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O modo de ação dos herbicidas pode 
ser através do xilema da planta, 
após absorção pela raiz (herbicidas 
sistêmicos) ou pela absorção das 
folhas (herbicidas de contato). 

Seu uso pode ser pré-emergente
(aplicado antes do plantio) ou pós-
emergente (aplicado após a 
germinação).



Os herbicidas podem ser agrupados por atividade, uso, modo 
de ação, grupo químico ou tipo de vegetação controlada.

Por atividade:
De contato:
Sistêmicos 

Por uso:
Aplicados no solo 
Pré-emergentes 
Pós-emergentes 

Por mecanismo de ação, ou seja, primeira enzima, proteína 
ou etapa bioquímica afetados na planta:

Inibidores da acetil-coenzima A-carboxilase 
Inibidores da acetolacto-sintase 
Inibidores da enolpiruvil-shikimato 3-fosfate-sintase 
Auxina sintética 
Inibidores do fotossistema 



Glifosato: N-(fosfonometil)-glicina, GLI; 

� Herbicida não seletivo;

� Pós- emergente;

CARACTERÍSTICAS

� Representa 60% do mercado mundial de herbicidas 
não seletivos;

� Apresenta baixa toxicidade (DL50 é de 8.300 
mg kg-1);



� Organofosforado;

� Há evidências de efeitos deletérios;

� Surfactante com ação irritativa dermatológica;

CARACTERÍSTICAS



Figura 1. Estruturas do glifosato e seu principal produto de degradação 
(AMPA)

� O ácido aminometilfosfônico (AMPA) é o principal 

metabólito do GLI. 



PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Fórmula molecular: C3H8NO5P (m.m =169,1 g mol-1); 

Na forma de sal de isopropilamônio, apresenta-se com a 
adição do grupo (CH3)2CHNH3

+ (m.m.= 228,2 g mol-1); 

Nas condições ambientes, tanto o glifosato, quanto seus 

sais são sólidos cristalinos muito solúveis em água e 
quase insolúveis em solventes orgânicos; 



� Sua molécula apresenta elevada polaridade 

e grande tendência em formar espécies iônicas; 

� Comportamento zwiteriônico;

Glifosato funde a 200 °C, possui densidade aparente de

0,5 g/cm3 e se apresenta bastante estável em presença 
de luz, inclusive em temperaturas superiores a 60 °C. 



Figura 2. Dissociação do glifosato de acordo com seu comportamento 

zwiteriônico 



No ambiente, as concentrações mais altas de glifosato e 

AMPA são encontradas no solo. 

OCORRÊNCIA

A presença de GLI em águas subterrâneas já foi citada no 

estado do Texas, EUA, (1989) mas a concentração medida 
não foi especificada.

A aplicação direta como herbicida em águas superficiais 

pode ser responsável pela contaminação em água potável.

AMARANTE JUNIOR, O. P.; SANTOS, T.C. R.; BRITO, N. M; RIBEIRO, M. L. Glifosato: Propriedades, 
Toxicidade, usos e Legislação. Química Nova, v.25, n.4, p. 589 -593, 2002.    



O modo primário de ação do GLI é a inibição competitiva 
da 5-enolpiruvilchiquimato-3-fosfato sintase (EPSPS);

A toxicidade relativamente baixa pode ser atribuída a 
modalidade bioquímica de ação do GLI em um caminho 

metabólico nas plantas (mecanismo do ácido chiquímico); 

Modo de Ação e Toxicidade



USOS

� No controle de ervas daninhas; 

� Na culturas de ameixa, banana, cacau, pêra, 

pêssego, seringueira, entre outras;

� No aumento da eficiência, pode-se utilizar GLI 
misturado com outros herbicidas, tais como formulados à

base de 2,4-D, terbutilazina, simazina, alaclor e diuron, 
por exemplo.

� GLI pode, ainda, ser aplicado na água para o 
controle de ervas aquáticas.



� Para não atingir as partes verdes das plantas úteis 
(folhas, ramos ou caules jovens), o glifosato deve ser 

preferencialmente aplicado com jato dirigido. 

� No cultivo de pequenas áreas o glifosato pode ser 

aplicado em pré-plantio da cultura e pós-emergência das 
plantas daninhas;

� A “calda” pronta do formulado é altamente corrosiva. Por 

este motivo, ele não deve ser armazenado em recipientes 

de ferro galvanizado, ferro ou aço comum;

� Glifosato não tem ação sobre as sementes das ervas 

no solo; 



A aplicação de glifosato pode resultar na presença de 
resíduos

- colheita

- Animais 



Segundo Liu et al. (1991), existem duas vias 

principais de degradação microbiana do glifosato: a 

primeira envolve a clivagem da molécula 
produzindo o ácido aminometilfosfônico (AMPA); 

A segunda é pela clivagem da ligação C-P do 

composto, por ação da enzima C-P liase, produzindo 
sarcosina. 

A degradação no solo pode ser realizada por via 

química ou biológica; entretanto a degradação 
microbiana é a via mais importante. 



.



A degradação de GLI no solo é muito rápida e realizada por grande 
variedade de microrganismos que usam o produto como fonte de energia 
e fósforo, por meio de duas rotas catabólicas, produzindo sarcosina como 
metabólito intermediário na rota alternativa e o ácido aminometil fosfônico 
(AMPA) como o principal metabólito (Dick & Quinn, 1995).



Os microorganismos possuem a capacidade de 

metabolizar esses compostos, através de suas 

enzimas, e transformá-los em energia e nutrientes 
para sua sobrevivência.    

Os herbicidas quando aplicados por vários anos têm 

sua degradação mais acelerada em relação ao 
produto aplicado pela primeira vez; 



PROCESSO DE ADSORÇÃO

� Além da degradação, a molécula de um herbicida 

pode sofrer a adsorção; 

� Os herbicidas adsorvidos podem sofrer a absorção 

das moléculas pelas plantas ou a lixiviação das 
moléculas para camadas sub-superficiais do solo;

� A adsorção reduz a concentração dos 
herbicidas, removendo parte de sua ação potencial;



Adsorção é a passagem de um soluto 
(adsorbato) da fase aquosa para a 
superfície de uma substância sólida 
(adsorvente), prendendo-se a ela por 
meio de interações físicas ou químicas.

A quebra dessas interações, que causa 
a liberação do adsorbato, é a 
dessorção.



� Cada herbicida possui um mecanismo de 
adsorção e degradação, que varia de acordo com 

suas propriedades químicas;

� O glifosato no solo apresenta alta capacidade de 
adsorção devido a tais fatores:

• troca de ligantes com os óxidos de ferro e 
alumínio;

• ligações de hidrogênio formadas entre o glifosato 
e as substâncias húmicas presentes no solo;



� A adsorção diminuiu com o aumento do pH da 

solução solo/água; 

� Esta diminuição na adsorção foi atribuída a um 

aumento no número de cargas negativas do glifosato, 
assim como da superfície do solo, resultando em uma 

maior repulsão eletrostática;

� O GLI se adsorve tanto às argilas como à matéria 
orgânica do solo, sendo sua recuperação 

normalmente baixa;

�A adsorção do GLI também pode ocorrer devido à

presença de óxidos de ferro e alumínio, sendo essa 
fração inorgânica a de maior importância no processo 

de adsorção;



Um fenômeno adsortivo deve ser avaliado via: (a) 

relação entre a quantidade adsorvida e a concentração 
da solução em contato com o adsorvente, no equilíbrio 

� isotermas de adsorção;

(b) energias de equilíbrio entre a superfície sólida e a 

fase líquida 

� termodinâmica 

(c) a velocidade do processo em que o equilíbrio é

atingido 

� cinética



Mecanismos de interação no solo

troca iônica, ligação de hidrogênio, 

transferência de carga, ligações covalentes, 

forças de atração de London-van der Waals, 

troca de ligante e adsorção hidrofóbica 



Ligação Iônica (Troca Iônica)

Ocorre entre cátions e superfícies 
carregadas negativamente ou ânions e 
superfícies carregadas positivamente. A 
primeira situação é mais comum para 
adsorção de GLI em argilas ou em 
substâncias húmicas. 

Essa ligação ocorre basicamente em herbicidas com forma 
catiônica em solução, como o diquat, paraquat e o 
clodimeform, ou pesticidas básicos (dependendo da sua 
basicidade e do pH do sistema) que aceitam um próton, 
tornando-se catiônicos, como as s-triazinas, amitrole e 
dimefox. As trocas iônicas são mais verificadas em isotermas  
do tipo H ou isotermas de Langmuir.



� Ligação de Hidrogênio

� Importante forma de adsorção de 
vários herbicidas polares não-
iônicos (s-triazinas, uréias 
substituídas, alaclor, malation etc.). 
Herbicidas ácidos, como o 2, 4-D, 
podem ser adsorvidos por ligação 
de hidrogênio em pH abaixo de seu 
pKa (em formas não ionizadas). 



Ligação Covalente

Formação de ligação covalente 
através de catálise química, 
fotoquímica ou enzimática, levando 
a uma estável e irreversível 
incorporação do herbicida no solo. 



Forças de London-van der 

Waals

� As forças de van der Waals consitem 
em fracas atrações, de natureza 
física, do tipo:

� dipolo-dipolo�forças de Keesom (de 
orientação)

� Dipolo-dipolo induzido�forças de 
Debye (de indução)

� dipolo instantâneo-dipolo 
induzido�forças de London (de 
dispersão)



Troca de ligante

� Envolve associação entre cátions 
metálicos e água de hidratação em 
substâncias húmicas. 



Esquema dos mecanismos (interação eletrostática, forças de Van 
der Waals, ligações de hidrogênio e ligação covalente dativa dupla) 
envolvidos na sorção do glifosato em solo 



Métodos de análise de GLI e AMPA

�Dificuldade de extração e posterior análise de 
resíduos em amostras ambientais;

� A extração do GLI e seu metabólito do solo vem 

sendo cada vez mais estudada para determinar uma 
metodologia adequada que tenha boa recuperação do 

herbicida; 





AMPA GLI

Entre 119 
e 958 
dias

Inferior a 
3 dias

MEIA-VIDA

Necessidade de metodologias para determinação de 

GLI e AMPA.



MÉTODOS DE ANÁLISE

� A molécula do GLI apresenta elevada 

polaridade;

�A determinação do GLI por cromatografia 

necessita de adaptações que permitam sua 
detecção.  

�Tais adaptações incluem basicamente reações de 
derivação ou alteração de alguma propriedade física 

que possa ser relacionada à quantidade de GLI na 
amostra.



MÉTODOS DE ANÁLISE

Métodos de determinação e quantificação de GLI e seu 

metabólito encontrados na literatura: 

• Análise por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (HPLC).

Detecção

U.V Fluorescência Colorimétrica
Espectrometria 
de Massas



MÉTODOS DE ANÁLISE

• Análise por Cromatografia Gasosa (CG)

Detecção

Espectrometria 
de Massas

Fotometria 
em Chama

Métodos baseados em outras técnicas vêm sendo desenvolvidos:  

- Ressonância magnética nuclear de P-31 (RMN 31P) 

- Espectrofotometria

- Polarografia

- Eletroforese



Método proposto pelo LQA

� Condições de Análise em HPLC/UV:

• Fase Móvel: solução tampão fosfato usando KH2PO4 em um 
litro de água milli-Q pela adição de ácido fosfórico (85%) até
pH=2; 

A etapa de extração é eliminada, neste caso, porque as 
amostras de água são previamente acidificadas e injetadas no 
HPLC através de um sistema isocrático com fase móvel 
tamponada.

• Temperatura da coluna: 250C

•Comprimento de onda: 195 nm

•Coluna: coluna de troca aniônica, PARTISIL 10SAX;



Cromatograma de 100 ug L-1 GLI (4,807 min.)



Y= 24816,6x + 0

R2 = 0,9976



Conclusões 

- Boa linearidade

- Seletividade

- Robustez (comprimento de onda; composição da fase 
móvel; temperatura da coluna; pH)

- Boa recuperação: de 99% a 113%, variando no intervalo 
de 50 ug L-1 a 500 ug L-1

- Eliminação da etapa de extração em matrizes aquosas

- Eliminação da etapa de clean up em matrizes aquosas







Transferência de Carga (Mecanismo 
Doador-Aceptor de Elétrons)

� A presença em substâncias húmicas de grupos 
deficientes de elétrons, como as quinonas, ou 
ricos em elétrons, como os difenóis, sugere a 
formação de complexos de transferência de carga 
com pesticidas com propriedades elétron-
doadores ou elétron-aceptoras, envolvendo 
sobreposição parcial de seus orbitais moleculares 
(π-π). A interação de s-triazinas com estruturas 
deficientes de elétrons do ácido húmico, como 
quinonas, podem ser confirmadas por estudos em 
Ressonância Paramagnética Eletrônica (EPR), que 
mostrariam um aumento na concentração de 
radicais livres, uma vez que esse processo 
envolve formação do intermediário semiquinona.



Adsorção hidrofóbica

Mecanismo independente do pH 
para retenção de herbicidas não-
polares (interagindo fracamente 
com água) nos sítios ativos 
hidrofóbicos (como cadeias laterais 
alifáticas ou porções lipídicas) de 
substâncias húmicas.


