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CAPITAL NATURALCAPITAL NATURAL



Capital Natural (Miller, 2007)

Capital 
natural

Recursos 
naturais

Capital Natural

Serviços 
naturais+ =

• Ar

• Água

• Solo

• Terra

• Biodiversidade

• Minerais não 
renováveis

• Energia 
renovável

• Energia não 
renovável

• Purificação do Ar
• Purificação da Água
• Renovação do Solo

• Reciclagem de 
Nutrientes 

• Produção de Alimentos
• Polinização

• Renovação de Campos
• Renovação de florestas
• Tratamento de resíduos

• Controle de Clima
• Controle populacional 

• Controle de pragas



Capital Natural

Serviços Ecológicos Serviços Econômicos

• Manutenção do fluxo da 
água e a infiltração do 

solo

• Proteção parcial contra 
erosão

• Produção de matéria 
orgânica do solo

• Armazenamento de 
carbono atmosférico

• Habitat para animais

• Cultivo de alimentos

• Cultivo de fibras 

• Melhoramento genético 
de cultivares

• Geração de empregos 

Produção 
de Energia



DEGRADAÇÃO AMBIENTAL





Recuperação de áreas 
degradadas e 

Reflorestamento









Utilização de agrotóxicos em APPs é uma 
tomada de decisão



Plantas Daninhas

Toda planta cujas 
vantagens não 
têm sido ainda 
descobertas ou 
como a planta que 
interfere com os 
objetivos do 
homem (Fisher, 
1973). 

Planta que cresce 
onde não é
desejada (Ashton 
& Mônaco, 1991). 



Características das Plantas Daninhas

• Germinar, desenvolver-se e 
reproduzir em condições 
ambientais pouco favoráveis;
• Desenvolvimento em condições 
semelhantes às das plantas 
cultivadas;
• Elevado grau de adaptação 
(Embrapa, 2003);
• Redução da produção das 
lavouras e aumento de custo;
• Áreas de recreação (Ashton & 
Mônaco, 1991);
• Áreas de proteção ambiental. 



Plantas Daninhas em Áreas de Reflorestamento

CompetiCompetiçção ão 

• Fatores de crescimento e  
desenvolvimento (água, luz e 
nutrientes)
• Alelopatia (toxina ou biomassa 
vegetal em decomposição)
• Redução da biodiversidade
• Propagação de incêndios
• Custo de manejo



Plantas Daninhas em Áreas de Reflorestamento

Sobrevivência Sobrevivência 

Agressividade competitiva

Produção de sementes

Facilidade de dispersão das 
sementes

Longevidade e dormência das 
sementes

Propagação vegetativa em plantas 
daninhas perenes



Plantas Daninhas em Áreas de Reflorestamento

Custo de Manejo Custo de Manejo 

• Capina ou Ceifa manual

• Controle químico



UtilizaUtilizaçção de Herbicidas ão de Herbicidas -- Tomada de DecisãoTomada de Decisão



Tomada de DecisãoTomada de Decisão

Alguns dos motivos para o controle de plantas 
daninhas em APPs

Recomposição da biodiversidade
Recuperação da qualidade da água
Garantia do abastecimento de água em sistemas 
agrícolas
Garantia do fornecimento de água em sistemas 
urbanos
Prevenção de enchentes
Controle de animais indesejáveis e vetores de 
doenças
Manutenção dos ciclos químicos e fluxo de energia
Mudanças climáticas



Tomada de DecisãoTomada de Decisão

A decisão de controle

Baseada na relação risco / benefício

O benefício tem de ser relevante para os riscos 
inerentes à algumas formas de controle possam ser 
assumidos

Considerar os riscos e os benefícios como de 
natureza diversa (ambiental; social e econômico)



Plantas Daninhas em Áreas de Reflorestamento

Controle quControle quíímicomico

• Baixo custo e Alta eficácia

• Baixa ecotoxicidade e efeito sobre organismos não-alvos

• Baixa solubilidade

• Reduzida taxa de movimentação pela ação da água

• Seletividade para as plantas utilizadas no 
reflorestamento 

• Baixo impacto na cenose edáfica



TOMITA, 2005

Ecotoxicologia ou Toxicologia AquEcotoxicologia ou Toxicologia Aquááticatica



Herbicidas

Produtos fitossanitários

Plantas daninhas



Herbicidas em Reflorestamento

Seletividade

Conhecer as plantas daninhas da área

Avaliar a sensibilidade das plantas daninhas aos 
ingredientes ativos disponíveis

Comparar custos dos herbicidas

Aplicação, época e equipamento

Análise do Capital Natural



Utilização de Herbicidas

Avaliação da Exposição

Avaliação da Toxicidade em laboratório

Avaliação da Toxicidade em campo

Efeito sobre comunidades não-alvos

Ecotoxicologia e toxicologia

Efeitos de deriva de aplicação

Estudos de micro e mesocosmos

MARRS & FROST, J. Environ. Managem. 50: 369-388, 1997



Utilização de Herbicidas
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e Pinus
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Concentração letal (CL (I) 50-96h) do glyphosate formulação Rodeo® e do surfactante 
Aterbane® BR e suas misturas para os peixes.

> 975,0 mg/L> 975,0 mg/L5,81 mg/L> 975,0 mg/LGuaru
411,91 mg/L 922,62 mg/L8,21 mg/L> 975,0 mg/LMato grosso
528,50 mg/L929,69 mg/L9,45 mg/L> 975,0 mg/LPacu
> 975 mg/L> 975 mg/L8,61 mg/L> 975,0 mg/LPaulistinha

Rodeo + 
Aterbane 1,0%

Rodeo + 
Aterbane 0,5%AterbaneRodeoEspécie

CRUZ et al., 2007. In: I Simp. Intern. Glyphosate

praticamente não tóxico - CL 50 > 100 mg/L

moderadamente tóxico - CL 50 > 1 e < 10 mg/L

Herbicidas em Reflorestamento

Toxicidade aguda para Peixes



Herbicidas em Reflorestamento

Toxicidade aguda para Peixes
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CUBO et al. 2008, IC/FAPESP

In: X congresso de Ecotoxicologia



Herbicidas em Reflorestamento

Toxicidade aguda para Organismos não-alvos
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crescentes concentrações de glifosato.



Herbicidas em Reflorestamento

Toxicidade aguda para Organismos do Solo

Concentração 
(mg.L-1) amicarbazone MSMA 2,4-D amina imazethapyr 

Limite inferior - 1078,04 1460,78 - 
CE (I)50;7d > 2500,00 1317,83 1846,36 2213,42 

Limite superior - 1612,94 2354,22 - 
Concentração 

(mg.L-1) trifluralin glyphosate s-metolachlor oxifluorfen 

Limite inferior 483,80 402,84 381,27 266,93 
CE (I)50;7d 600,33 469,63 432,27 317,75 

Limite superior 745,44 547,53 490,20 378,36 
Concentração 

(mg.L-1) clomazone paraquat fluazifop-p-
butyl 

amônio-
glufosinato 

Limite inferior 73,93 81,57 45,67 26,79 
CE (I)50;7d 101,52 93,98 58,14 35,90 

Limite superior 140,57 108,18 74,10 48,44 
 

Média da concentração efetiva (CE 50;7d) dos herbicidas para o fungo 
Alternaria cassiae (BASILE, 2008)



HERBICIDAS CAE1 (mg/m2) Risco 
ambiental (Q2) 

Toxicidade 
aguda (CENO3)

Toxicidade. 
aguda (CEO4) 

105,0 0,0420 amicarbazone 
140,0 0,0560 

> 2500,0 - 

50,0 1,3928 amônio-glufosinato 60,0 1,6713 1,0 25,0 

90,0 0,8865 clomazone 110,0 1,0835 < 50,0 50,0 

80,6 0,0437 2,4-D amina 241,8 0,1310 500,0 1000,0 

12,5 0,2150 fluazifop-p-butyl 25,0 0,4300 < 25,0 25,0 

24,0 0,0511 glyphosate 240,0 0,5110 100,0 400,0 

imazethapyr 10,6 0,0048 500,0 1500,0 
192,0 0,1457 MSMA 288,0 0,2185 500,0 1000,0 

48,0 0,1511 oxifluorfen 120,0 0,3777 < 200,0 200,0 

30,0 0,3192 paraquat 40,0 0,4256 25,0 50,0 

144,0 0,3331 s-metolachlor 192,0 0,4442 200,0 400,0 

180,0 0,2998 trifluralin 360,0 0,5997 < 300,0 300,0 
 

Q ≤ 0,1 (Nenhum efeito adverso)

0,1 ≤ Q ≤ 10 (Possibilidade de efeito adverso)

Herbicidas em Reflorestamento
(BASILE, 2008)



Herbicidas em Reflorestamento
Monitoramento de efeito sobre a comunidade edáfica



Herbicidas em Reflorestamento

Efeito sobre respiração do solo

Araújo et al. 53: 799-804, 2003 Chemosphere



Herbicidas em Reflorestamento

Efeito sobre microrganismos do solo



Herbicidas em Reflorestamento

Efeito sobre 
Minhocas

Mele & Carter, 
50:1-10, 1999, Soil
& Till. Research.



Herbicidas em Reflorestamento

Eficácia

Macrófitas – aplicação direta Áreas de várzea



Herbicidas em Reflorestamento
Eficácia

Determinação de Dose 
Monitoramento das variáveis 

ambientais



Herbicidas em Reflorestamento

Eficácia

Determinação de Dose 

Notas (critério da SBCPD) e porcentagem de eficácia de controle da brachiaria
(B. arrecta) com glifosato na formulação Rodeo®, acrescido de 0,5% do 

surfactante Aterbane® BR. 

A (100)A (100)A (100)A (91)E (0)E (0)3,840

A (100)A (100)A (91)A (91)E (0)E (0)3,360

A (100)A (91)A (91)A (91)E (0)E (0)2,880

A (91)A (91)A (91)A (91)E (0)E (0)2,400

B (80)B (80)B (80)B (80)E (0)E (0)1,920

B (80)B (80)B (80)B (80)E (0)E (0)1,440

B (80)C (61)C (61)C (61)E (0)E (0)0,960

B (80)D (41)D (41)D (41)E (0)E (0)0,480

45 DAA30 DAA21 DAA15 DAA7 DAA3 DAA

Eficácia de Controle (%)
Dose Kg I.A./ha



Eficácia do glifosato na formulação 
Roundup® WG para o controle de 
Brachiaria arrecta – 35 DAA

720 g/ha 2160 g/ha 0,0 g/ha

Eficácia do glifosato na formulação 
Rodeo® para o controle de 
Brachiaria arrecta – 35 DAA

Herbicidas em Reflorestamento

Eficácia

720 g/ha 2160 g/ha 0,0 g/ha

Timossi et al. 2007



0,0 g/ha – 10 DAA

Eficácia do glifosato na formulação Roundup® Transorb na dose de 2592 
g/ha para o controle de Brachiaria decumbens

2592 g/ha – 10 DAA

2592 g/ha – 30 DAA2592 g/ha – 20 DAA



Uso de glifosato para o controle de 
plantas daninhas em APPs



Vantagens do glifosato

Características ecotoxicológicas
Degradação por microorganismos do solo e água

Capacidade de adsorção com partículas do solo (Inativo)
Degradação não gera resíduos mais tóxicos

Meia vida em campos agrícolas e em áreas de 
reflorestamento – 32 dias (Giesy et al., 2000)

Seletividade (derivado de glicina – baixa agressividade para 
plantas não-alvos)



Em condições de campo, a inativação do glifosato é ainda
mais rápida

Maior atividade microbiana
Maiores concentrações de cátions metálicos
Maior instabilidade da umidade do solo – aceleração do 

processo de adsorção na matriz coloidal do solo
Maior variação da temperatura do solo (Prata, 2002).

Vantagens do glifosato



Vantagens do glifosato

Dois produtos a base de glifosato com potencial para 
serem empregados de APPs

Scout® - 0,75 a 2,5 kg/ha
Trop ® (na) - 1,0 a 5,0 L/ha

Não teriam limitações regulatregulatóóriasrias importantes para o uso do 
glifosato - controle os vários tipos de plantas daninhas em APPs

O glifosato - ecotoxicologia e comportamento ambiental -
segurança para aplicação em ambientes de APPs e  aquáticos -
utilizado de forma regulamentada - sustentabilidade ambiental

Há necessidade desta molécula para solução de alguns 
problemas – ambientais e de atividades humanas

Benefício/Risco



MUDANÇA DE POSTURA AMBIENTAL

4/5 da   
população 
do planeta

4/5 dos 
rendimentos 

mundiais

Consumo 
de 70% da 
energia

75% dos 
metais

“...Depois da independência, a Índia perseguirá o estilo de vida britânico...?”
“...a Grã-Bretanha precisou de metade dos recursos do planeta para alcançar 
sua prosperidade; quantos planetas não seriam necessários para que um 
país como a Índia alcançasse o mesmo patamar?” Mahatma Gandhi

85% do consumo 
de madeira
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