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O risco real de 
degradação 
ambiental por 
glifosato

Michele de Sá Dechoum
Programa de Espécies Exóticas 

Invasoras para a América do SulControle químico de braquiária
E.E. Aratinga – RS

Espécies exóticas invasoras

SegundaSegunda causacausa mundialmundial
de de perdaperda de de 

biodiversidadebiodiversidade

Primeira causa mundial Primeira causa mundial 
de extinde extinçção de ão de 

biodiversidade em ilhas e biodiversidade em ilhas e 
ááreas protegidas (APP, reas protegidas (APP, 

RL, UC)RL, UC)

Área de preservação permanente                   
Zona de amortecimento do PARNA Caparaó
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Manejo e controle Espécies exóticas invasoras

EmEm se tratando de se tratando de espespééciescies
invasoras, diferente de invasoras, diferente de outrosoutros
problemas problemas ambientaisambientais, A DECISÃO , A DECISÃO 
PELA INAPELA INAÇÇÃO NÃO ÃO NÃO ÉÉ NEUTRA.NEUTRA.

A falta de certeza cientA falta de certeza cientíífica fica nãonão pode pode 
ser usada como justificativa para ser usada como justificativa para 

adiar a adiar a aaççãoão ouou postegarpostegar o controle, o controle, 
a a erradicaerradicaççãoão ouou a a implantaimplantaççãoão de de 
medidas de medidas de contencontenççãoão de de espespééciescies

exexóóticas invasoras.ticas invasoras.

Acacia podalyriifolia – Parque Estadual de Vila Velha, PR

Métodos para controle de plantas

-- Controle Controle mecânicomecânico
-- Controle quControle quíímicomico
-- Controle biolControle biolóógicogico
-- Manejo ambientalManejo ambiental

Espécies exóticas invasoras

-- Base de dados Base de dados 
nacional sobre nacional sobre espespééciescies
exexóóticas invasoras: ticas invasoras: 
~100 ~100 espespééciescies de de 
plantasplantas

-- OcorrênciasOcorrências emem todos todos 
os Estados do Brasil, os Estados do Brasil, 
inclusive inclusive emem unidades unidades 
de de conservaconservaççãoão

-- 8080--85% das 85% das espespééciescies: : 
necessidadenecessidade de de 
controle qucontrole quíímicomico
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Controle químico 

Herbicidas como Herbicidas como 
ferramenta para a conservaferramenta para a conservaççãoão

Mudando paradigmas...Mudando paradigmas...

Controle químico – quando usar?
-- EspEspééciescies para as para as quaisquais o o 
controle controle mecânicomecânico nãonão éé
suficiente (Ex:  suficiente (Ex:  rebrotamrebrotam
vigorosamente vigorosamente apapóóss corte).corte).

-- Controle Controle mecânicomecânico pode pode 
trazertrazer maismais danos danos –– ExemploExemplo: : 
espespééciescies que que exigemexigem remoremoççãoão
do sistema radicular do sistema radicular emem ááreas reas 
ííngremesngremes ouou ááreas reas ciliaresciliares = = 
processosprocessos erosivos e erosivos e 
assoreamentoassoreamento = = alteraalteraççãoão no no 
regime hregime híídrico.drico.

-- ProjetosProjetos de controle de controle emem
larga escala larga escala –– redureduççãoão de de 
custoscustos, de intervalos para , de intervalos para 
manutenmanutenççãoão e e monitoramentomonitoramento
e aumento da e aumento da eficiênciaeficiência do do 
controle.controle.

Exemplos

Hovenia dulcis – uva japonesa

– , 

Exemplos
Urochloa sp. (braquiária) e Hedychium coronarium (lírio-do-brejo)

– , 

Exemplos

Melinis minutiflora – capim gordura

– , 

Exemplos
Impatiens walleriana – beijinho, maria-sem-vergonha

– , 
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-- AssociadoAssociado ouou nãonão aoao controle controle mecânicomecânico –– aplicaaplicaççãoão
imediataimediata. . 
--Diferentes Diferentes princprincíípiospios ativosativos para para espespééciescies
diferentes.diferentes.
-- Ajuste de mAjuste de méétodos de controle todos de controle –– EUA, EUA, AustrAustráálialia, , 
ÁÁfrica do Sul.frica do Sul.
-- Herbicidas de Herbicidas de baixobaixo impacto, impacto, nana maioriamaioria dos casos.dos casos.
-- Uso Uso emem baixasbaixas concentraconcentraççõesões, , diludiluíídosdos emem ááguagua ouou
óóleo vegetal.leo vegetal.
--AplicaAplicaççãoão direcionadadirecionada, , comcom corantescorantes e surfactantes.e surfactantes.

Controle químico – como usar?

EspEspééciescies lenhosaslenhosas: : anelamentoanelamento, , injeinjeççãoão
no tronco, depno tronco, depóósito sito emem ramos ramos lateraislaterais, , 
aplicaaplicaççãoão de herbicida de herbicida nana casca, casca, 
tratamentotratamento de tocos.de tocos.

EspEspééciescies herbherbááceas (gramceas (gramííneas): neas): 
roroççadaada e e aspersãoaspersão de herbicida; de herbicida; 

graminicidasgraminicidas para evitar para evitar germinagerminaççãoão de de 
sementessementes..

Controle químico – como usar?

Controle de Controle de HedychiumHedychium gardnerianumgardnerianum e de espe de espéécies arbcies arbóóreas reas -- HavaHavaíí (Foto: Pat (Foto: Pat BilyBily))

Controle de Controle de LigustrumLigustrum luciduumluciduum
Parque Estadual de Vila Velha (PR)Parque Estadual de Vila Velha (PR)

Parque Estadual de Vila Velha (PR)

EvitandoEvitando impactosimpactos
residuaisresiduais e e paralelosparalelos

Parque Estadual de Vila Velha (PR)
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TratamentosTratamentos com com pequenospequenos volumesvolumes

AplicaAplicaççãoão de de 
pequenaspequenas

quantidadesquantidades
emem partespartes
especespecííficasficas
das das plantasplantas

AnelamentoAnelamento

HerbicidasHerbicidas
permanecempermanecem nasnas

ááreasreas tratadastratadas e e nasnas
plantasplantas

EvitarEvitar contaminacontaminaççãoão
do solodo solo

TratamentoTratamento nana base do base do troncotronco

AplicaAplicaççãoão de de 
herbicidaherbicida diludiluíídodo

emem óóleoleo

PenetraPenetraççãoão do do 
produtoproduto no no 
troncotronco, , semsem

necessidadenecessidade de de 
anelamentoanelamento ouou

cortecorte

TratamentosTratamentos com com 
pequenospequenos volumes volumes emem

ááreasreas remotasremotas

TransporteTransporte emem embalagensembalagens
àà provaprova dd’á’águagua

TratamentoTratamento com com grandesgrandes volumesvolumes

AspersãoAspersão foliarfoliar
BicosBicos ajustajustááveisveis

SurfactantesSurfactantes adicionadosadicionados parapara
maiormaior penetrapenetraççãoão e e maiormaior

eficiênciaeficiência

CorantesCorantes utilizadosutilizados parapara
marcarmarcar ááreasreas e e plantasplantas

tratadastratadas
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MateriaisMateriais parapara transportetransporte

EmbalagensEmbalagens plpláásticassticas resistentesresistentes e e 
exclusivasexclusivas
ArmazenamentoArmazenamento emem containers containers 
exclusivosexclusivos parapara aumentaraumentar a a seguranseguranççaa
e e evitarevitar vazamentosvazamentos durantedurante o o 
transportetransporte

Glifosato e seus usos

--princprincíípio ativo de mais baixo impacto atualmente pio ativo de mais baixo impacto atualmente 
utilizado, com rutilizado, com ráápida degradapida degradaçção (meiaão (meia--vida de 32 vida de 32 
dias) e que tem a capacidade de ser adsorvido pelas dias) e que tem a capacidade de ser adsorvido pelas 
partpartíículas de solo.culas de solo.
-- mais aceito para uso em mais aceito para uso em ááreas protegidas por reas protegidas por 
óórgãos ambientais.rgãos ambientais.
-- indicado para controle de gramindicado para controle de gramííneas neas –– baixasbaixas
concentraconcentraççõesões: : roroççadaada e e aspersãoaspersão foliar foliar direcionadadirecionada àà
base da base da touceiratouceira apapóóss rebrota (15rebrota (15--15 cm de altura).15 cm de altura).
-- Testes para controle de outras espTestes para controle de outras espéécies (ervas, cies (ervas, 
herbherbááceas e lianas) ceas e lianas) –– corte e aplicacorte e aplicaçção no toco, ão no toco, 
anelamentoanelamento e aplicae aplicaçção, aspersão foliar.ão, aspersão foliar.
-- Cuidado Cuidado comcom gramgramííneas: neas: estaestaççãoão seca; controle seca; controle 
mecânicomecânico e manejo da e manejo da áárea para rea para ááreas prreas próóximas a ximas a 
cursos cursos dd’á’águagua..

APP ciliar dominada por dendê no sul da Bahia – praticamente não há
regeneração natural de espécies nativas (efeito de alelopatia) APP dominada por dendê no sul da Bahia

Invasão de dendê em floresta ciliar (APP)
Sul da Bahia

Área de controle de dendê – dominância
e a conversão da APP em monocultura
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Controle de dendê: perfuração e aplicação local de herbicida Efeito do controle de dendê em APP ciliar após 15 dias do 
tratamento – não há comprometimento da regeneração.

Regeneração natural após
esforço de controle e cessação
do efeito de alelopatia que inibe 
a germinação de espécies nativas

““SeguramenteSeguramente, , aquelesaqueles queque valorizamvalorizam a a 
biodiversidadebiodiversidade com com seriedadeseriedade suficientesuficiente parapara doardoar boa boa 
parte de parte de suassuas vidasvidas a a esforesforççosos de de conservaconservaççãoão
consideramconsideram o o usouso de de herbicidasherbicidas indispensindispensáávelvel ((parapara o o 
controlecontrole de de espespééciescies exexóóticasticas invasorasinvasoras). ). AlAléémm do do 
custocusto--benefbenefííciocio e e dada economiaeconomia de tempo, o de tempo, o empregoemprego
de de herbicidasherbicidas tem a tem a considerconsideráávelvel vantagemvantagem de de nãonão
criarcriar no solo no solo perturbaperturbaççõesões queque ativamativam o o bancobanco de de 
sementessementes de de invasorasinvasoras e e favorecemfavorecem seuseu
estabelecimentoestabelecimento e e suasua dominânciadominância sobresobre espespééciescies
nativasnativas..””

SiggSigg, J. 1999. The role of herbicides in preserving biodiversity. , J. 1999. The role of herbicides in preserving biodiversity. 
California Exotic Plant Pest Council NewsCalifornia Exotic Plant Pest Council News, Summer Fall. p. 10, Summer Fall. p. 10--13.13.

MUITO OBRIGADA!

Mais informações:
http://tncweeds.ucdavis.edu

http://www.institutohorus.org.br

mdechoum@tnc.org


