2, Calda 3 (microemulsões) e Calda 4 (água), nas doses 0,0; 0,8; 1,6; 2,4 e 3,2
L ha-1.
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As plantas de milho e bredo aos 20 DAA podem ser visualizadas na Figura 5.23.
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Figura 5.23. Plantas de milho e bredo pulverizadas com a Calda 1, Calda 2, Calda 3
(microemulsões) e Calda 4 (água), nas doses D1 (0,0 L ha-1); D2 (0,8 L ha-1); D3 (1,6 L ha-1);
D4 (2,4 L ha-1) e D5 (3,2 L ha-1) do herbicida atrazine aos 20 DAA.
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5.6 Experimento III - Pulverização de plantas com diferentes concentrações
dos constituintes da microemulsão (tensoativo e glicerina)
Nas avaliações realizadas (1, 7 e 14 DAA), não verificou-se sintomas significativos de
intoxicações nas plantas quando utilizou-se somente a glicerina diluída em água para
nenhuma das concentrações (Figura 5.24 (A), (B) e (C)).

Figura 5.24. Intoxicação de plantas de milho pulverizadas com diferentes concentrações dos
constituintes da microemulsão (Tensoativo Unitol L90 e Glicerina) aos 1 (A), 7 (B) e 14 (C)
DAA.
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Sintomas mais pronunciados foram observados nas plantas pulverizadas com o
tensoativo diluído em água, e, estes aumentaram de acordo com o aumento da percentagem do
tensoativo nas emulsões e o período de avaliação. De acordo com Kissmann (1997), os
surfactantes ou tensoativos podem, também, assumir conotações negativas em certos casos,
como a de fitotóxicos, por diminuírem ou eliminarem a seletividade de alguns herbicidas e até
favorecerem ataques de fungos pela remoção da camada cerosa protetora ou por espalharem
os esporos pela superfície vegetal.
A pulverização com a glicerina diluída em água, mesmo nas maiores concentrações,
praticamente não provocou danos às folhas das plantas. Esses resultados estão de acordo com
Tinos et. al (2010), onde observaram que a glicerina aumenta a densidade das gotas na
pulverização e podem ser utilizadas como adjuvantes nas concentrações adequadas.
Observou-se que os níveis de intoxicação foram crescentes à medida que se aumentou
a quantidade dos dois constituintes, glicerina e tensoativo, na solução, atingindo seu máximo
nas percentagens que possibilitou a formação de microemulsão.
De acordo com Hess (1995), as membranas celulares apresentam uma dupla camada
lipídica onde a parte exterior é hidrofílica e a interior lipofílica. Alguns surfactantes quando
adicionados à calda de pulverização reduzem a tensão superficial e podem dissolver as ceras
cuticulares, provocando sintomas de fitointoxicação (MANTHEY et al., 1992).
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5.6.1 Massa seca de plantas de milho pulverizadas com diferentes
concentrações dos constituintes da microemulsão

A Figura 5.25 apresenta o resultado da avaliação do peso da massa seca das plantas
pulverizadas com diferentes concentrações dos constituintes da microemulsão.

Figura 5.25. Massa seca de plantas de milho aos 14 DAA de diferentes percentagens de Unitol
L90 e Glicerina.
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Pode-se observar que as plantas pulverizadas com maiores percentagens de tensoativo
apresentaram menor peso de massa seca comparando com as plantas pulverizadas com
glicerina, entretanto, o peso da massa seca foi decrescente à medida que se aumentou a
quantidade dos dois constituintes (glicerina e tensoativo Unitol L90) na solução, atingindo seu
peso mínimo nas percentagens que possibilitou a formação de microemulsão, fato atribuído a
morte das plantas.
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6. Conclusão
Neste trabalho foram realizados estudos com a finalidade de obtenção e caracterização
de sistemas microemulsionados contendo glicerina para aplicação de herbicidas.

A utilização de co-tensoativo, do tensoativo Renex NP 40 e concentrações de glicerina
na fase aquosa abaixo de 50 % não permite a obtenção de sistemas estáveis com larga faixa de
microemulsão rica em fase polar. Porém, bons resultados são obtidos quando se utiliza uma
fase aquosa constituída de misturas de Glicerina/H 2O - 1:1.

Os três pontos de microemulsão apresentaram comportamento de um fluido
Newtoniano.

As microemulsões causaram intoxicação nas plantas de Brachiaria brizantha mesmo
na ausência de herbicida.

As microemulsões estudadas reduziram o nível de controle da Brachiaria brizantha
pelo glyphosate em relação à aplicação do herbicida com a água.

As microemulsões causaram intoxicações severas nas plantas de milho, não podendo
ser utilizadas para aplicação do herbicida atrazine nesta cultura.

A intoxicação causada nas plantas de milho se deve à quantidade do tensoativo
utilizado para obter a microemulsão.

A glicerina causa apenas sintomas leves de intoxicação na cultura do milho.

Igor Andrey Aires Soares, janeiro/2012

97

Referências

REFERÊNCIAS

ALONSO, A. dos S. Equipamentos e tecnologia de aplicação de defensivos. In.: MEDEIROS,
C. A. B.; RASEIRA, M. do C. B. A cultura do pessegueiro. Brasília: Embrapa - SPI, 1998.
p. 296-317.

ALVIM, M. J.; BOTREL, M. A. S.; SALVATI, J.A. Métodos de estabelecimento de
Brachiaria decumbens em associação à cultura do milho. R. Soc. Bras. Zootec., v. 18, n. 5, p.
417-425, 1989.
ANP – Agência Nacional de Petróleo, 2010 e 2011.
http://www.anp.gov.br. Acesso em: 22 de julho de 2011.

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Agrotóxicos. Disponível em:
<http://www.anvisa.gov.br/monografias/index.htm>. Acesso em: 8 jul 2010.

APPLEBY, D. B. Glicerol. In: KNOTHE, G.; GERPEN, J.V.; KRAIL, J.; RAMOS, L.P.
Manual de Biodiesel. São Paulo: Blucher, 2006. p. 295-300.

ÁVILA FILHO, S. Usineiros de Biodiesel podem parar a produção: Glicerina,
oportunidade ou problema? Maio de 2007.
Disponível

em:

<http://www.biodieselbr.com/colunistas/avila/usineiros-biodiesel-parar

producaoglicerina-oportunidade-problema-31-05-07.htm>. Acesso em 12 de julho 2010.

AZEVEDO, L. A. S. de. Proteção integrada de plantas com fungicidas: teoria, prática e
manejo. São Paulo: [s.n.], 2001. 230 p.

BATISTA , F. Brasil não tem destino certo para glicerina gerada por biodiesel. Junho de
2007.
Disponível em: <http://www.biodieselbr.com/noticias/biodiesel/brasil-destino-certoglicerinagerada-biodiesel-05-06-07.htm>. Acesso em 12 de julho 2010.

Igor Andrey Aires Soares, janeiro/2012

97

Referências

BEATRIZ, A; ARAÚJO, Y. J. K; LIMA, D. P. de. Glicerol: um breve histórico e aplicação
em sínteses estereosseletivas. Departamento de Química, Centro de Ciências Exatas e
Tecnologia, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Campo Grande - MS, Brasil.
Química Nova. Vol. 34. Nº 2. 2011. P. 306-319.

BERVALD, C. M. P.; MENDES, C. R.; TIMM, F. C.; MORAES, D. M.; BARROS, A. C. S.
A.; PESKE, S. T. Desempenho fisiológico de sementes de soja de cultivares convencional e
transgênica submetidas ao glifosato. Rev. bras. sementes, Londrina, v. 32, n. 2, Jun. 2010.

BOWKER, M.; DAVIES, P. R.; AL-MAZROAI, L.S. Photocatalytic Reforming of
Glycerol over Gold and Palladium as an Alternative Fuel Source. Journal Catalysis
Letters. 128, 253-255. 2008.

BRASIL, 2010. Ministério da Saúde, Protocolo de Atenção à Saúde dos Trabalhadores
Expostos a Agrotóxicos 2006.
Disponível

em:

http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/integra_agrotoxicos.pdf>

Acesso em 18 de julho de 2010.

BRIDGES, D.; HESS, F. D. Adjuvantes. In: Herbicide action couse. West lafayette: Purdue
University, 2003. p. 56-58.

BRIGHENTI, A.M. Biologia de plantas daninhas. In: OLIVEIRA JR.; R. S. O.;
CONSTATIN, J. Plantas daninhas e seu manejo. Guaíba: Agropecuária, 2001. p. 15-57.

CARMO FILHO, F. do; ESPÌNOLA SOBRINHO, J.; MAIA NETO, J. M. Dados
climatológicos de Mossoró: um município semi-árido nordestino. Mossoró: ESAM, 121 p.
(Coleção Mossoroense, 30), 1991.
CARTILHA DE BIODIESEL – SEBRAE, 2007.
Disponível em: http://www.biodiesel.gov.br/docs/Cartilha_Sebrae.pdf. Acesso em 14 de
outubro de 2010.

Igor Andrey Aires Soares, janeiro/2012

98

Referências

CATANI, D. H. P.; FORNAROLLI, D. A.; RIBEIRO, C. A.; BANDEIRA, S. A. E.
Mecanismo de ação de atrazine, metolachlor e clomazo. XXVII Congresso Brasileiro da
Ciência das Plantas Daninhas. Ribeirão Preto – SP, 2010.

CHI, Z.; PYLE, D.; WEN, Z.; FREAR, C.; CHEN, S. A laboratory study of producing
docosahesaenoic acid from biodiesel-waste glycerol by microalgal fermentation. Process
Biochemistry, v. 42, p. 1537-1545, 2007.

COMPÊNDIO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS. Departamento de Defesa e Inspeção
Vegetal. São Paulo, 1999. 672p.

COSTA, R., Biodieselbr, 1, 3, 16 (2008).

CUNHA, J. P. A. R. Simulação da deriva de agrotóxicos em diferentes condições de
pulverização. Ciênc. agrotec., Lavras – MG, v. 32, n. 5, p. 1616-1621, set./out., 2008.

CUNHA, J. P. A. R.; ALVES, G. S. Características físico-químicas de soluções aquosas
com adjuvantes de uso agrícola. Interciência. Vol. 34 Nº 9. Setembro 2009.

CUNHA, J. P. A. R.; TEIXEIRA, M. M.; COURY, J. R.; FERREIRA, L. R. Avaliação de
estratégias para redução da deriva de agrotóxicos em pulverizações hidráulicas. Planta
Daninha, Viçosa-MG, v.21, n.2, p.325-332, 2003.

DE LA SALLES, W. F. Sistemas microemulsionados para a solubilização de depósitos
parafínicos. Dissertação (Mestrado), UFRN. Natal: DEQ/PPGEQ, 2000.

DELLACIOPPA, G.; BAUER, S. C.;

KLEIN, B. K.; SHAH D. M.; FRALEY R. T.;

KISHORE G. M. Translocation of the precursor of 5-enolpyruvylshikimate-3-phosphate
synthase into chloroplasts of higher plants in vitro. Proc. National Acad. Sci. USA, v. 83, p.
6973-6977, 1986.

DEMIRBAS, A. Importance of biodiesel as transportation fuel. Energy Policy. 35, 46614670. 2007.

Igor Andrey Aires Soares, janeiro/2012

99

Referências

EZRAHI, S.; ASERIN, A.; GARTI, N.; BERKOVIC, G. An Excursion into Phase
Tetrahedra-Where Physical Chemistry and Geometry Meet. J. Chem. Educ. 75 (12),
1648-1652, 1998.

FERREIRA, F. A.; SILVA, A. A.; FERREIRA, L. R. Mecanismos de ação de herbicidas. V
Congresso Brasileiro de Algodão. Salvador – BA, 2005.

FLECK, N. G.; VIDAL, R. A. Inibidores do fotossistema 2. In: VIDAL, R. A.; MEROTTO
Jr., A. (Org.). Herbicidologia. Porto Alegre: Ed. Autor, 2001. p. 100-112.

GARRIDO, L. R. Sistema de Produção de Pêssego de Mesa na Região da Serra Gaúcha Tecnologia de aplicação de agrotóxicos. Embrapa Uva e Vinho. Sistema de Produção 3. ISSN
1678-8761

Versão

Eletrônica.

Janeiro,

2003.

Disponível

em:

http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Pessego/PessegodeMesaRegiaoSe
rraGaucha/defensi.htm. Acesso em 13 de julho de 2011.

GERIS, R.; SANTOS, N. A. C.; AMARAL, B. A.; MAIA, I. S.; CASTRO, V. D.;
CARVALHO, J. R. M. Biodiesel de Soja – Reação de transesterificação para aulas
práticas de química orgânica. Química Nova. Vol. 30, n. 5, p.1369-1373, 2007.

GONÇALVES, B. R. L.; PEREZ, L.; ÂNGELO, A. C. D. Glicerol: Uma Inovadora Fonte
de Energia Proveniente da Produção de Biodiesel. 2º International Workshop Advances
in Cleaner Production - key elements for a sustainable world: energy, water and climate
change. São Paulo – Brasil – May – 2009.

GRANATO, J. A.; GAVA, R.; SALVESTRO, A. C.; VIEIRA, J. J. Influência da adição de
um adjuvante à calda de pulverização aérea sobre a faixa de deposição total. VI EPCC Encontro Internacional de Produção Científica Cesumar. CESUMAR – Centro Universitário
de Maringá. Maringá – Paraná – Brasil ISBN 978-85-61091-05-7. Outubro de 2009.

GWYNNE, D. C.; MURRAY, R. B. Weed biology and control in agriculture and
horticulture. London: Batsford Academic and Educational, 1985. 258 p.

Igor Andrey Aires Soares, janeiro/2012

100

Referências

HENN, J. D.; ZANIN, A. O agronegócio do biodiesel: potencialidades e limitações da
utilização da glicerina (co-produto) na alimentação de suínos e de aves. 47º Congresso da
Sociedade Brasileira de Economia Administração e Sociologia Rural. Porto Alegre, RS. Julho
de 2009.

HESS, F. D. Absorption. In: Herbicide action: An intensive course on the activity, selectivity,
behavior, and fate of herbicides in plants and soils. West Lafayette: Purdue University, 1995.
p.13-33.

HESS, F. D.; FALK, R. H. Herbicide deposition on the leaf surface. Weed Sci., v.38, p.280
288, 1990.

HETHERINGTON, P. et al. The absorption, translocation and distribution of the herbicide
glyphosate in maize expressing the CP-4 transgene. J. Exp. Bot., v. 50, p. 15671576, 1998.

HRAC - HERBICIDE RESISTANCE ACTION COMMITTEE, 2001 Disponível em:
(http://www.plantprotection.org/hrac/ moa2001.htm). Acesso em 23 de abril de 2011.

HUNTER, R. J. Introduction to Modern Colloid Science. Oxford University Press, New York.
1992.
IEA – Instituto de Economia Agrícola. Defensivos Agrícolas: desempenho recorde em 2010
e expectativas de aumento nas vendas em 2011. Análises e Indicadores do Agronegócio. V.
6, N. 8. Agosto, 2011.
Disponível em: http://www.iea.sp.gov.br/out/LerTexto.php?codTexto=12192 Acesso em 20
de setembro de 2011.

JACKOBSON, G.; KATHAGEN, FW; KLATT, M. Glycerol. In: Ullmann´s encyclopedia of
industrial chemistry. Weinheim: VCH, p. 477-489, 1989.

JAKELAITIS, A., FERREIRA, L. R., SILVA, A. A. e MIRANDA, G. V. Controle de
Digitaria horizontalis pelos herbicidas glyphosate, sulfosate e glifosate potássico
submetidos a diferentes intervalos de chuva após a aplicação. Planta Daninha, ViçosaMG, v.19, n.2, p.279-285, 2001.
Igor Andrey Aires Soares, janeiro/2012

101

Referências

KAWACHI, E. Y. Síntese de nanoparticulas de fosfatos de cálcio em ambientes
confinados no sistema Renex-100 / cicloexano / brine. Tese de Doutorado, Departamento
de físico-química – UNICAMP, 2002.

KISSMANN, K. G. Adjuvantes para caldas de produtos fitossanitários. In: CONGRESSO
BRASILEIRO DA CIENCIA DAS PLANTAS DANINHAS, 21. Caxambu, MG. Palestras e
mesas redondas... Viçosa, MG: SBCPD, 189p. 1997.

KISSMANN, K. G. Adjuvantes para caldas de produtos fitossanitários. In: Guedes, J. V. C. &
Dornelles, S. B (Org.). Tecnologia e segurança na aplicação de agrotóxicos: novas
tecnologias. Santa Maria: Departamento de Defesa Fitossanitária; Sociedade de Agronomia
de Santa Maria, p. 39-51. 1998.

KNOTHE, G; GERPEN, J. V; KRAHL, J; RAMOS, L. P. Manual de Biodiesel. Tradução
Luiz Pereira Ramos. São Paulo: Edgard Blücher, 2006.

KRUSE, N. D.; TREZZI, M. M.; VIDAL, R. A. Herbicidas inibidores da EPSPs: Revisão
de literatura. Revista Brasileira de Herbicidas, v. 1, n. 2, p. 139-146, 2000.

LEITE, R. H. L. Extração de cromo de efluentes de curtumes utilizando microemulsões.
Dissertação de Mestrado, UFRN. Natal: DEQ/PPGEQ, 1995.

LORENZI, H.; SOUZA, H. M. Plantas daninhas do Brasil: terrestres, aquáticas, parasitas
e tóxicas. Nova Odessa: Plantarum, 349 p. 2000.

LUNKES, J. A. Efeito de subdoses de glyphosate e oxyfluorfen simulando deriva sobre a
cultura do feijoeiro. 138 p. Tese (Doutorado em Agronomia) – Universidade Federal de
Lavras, Lavras – MG. 1996.

MA, F.; HANNA, M. A. Biodiesel production: a review. Bioresource Technology. 70, 115. 1999.

Igor Andrey Aires Soares, janeiro/2012

102

Referências

MACHADO, D.; SPADER, V.; LUSTOSA, S. B. C.; MAKUCH, E. I.; BALDISSERA, T. C.
Eficiência de absorção de glyphosate na dessecação de azevém. XXVII Congresso
Brasileiro da Ciência das Plantas Daninhas. Ribeirão Preto – SP, 2010.

MACHADO, F. S.; SANTOS, N. M. S; HAAK, S. C.; OLIVEIRA, G. G.; COUTO, V. A. C.
A transição da matriz energética mundial: ênfase nos recursos renováveis. BAHIA
Análise & Dados, Salvador, v.18, n.4, p.525-538, jan./mar. 2009.
MACIEL, C. D. G.; JUSTINIANO, W.; MONTEIRO, M. V. M. M.; NETO, A. M. O. N.;
LIMA, G. R. G.; SOLA JUNIOR, L. C.; SOUZA, J. I.; HAMA, J. T. H. Viabilidade da
glicerina como adjuvante da calda de pulverização glyphosate no sistema Baixo Volume
Oleoso BVO. http://www.bioaeronautica.com.br/artigos-tecnicos/arquivos/bvo-aereo/BVOGlicerina-Cong-Plantas-Daninhas-2008.

MANTHEY, F. A.; SZCLEZNIAK, E. F.; ANYSZKA, M.; NALEWAJA, J. D. Foliar
absorption and phytotoxicity of quizalofop with lipid conpunds. Weed Science, v. 8, p. 55862, 1992.

MARCHETTI, J. M.; MIGUEL, V. U.; ERRAZU, A. F. Possible methods for biodiesel
production. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 11, 1300-1311. 2007.

MARCHI, G.; MARCHI, E. C. S.; GUIMARÃES, T. G. Herbicidas: mecanismos de ação e
uso. Embrapa Cerrados – Documentos. Planaltina, DF. 2008.

MATTHEWS, G. A. Pesticide application methods. 2.ed. London: Longman, 1992. 405p.

MATUO, T. Técnicas de aplicação de defensivos. Jaboticabal: Funep, 1990. 139 p.

MENDONÇA, C. G.; RAETANO C. G.; MENDONÇA, C. G. Tensão superficial estática
de soluções aquosas com óleos minerais e vegetais utilizados na agricultura. Eng.
Agrícola. Jaboticabal, v.27, n.esp., p.16-23, jan. 2007.

Igor Andrey Aires Soares, janeiro/2012

103

Referências

MOREIRA, J. C.; JACOB, S. C.; PERES, F.; LIMA, J. S. Avaliação integrada do impacto
do uso de agrotóxicos sobre a saúde humana em uma comunidade agrícola em Nova
Friburgo-RJ, Ciência e Saúde Coletiva.,7, 1-22, 2002.

MORRISON, L. R. Glycerol. In: Encyclopedia of Chemical Technology, New York: Wiley,
1994. V.11, p. 921-932.

MOTA, C. J. A.; DA SILVA, C. X. A.; GONÇALVES, V. L. C. Química Nova 2009, 32,
639.

MOURA, M. C. P. A. Otimização do processo de recuperação do cromo de efluentes de
curtumes por microemulsão no extrator morris. Dissertação (Mestrado) - UFRN. Natal:
DEQ/PPGEQ, 1997.

MRESTANI, Y.; NEUBERT, R. H.; RUTTIGER, H. H. Characterization of interaction
between cephalosporins and charged surfactans using capillary zone electrophoresis.
Journal Chromatograph A.; 868, 2000.

NETO, D. D.; DARIO, G. J. A.; BONNECARRÉRE, R. A. G.; MARTIN, T. N.;
MANFRON, P. A.; CRESPO, P. E. N.; FAGAN, E. B. Controle de plantas infestantes em
semeadura direta com a adição de adjuvante ao herbicida glyphosate. Revista da FZVA.
Uruguaiana, v.11, n.1, p. 53-61. 2004.

OLIVEIRA, J. R. G.; FERREIRA, M. C.; ROMÁN R. A. A. Diferentes diâmetros de gotas
e equipamentos para aplicação de inseticida no controle de Pseudoplusia includens. Eng.
Agríc., Jaboticabal, v.30, n.1, p.92-99, jan./fev. 2010.

OLIVEIRA JÚNIOR, R. S.; CONSTANTIN, J. Plantas daninhas e seu manejo. Editora
Agropecuária, 2001. 362 p.

OLIVEIRA, L. B; COSTA, A. O. Biodiesel: uma experiência de desenvolvimento
sustentável. IVIG/COPPE/UFRJ. 2001. 14p.

Igor Andrey Aires Soares, janeiro/2012

104

Referências

OLIVEIRA, T. A.; LEITE, R. H. L.; LUCENA NETO, M. H.; LUCAS, C. R. Diagramas de
fases para microemulsões de óleo de eucalyptus citriodora em água: estudo da influência
do tipo de surfactante e da adição de glicerol. 49º C.B.Q. – Congresso Brasileiro de
Química. Porto Alegre-RS, 2009.

OS MERCADOS DA GLICERINA. Glicerina de biodiesel inunda mercado no país e derruba
preços. Maio de 2007. Disponível em: <http://www.revistabiodiesel.com.br/por-dentro-dobiodiesel/16.html>. Acesso em 18 mai. de 2010.
OZEKI, Y. Manual de aplicação aérea. São Paulo: Ed. do Autor, 2006. 101p.

PAIN M.; WDOWINSKI, A. C.; MENEZES, W.; DULLIUS, J.; LIGABUE, R.; EINLOFT,
S.; SEFERIN, M. Mapa da Produção Nacional de Glicerina Através da Reação de
Transesterificação para a Obtenção do Biodiesel. X Salão de Iniciação Científica –
PUCRS, 2009.

PALLADINI, L. A.; SOUZA, R. T. Sistema de produção de uva de mesa no norte do
Paraná. Pesquisa Agropecuária Brasileira. 2005.

PETERSON, D. E.; THOMPSON, C. R.; REGEHR, D. L.; AL-KHATIB, K. Herbicide
mode of action. Topeka: Kansas State University, 2001. 24p.

PITELLI, R. A.; KARAM, D. Ecologia de plantas daninhas e a sua interferência em culturas
florestais. In: Seminário técnico sobre plantas e o uso de herbicidas em reflorestamento, 1.
Rio de Janeiro, 1988. Anais. Rio de Janeiro, 1988. p. 44-64.

PITELLI, R. A.; MARCHI, S. R. Interferência das plantas invasoras nas áreas de
reflorestamento. In: Seminário técnico sobre plantas e o uso de herbicidas em reflorestamento,
3., Belo Horizonte 1991. Anais. Belo Horizonte, 1991. p. 1-11.

PORTAL DO BIODIESEL: http://www.biodieselbr.com/. Acesso em 10 de jun. de 2011.

RADOSEVICH, S.; HOLT, J.; GHERSA, C. Physiological aspects of competition. In: Weed
ecology implications for manegements. New York: John Willey & Sons, 1996. p. 217-301.

Igor Andrey Aires Soares, janeiro/2012

105

Referências

RAMOS, H.; SANTOS, J. M. F.; ARAÚJO, R. M.; BONACHELA, T. M. Manual de
Tecnologia de Aplicação. ANDEF. Campinas. SP. 2004.

RIVALDI, J. D.; SARROUH, B. F.; FIORILO, R.; SILVA, S. S. Glicerol de biodiesel:
Estratégias biotecnológicas para o aproveitamento do glicerol gerado da produção de
biodiesel. Biotecnologia Ciência & Desenvolvimento. Ano X. nº 37. ISSN 1414-6347.
2007/2008.

RODRIGUES, B. N.; ALMEIDA, F. S. Guia de herbicidas. 5 ed. Londrina, PR: Grafmarke,
2005. 591 p.

ROMAN, E. S.; BECKIE, H.; VARGAS, L.; HALL, L.; RIZZARDI, R. A.; WOLF, T. M.
Como funcionam os herbicidas - da biologia à aplicação. Passo Fundo: Gráfica e editora
Berthier, 160p, 2007.

ROSANO, H. L.; CLAUSE, M. C. Microemulsion Systems. New York: Marcel Dekker, Inc.,
1987. Chap. 16, 259-276.

ROSS, M. A.; CHILDS, D. J. Herbicide mode-of-action summary. Cooperative Extension
Service Publication WS-23. Purdue University, West Lafayette, IN. 1996.

SANTOS, J. M. F. Tecnologia de aplicação de defensivos agrícolas. Instituto Biológico,
Centro de Sanidade Vegetal.
Disponível em: http://www.biologico.sp.gov.br/rifib/IIIRifib/109-116.pdf . Acesso em 15 de
agosto de 2011.

SANTOS, M. V. Controle de Brachiaria brizantha com uso do glyphosate após o
estabelecimento de Tifton 85 (Cynodon spp.). Planta Daninha, v. 24, n. 4, p. 813-819, 2006.

SANTOS, M. V. Controle de Brachiaria brizantha, com uso do glyphosate, na formação
de pastagem de Tifton 85 (Cynodon spp.). Planta Daninha, v. 25, n. 1, p. 149-155, 2007.

SANTOS, M. V. Tolerância do Tifton 85 (Cynodon spp.) e da Brachiaria brizantha ao
glyphosate. Planta Daninha, v. 26, n. 2, p. 353-360, 2008.
Igor Andrey Aires Soares, janeiro/2012

106

Referências

SATICHIVI, N. M. et al. Absorption and translocation of glyphosate isopropylamine and
trimethysulfonium salts in Abutilon theophrasti and Setaria faberi. Weed Sci., v. 48, p. 675679, 2000.

SCHULMAN, J. H.; ROBERT, T.S., Trans. Faraday Soc., Nº 42B, p. 165, 1976. In: Robb, I.
D. Microemulsions. New York: Plenum Press, 1982.

SCHWGER, M. J.; SCHOMÄCKER, R.; Chem. Rev. 1995, 95, 849. Portal do Biodiesel:
www.biodiesel.gov.br

SHIRATSUCHI, L. S.; FONTES, J. R. A., Tecnologia de Aplicação de Herbicidas.
Documentos – EMBRAPA. Planaltina – DF. 2002.

SILVA, A. A. da; FERREIRA, F. A.; FERREIRA, L. R.; SANTOS, J. B. dos. Tópicos em
Manejo Integrado de Plantas Daninhas. Vol 1. Viçosa, MG. 2006.

SINDAG, 2011. Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Defesa Agrícola.
Disponível em: <http://www.sindag.com.br/informativo/15/> Acesso em 17 jul. 2011.

SIMÕES, J. W. Reflorestamento e manejo de florestas implantadas. Documentos Florestais,
n. 4, p. 1- 29, set., 1989.

SOARES, I. A. A.; FREITAS, F. C. L.; NEGREIROS, M. Z.; FREIRE, G. M.; AROUCHA,
E. M. M.; DOMBROSKI, J. L. D. Interferência das plantas daninhas sobre a produtividade e
qualidade de cenoura. Planta daninha, Viçosa, v. 28, n. 2, Jun., 2010.

SOUSA, G. S.; PIRES, M. M.; ALVES, J. M. Análise da potencialidade da produção de
biodiesel a partir de óleos vegetais e gorduras residuais. In: Seminário de Iniciação
Científica da UESC, 11., 2006, Santa Cruz. Anais... Santa Cruz: UESC, 2006. p. 477-478.

SUMNER, P. E.; SUMNER, S. A. Comparison of new drift reduction nozzles. St. Joseph:
ASAE, 1999. 17 p. (ASAE Paper n.99-1156).

Igor Andrey Aires Soares, janeiro/2012

107

Referências

TACONI, K. A.; JOHNSON, D. T. The Glycerin Glut: Options for the Value- Added
Conversion of Crude Glycerol Resulting from Biodiesel Production. Intercontinental
Biodiesel Group, St. Louis. Department of Chemical and Materials Engineering. University of
Alabama. Huntsville. Wiley nterScience. 2007.

TINOS, A., COMPAGNON, A., SALES, J., LOPES, R. Efeito da adição de glicerina como
adjuvante à calda de pulverização em aplicação terrestre. Revista Brasileira de
Tecnologia Aplicada nas Ciências Agrárias, Guarapuava, 3, set. 2011. Disponível em:
http://revistas.unicentro.br/index.php/repaa/article/view/1280/1238. Acesso em: 21 Set. 2011.

TOLEDO, R. E. B. Efeitos da faixa e dos períodos de controle e de convivência de Brachiaria
decumbens Stapf no desenvolvimento inicial de plantas de Eucalyptus urograndis. Piracicaba,
1998. 71p. Dissertação de Mestrado – Escola Superior Luiz de Queiroz. Universidade de São
Paulo.

TORRES, E. A.; CHIRINOS, H. D.; ALVES, C.T.; SANTOS, D.C.; CAMELIER, L. A.
Biodiesel: o combustível para o novo século. Bahia Análise & Dados, Salvador. 16, 89-95.
2006.

VARGAS, L.; ROMAN, E. S. Conceitos e aplicações dos adjuvantes. Passo Fundo:
Embrapa Trigo, 2006. 10 p. html. (Embrapa Trigo. Documentos Online, 56). Disponível em:
http://www.cnpt.embrapa.br/biblio/do/p_do56.htm

VICTORIA FILHO, R. Estratégias de manejo de plantas daninhas. In: ZAMBOLIM, L. (Ed.)
Manejo integrado: doenças, pragas e plantas daninhas. Viçosa: UFV, Departamento de
Fitopatologia, 2000. 416p.

VIDAL, R. A. Herbicidas: mecanismos de ação e resistência de plantas. Porto Alegre,
1997. 165 p.

WANAMARTA, G. D.; PENNER, D. Foliar absorption of herbicides. Weed Sci., v. 4, p.
215-231, 1989.

Igor Andrey Aires Soares, janeiro/2012

108

Referências

WEEST, C. C.; HARWELL, J. H. Surfactans and subsurface remediation. Enviromental
Science and Tecnology. V. 26, p. 2324-2330, 1992.

WINSOR, P.A. Hydrotropy, solubilization, and related emulsification processes.IX. Electrical
conductivity and the water dispersibility of some solubilized systems. Transactions of the
Faraday Society, v.46, p.762-772, 1950.

WINSOR, P.A. Hydrotropy, solubilization, and related emulsification processes. VIII. Effect
of constitution on amphiphilic properties. Transactions of the Faraday Society, v.44, p.463471, 1948.

ZAMBOLIM, L.; PICANÇO, M. C.; SILVA, A. A.; FERREIRA, L. R.; FERREIRA, F. A.;
JESUS JÚNIOR, W. C. Produtos Fitossanitários – Fungicidas, Inseticidas, Acaricidas e
Herbicidas. Viçosa, MG: Ed. UFV, 2008.

ZHOU, C. H.; BELTRAMINI, J. N.; FAN, Y. X.; LU, G. Q. Chem. Soc. Rev. 2008, 37, 527.

Igor Andrey Aires Soares, janeiro/2012

109

