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6.5.3 Mecanismo  de Ação dos Herbicidas 

Mecanismo de ação é primeiro evento metabólico (sítio de ação) das plantas 
onde o herbicida atua. Vários são os mecanismos de ação existentes, 
destacando-se, no Brasil, herbicidas:  
 

a) Mimetizadores de auxinas (ou Auxinas sintéticas)  
 

Esta classe de herbicidas é das mais importantes em todo o mundo, sendo 
extensivamente utilizada em culturas de arroz, milho, trigo, cana-de-açúcar e em 
pastagens. 
 

É também conhecido por reguladores de crescimento, auxinas sintéticas ou 
herbicidas hormonais. 
 

Historicamente, o 2,4-D e o MCPA são os mais importantes, porque marcaram o 
início do desenvolvimento da indústria química (THILL, 2003). 
 

Os herbicidads auxínicos, quando aplicados em plantas sensíveis, induzem 
mudanças metabólicas e bioquímicas, podendo levá-las à morte. 
 

Estudos sugerem que o metabolismo de ácidos nucléicos e os aspectos 
metabólicos de plasticidade da parede celular são seriamente afetados. 
 



6.5.3 Mecanismo  de Ação dos Herbicidas 

a) Mimetizadores de auxinas (ou Auxinas sintéticas)  
 
Acredita-se que esses produtos interferem na ação da enxima RNA-polimerase e, 
consequentemente, na síntese de ácidos nucléicos e proteínas (THILL, 2003) 
 
Esses herbicidas induzem intensa proliferação celular em tecidos, causando 
epinastia de folhas e caule, além de interrupção do floema, impedindo o 
movimento dos fotoassimilados das folhas para o sistema radicular. 
 
Esse alongamento celular parece relacionado com a diminuição do potencial 
osmótico das células, provocado pelo acúmulo de proteínas e, também, pelo efeito 
desses produtos sobre o afrouxamento das paredes celulares.  
 
Essa perda de rigidez das paredes celulares é provocada pelo incremento na 
síntese da enzima celulase. 



6.5.3 Mecanismo  de Ação dos Herbicidas 

a) Mimetizadores de auxinas (ou Auxinas sintéticas)  
 
Após aplicações de herbicidas auxínicos em plantas sensíveis, verificaram-se 
rapidamente aumentos significativos da enzima celulase, especialmente da 
carboximetilcelulase (CMC), notadamente nas raízes. Por esse motivo, as espécies 
sensíveis têm seu sistema radicular rapidamente destruído. 
 
Em consequência dos seus efeitos, verifica-se crescimento desorganizado, que leva 
as espécies a sofrerem, rapidamente, epinastia de folhas e retorcimento do caule, 
engrossamento das gemas terminais e morte da planta em poucos dias ou 
semanas. 
 

Definição/Significado de Epinastia - Efeito nas plantas em que as folhas 
apresentam curvatura para baixo, causado pelo crescimento diferencial de 

epidermes abaxial e adaxial. O crescimento maior da parte superior é causado 
por etileno e auxinas, que aumentam drasticamente as concentrações de etileno. 
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Planta de mamona com sintomas de fitotoxicidade provocada pelo herbicida 2,4-D 



6.5.3 Mecanismo  de Ação dos Herbicidas 

a) Mimetizadores de auxinas (ou Auxinas sintéticas)  
 
 
Mimetizar = imitar (provém de mímica). 
 
Auxinas = hormônios vegetais responsáveis pelo alongamento celular diferencial. 
 



A mistura 2,4,5-T com o 2,4-D foi  utilizada durante a guerra do Vietnam como 
o “agente laranja”. Era utilizado para desfolhar partes da selva entre o Vietnam, 
o Laos e o Camboja. Durante a fase americana desse longo conflito soldados 
vietnamitas viajavam do Veitnam do Norte para o Veitnam do Sul pela região 
da fronteira. Esta região ficou conhecida como trilha de Ho Chi Minh, e era 
considerada como uma grade rota de suprimento para os guerrilheiros do sul. 
 



O exército norte americano precisava cortar essa rota de suprimentos, de 
modo que foi decidido desfolhar a selva e expor esta artéria de suprimento. No 
final, não funcionou militarmente,pois era difícil desfolhar áreas tão grandes, 
especialmente porque os viajantes mudavam as rotas constantemente. 
Quando a idéia foi concebida, ao americanos precisaram de uma quantidade 
muito grande destes herbicidas muito rapidamente. A ganância por grandes 
vendas induziu muitas companhias químicas a produzir rapidamente estes 
pesticidas para o exército. Como consequência, muitas partidas feitas 
incialmetne continham níveis inaceitáveis de um subproduto da síntes do 2,4,5-
T,: a tetraclorodibenzo-dioxina (TCDD). Os efeitos cancerígenos deste 
contaminante, principalmente a longo prazo, permanecem aidna envoltos em 
certo mistério e confusão, dando origem a muita controvérsia. 
 





6.5.3 Mecanismo  de Ação dos Herbicidas 

a) Mimetizadores de auxinas (ou Auxinas sintéticas)  
 
Seletividade: 
A seletividade dos herbicidas auxínicos pode ser dependente de diversos fatores: 
 
 A seletividade do tecido vascular em feixes dispersos, protegidos pelo 
esclerênquima de gramíneas (monocotiledôneas). Essa característica especial das 
monocotiledôneas pode prevenir a destruição do floema pelo crescimento 
desorganizado das células, causado pela ação de herbicidas auxínicos; 

 

 Da exudação radicular – algumas espécies de plantas podem excretar estes 
herbicidas para o solo através de seu sistema radicular; 

 

 Do estádio de desenvolvimento das plantas. Exemplos: na cultura do arroz e do 
trigo deve-se usar o 2,4-D após o perfilhamento e antes do emborrachamento; na 
cultura do milho (4 a 6 folhas), faz-se aplicação dirigida do 2,4-D. Se aplicado fora 
do estádio de desenvolvimento recomendado do arroz e do trigo e na pós-
emergência total do milho, ocorrem sérios problemas de fitotoxicidade. 



6.5.3 Mecanismo  de Ação dos Herbicidas 

a) Mimetizadores de auxinas (ou Auxinas sintéticas)  
 
Problemas causados pela utilização incorreta de herbicidas auxínicos: 
 
Todos os herbicidas auxínicos são derivados de ácidos fracos e podem ser 
formulados nos seus respectivos ácidos, sais ou ésteres. Cada um dos diferentes 
princípios ativos pode ser comercializado isoladamente ou em misturas, recebendo 
nomes comerciais diversos. 
 
Alguns desses produtos podem permanecer ativos no solo por longo período, e 
isso exige cuidados especiais para se realizar rotação de culturas, porque derivados 
do ácido picolínico, por exemplo, podem causar fitotoxicidade, mesmo em doses 
extremamente baixas, em espécies altamente sensíveis como uva, tomate, fumo, 
algodão, etc. 
 
Resíduos deixados em pulverizadores mal lavados e água de irrigação contaminada 
por esses herbicidas no campo podem causar sérios problemas técnicos, 
comprometendo severamente o rendimento das culturas e a qualidade do 
ambiente. 



6.5.3 Mecanismo  de Ação dos Herbicidas 

a) Mimetizadores de auxinas (ou Auxinas sintéticas)  
 
Problemas causados pela utilização incorreta de herbicidas auxínicos: 
 
As seguintes medidas são recomendas para reduzir problemas com a utilização 
desses herbicidas: 
 
 Evitar o uso de formulações que apresentam elevada pressão de vapor (muito 
voláteis), principalmente em aplicações aéreas. 
 Usar maior tamanho de gotas, se praticável. 
 Usar baixa pressão de aplicação. 
 Evitar a aplicação quando o vento estiver na direção da cultura. 
 Tomar cuidado especial com a lavagem do pulverizador após as aplicações. Usar, 
além de detergente, amoníaco ou carvão ativado na limpeza. 
 



6.5.3 Mecanismo  de Ação dos Herbicidas 

a) Mimetizadores de auxinas (ou Auxinas sintéticas)  
 
Caracterização de alguns herbicidas auxínicos: 
 
2,4-D (Sal ou éster amina do ácido 2,4 diclorofenoxiacético) 
 

Foi o primeiro herbicida seltivo descoberto para o controle de plantas daninhas 
latifoliadas anuais. É recomendado para pastagens, gramados e gramíneas (arroz, 
cana-de-açúcar, milho, trigo, milheto, etc). As formulações ésteres e ácidas são 
prontamente absorvidas pelas folhas, e aquelas à base de sal são rapidamente 
absorvidas pelo sistema radicular das plantas. 
Em ambos os casos o 2,4-D se transloca por toda a planta, tento pelo floema como 
pelo xilema. 
Em doses normais, a atividade residual do 2,4-D não excede quatro semanas em 
solos argilosos e clima quente. Em solos secos e frios, a decomposição é 
consideravelmente reduzida. 
Movimenta-se pelo floema e xilema, acumulando-se nas regiões meristemáticas 
dos pontos de crescimento. Transloca-se com grande eficiência nas plantas, com 
elevada atividade metabólica, sendo esta a condição para ótima atividade do 
produto. 
 



6.5.3 Mecanismo  de Ação dos Herbicidas 

a) Mimetizadores de auxinas (ou Auxinas sintéticas)  
 
Caracterização de alguns herbicidas auxínicos: 
 
2,4-D (Sal ou éster amina do ácido 2,4 diclorofenoxiacético) 
 
Em geral, plantas ganham maior tolerância com a idade, mas, durante o 
florescimento, a resistência a herbicidas hormonais é reduzida. 
 

O 2,4-D é muito utilizado em misturas com inibidores da fotossíntese na cultura da 
cana-de-açúcar, e com glifosato no plantio direto e em aplicações dirigidas de 
fruteiras e lavouras de café. 
 

Em mistura com o picloram (Tordon) é usado para controlar plantas daninhas em 
pastagens. No mercado brasileiro, é encontrado em diferentes formulações e 
marcas comerciais. Cada formulação pode apresentar características físico-
químicas diferentes, conferindo ao produto aspectos diversos de seletividade, 
volatilidade, toxicidade, persistência no ambiente, etc. 
 

Nomes comerciais: 2,4-D, Aminol, DMA, Navajo. 



6.5.3 Mecanismo  de Ação dos Herbicidas 

a) Mimetizadores de auxinas (ou Auxinas sintéticas)  
 
Caracterização de alguns herbicidas auxínicos: 
 
Dicamba (Sal de dimetilamina do ácido 3,6-dicloro-2-metoxibenzoico) 
 
Em geral possui a mesma recomendação do 2,4-D, para plantas daninhas 
dicotiledôneas nas culturas de cana-de-açúcar, milho, trigo e em pastagens. 
É muito utilizado para controlar algumas espécies de dicotiledôneas tolerantes a 
2,4-D, como o cipó-de-veado (Polygonum convolvulus L.), comum em lavouras de 
trigo na Região Sul do país. 
 
Nomes comerciais: Banvel, Diablo, Oracle e Vanquish. 
Grupo químico: Ácido benzóico 
 









Monsanto BASF 

Semente RR Molécula Dicamba 

Principal problema: 
Escape de algumas folhas 

largas 

SOJA RR +  
DICAMBA (folhas largas) 



6.5.3 Mecanismo  de Ação dos Herbicidas 

a) Mimetizadores de auxinas (ou Auxinas sintéticas)  
 
Caracterização de alguns herbicidas auxínicos: 
 
Picloram (ácido 4-amino 3,5,6-tricloro-2-piridinacarboxílico) 
 
É um produto extremamente ativo sobre dicotiliedôneas, sendo muito utilizado em 
mistura com o 2,4-D, formando o Tordon, Dontor ou Manejo e também com o 
fluroxypyr, formando o Plenum, para controlar arbustos e árvores.  
Apresenta longa persistência (meia vida de 20 a 300 dias) e fácil mobilidade no solo 
(fracamente adsorvido pela matéria orgânica ou argila), podendo acumular-se no 
lençol freático raso em solos de textura arenosa. 
Também em razão de sua longa persistência no solo (dois a três anos), pode 
permanecer ativo na matéria orgânica proveniente de pastagens tratadas com esse 
produto (RODRIGUES; ALMEIDA, 2005). Deve ser observado o período residual para 
o cultivo de espécies altamente sensíveis (videira, fumo, tomate, pimentão, 
algodão, etc), que podem apresentar severos sintomas de intoxicação, até mesmo 
quando cultivadas em solos adubados com esterco proveniente de pastagens 
tratadas com picloram e pastoreadas logo depois. 



6.5.3 Mecanismo  de Ação dos Herbicidas 

a) Mimetizadores de auxinas (ou Auxinas sintéticas)  
 
Caracterização de alguns herbicidas auxínicos: 
 
Picloram (ácido 4-amino 3,5,6-tricloro-2-piridinacarboxílico) 
 
A mistura (picloram + 2,4-D) é muito utilizada em pastagens para o controle de 
plantas daninhas anuais, perenes e de herbáceas e arbustivas em área total ou 
localizada. Para o controle de árvores, pode ser feito o pincelamento ou a 
pulverização dos tocos, para evitar a rebrota de espécies-problema, como o leiteiro 
(Peschiera fuchsiaefolia) e outras. Quando aplicada no toco é fundamental que seja 
realizada imediatamente após o corte da árvore, antes que se inicie o processo de 
cicatrização, o que dificulta a absorção e a translocação do herbicida até as raízes 
(SILVA et al, 2002). O picloram, na planta, apresenta efeito lento, porém 
extremamente persistente (a planta não consegue metabolizar a molécula 
rapidamente). 
 

Nomes comerciais em associações: Tordon, Dontor, Manejo, Plenum. 



leiteiro (Peschiera fuchsiaefolia) 



6.5.3 Mecanismo  de Ação dos Herbicidas 

a) Mimetizadores de auxinas (ou Auxinas sintéticas)  
 
Caracterização de alguns herbicidas auxínicos: 
 
Triclopyr  - ácido [(3,5,6-tricloro-2-piridinil) oxil] acético 
 
Apresenta ação semelhante a do picloram, porém é rapidamente degradado no 
solo; sua meia-vida é de 20 a 45 dias, dependendo do tipo de solo e das condições 
climáticas.  
 
 

Nomes comerciais em associações: Garlon. 



Grupos dos Inibidores Mimetizadores de auxinas  

Auxínas Sintéticas 

 2,4 – D (DMA) 

dicamba (Banvel) 

picloram (Padron) 

 triclopyr (Garlon) 

prometryne (Gesagard) 

fluroxipyr (Starane) 

quinclorac (Facet) 



Características e Sintomas 

Produtos mais antigos, precursores dos químicos 

Epinastia 

Murchamento 

Clorose 

Queda das folhas 

Enrugamento das folhas 

Formação de tumores no caule 

Extremo cuidado com sua deriva e volatilidade 

 23 espécies de planta daninha resistente 



6.5.3 Mecanismo  de Ação dos Herbicidas 

b) Inibidores do FSII (Fotossistema II) 
 

São de grande importância na agricultura brasileira e mundial, sendo largamente 
utilizados nas culturas de grande interesse econômico, como arroz, feijão, milho, 
cana-de-açúcar, soja, algodão, fruteiras, hortaliças (RODRIGUES; ALMEIDA, 2005)  
 
Mecanismo de ação: 
 

Os pigmentos, as proteínas e outras substâncias químicas envolvidas na relação da 
fotossíntese estão localizados nos cloroplastos. Nas condições normais, sem a 
inteferência de inibidores do fotossistema II, durante a fase luminosa da 
fotossíntese, a energia luminosa capturada pelos pigmentos (clorofila e 
carotenóides) é transferida para um “centro de reação” especial (P680), gerando 
um elétron “excitado”. Esse elétron é transferido para uma molécula de 
plastoquinona presa a uma membrana do cloroplasto (Qa). A molécula da 
plastoquinona “Qa” transfere o elétron, por sua vez, para uma molécula de 
plastoquinona chamada “Qb”, também presa na proteína. Quando um segudno 
elétron é transferido para a plastoquinona “Qb”, a quinona reduzida torna-se 
protonada (dois íons de hidrogênio são adicionados), formando plastoidroquinona 
(QbH2), com baixa afinidade para se prender na proteína. 
 



6.5.3 Mecanismo  de Ação dos Herbicidas 

b) Inibidores do FSII (Fotossistema II) 
 

Mecanismo de ação: 
 

De maneira simplificada a função da plastoidroquinona é transferir elétrons entre 
os fotossistemas II (P680) e FSI (P700), (WELLER, 2003b). 
 
Muitos herbicidas inibidores do fotossistema II (derivados das triazinas, das uréias 
substituídas, dos fenóis, etc) causam essa inibição prendendo-se na proteína, no 
sítio onde se prende a plastoquinona “Qb”. Essa proteína é a D-1, inicialmente 
chamada de 32 kDa. Esses herbicidas competem com a plastoquinona “Qb” 
parcialmente reduzida (QbH) pelo sítio da proteína D-1, ocasionando a saída da 
plastoquinona e interrompendo o fluxo de elétrons entre os fotossistemas. 
 
Além da competição em si pelo sítio na proteína, os herbicidas apresentam maior 
tempo de residência no sítio do que a plastoquinona “Qb”, o que aumenta o seu 
efeito inibitório. A proteína D-1 é hoje muito conhecida. 
 
 



6.5.3 Mecanismo  de Ação dos Herbicidas 

b) Inibidores do FSII (Fotossistema II) 
 

Mecanismo de ação: 
 

Os derivados das triazinas e das uréias substituídas são conhecidos por se 
prenderem justamente ao sítio dos elétrons da proteína D-1. De modo geral, essa 
proteína é destruída rapidamente pela luz.  
 
Os herbicidas, quando se prendem a proteína, aumentam sua estabilidade na 
presença da luz, impedindo sua destruição. A associação com a proteína se dá com 
aminoácidos diferentes no sítio pra cada biótipo. 
 
Isso impede que uma mudança na sequência de aminoácidos da proteína 
(mutação), tornando esse biótipo resistente àquele herbicida, seja válida para 
outros produtos desse mesmo grupo químico. 
 
Herbicidas derivados do fenol (dinoseb (Pestanal), bromoxynil e ioxynil (Totril)), por 
alguma razão desconhecida, não evitam a destruição da proteína D-1 pela luz, 
como fazem os “clássicos”.  
 
 



6.5.3 Mecanismo  de Ação dos Herbicidas 

b) Inibidores do FSII (Fotossistema II) 
 

Mecanismo de ação: 
 

Diversos análogos do fenol foram descritos como inibidores do FSII, prendendo-se 
também ao sítio da plastoquinona “Qb”, como piridonas, quinolonas, 
naftoquinonas, benzoquinonas, pironas, dioxobenzotiazoles e cianoacrilatos. 
 
Plantas suscetíveis tratadas morrem mais rapidamente quando pulverizadas na 
presença de luz do que quando pulverizadas e colocadas no escuro. Este fato 
demonstra que algo mais que a simples inibição do fotossistema II está ocorrendo. 
Atualmente, sabe-se que a clorose foliar que ocorre após o tratamento é devida a 
rompimentos da membrana dos pigmentos causados pela peroxidação de lipídios 
(ácidos graxos insaturados) da membrana. 
 
 
 



Mecanismo de ação 



6.5.3 Mecanismo  de Ação dos Herbicidas 

b) Inibidores do FSII (Fotossistema II) 
 

Características gerais dos inibidores do fotossistema II: 
 

 A taxa de fixação de CO2 pelas plantas sensíveis, tratadas com esses herbicidas 
declina poucas horas após o tratamento. 
 Esses herbicidas não provocam nenhum sinal visível de intoxicação no sistema 
radicular das plantas. 
 Aparentemente, todos eles podem ser absorvidos pela raízes, entretanto, a 
velocidade de absorção foliar é diferente para cada um. 
 Todos eles translocam-se nas plantas apenas via xilema. Por isso, plantas 
perenes somente são eliminadas por esses herbicidas quando tratadas via solo. 
 Quando esses herbicidas são usados em pós-emergência, necessita-se de boa 
cobertura foliar da planta e, ainda, de adição de adjuvante (estes produtos podem 
apresentar difícil penetração foliar e não são sistêmicos). 
 Normalmente, esses herbicidas não apresentam problemas de deriva por 
volatilização, pois têm pressão de vapor muito baixa. 
 Plantas que estão se desenvolvendo em baixa luminosidade são mais suscetíveis 
a esses herbicidas, pois apresentam menor barreira cuticular à penetração dos 
herbicidas e, ainda, menor reserva de carboidratos. 



6.5.3 Mecanismo  de Ação dos Herbicidas 

b) Inibidores do FSII (Fotossistema II) 
 

Características gerais dos inibidores do fotossistema II: 
 

 Tem sido observado, com relativa frequência, o aparecimento de novas espécies 
de plantas daninhas resistente a esses herbicidas (atuam em sítio de ação 
específico). Por esse motivo, torna-se necessário fazer rotação com outros 
herbicidas que apresentam mecanismo de ação diferente. 
 Em geral, esses herbicidas são muito adsorvidos pelo colóides orgânicos e 
minerais do solo. Apresentam pouca ou média mobilidade no perfil do solo. Por 
essas razões, as doses recomendadas, quando aplicadas diretamente no solo, são 
variáveis para cada tipo de solo. 
 A persistência agronômica desses herbicidas no solo é extremamente variável, 
podendo ser curta para alguns produtos (<30 dias) ou muito longa (> 720 dias) para 
outros. 
 É comum ocorrer efeito sinérgico quando se aplicam inibidores do FSII em 
mistura com outros herbicidas, inseticidas ou fungicidas inibidores da 
colinesterase. Neste caso, pode ocorrer perda da seletividade do herbicida. 
 Todos os herbicidas desse grupo apresentam toxicidade muito baixa para 
mamíferos. 



6.5.3 Mecanismo  de Ação dos Herbicidas 

b) Inibidores do FSII (Fotossistema II) 
 

Mecanismos de seletividade: 
 
Os herbicidas inibidores do fotossistema II são seletivos por diversas razões, que 
variam de cultura para cultura (WELLER, 2003b) 
 

 Alguns herbicidas deste grupo apresentam seletividade “toponômica”, ou por 
posição, como a do diuron para a cultura do algodão. Na realidade, o diuron não 
causa intoxicação à planta do algodão quando utilizado em pré-emergência, 
porque é muito pouco móvel no perfil do solo, não atingindo o local de sua 
absorção pela planta (sistema radicular). Todavia, se for incorporado 
mecanicamente ao solo, ou se for aplicado em solo com textura arenosa e com 
baixo teor de matéria orgânica, poderá entrar em contato com o sistema radicular 
do algodoeiro e causar severa intoxicação à cultura, podendo levá-la a morte. 
 

 Absorção diferencial por folhas e raízes – isso pode ser devido a anatomia e, ou, 
morfologia das folhas e raízes e,também, ao tipo de formulação utilizado, podendo 
garantir a seletividade de determinadas espécies. Neste caso, o herbicida não será 
absorvido em quantidade suficiente para intoxicar a cultura. 



6.5.3 Mecanismo  de Ação dos Herbicidas 

b) Inibidores do FSII (Fotossistema II) 
 

Mecanismos de seletividade: 
 
 

 Translocação diferencial das raízes para as folhas – as glândulas localizadas nas 
raízes e ao longo do xilema adsorvem estes produtos, impedindo que sejam 
translocados até seus sítios, localizados nos cloroplastos. 
 
 Metabolismo diferencial – algumas espécies de plantas, em suas raízes ou em 
outras partes, possuem enzimas capazes de metabolizar as moléculas de 
determinados herbicidas, transformando-os rapidamente em produtos não-tóxicos 
para as plantas, como o milho e o sorgo, que apresentam em sua raízes teores 
elevados de benzoxazinonas. Esses compostos podem promover rápida degradação 
da molécula de atrazine por meio de reações de hidroxilação, dealquilação, ou 
ainda a conjugação dessa molécula com polipetídeos naturais, tornando estas 
culturas tolerantes a esse herbicida.  



6.5.3 Mecanismo  de Ação dos Herbicidas 

b) Inibidores do FSII (Fotossistema II) 
 

Mecanismos de seletividade: 
 
 

Outro exemplo é a seletividade da cultura do arroz ao herbicida propanil. As 
plantas de arroz apresentam concentração da enzima arilacilamidase 10 a 30 vezes 
superior que as principais gramíneas infestantes na cultura. 
Elevadas concentrações dessa enzima nas folhas de arroz garantem a degradação 
do propanil antes que este atinja os cloroplastos (sítio de ação desse herbicida), o 
que não ocorre com as gramíneas infestantes dessa cultura. 



6.5.3 Mecanismo  de Ação dos Herbicidas 

b) Inibidores do FSII (Fotossistema II) 
 

Caracterização de alguns herbicidas: 
 
Atrazina (6-cloro-N-etil-N’-(1-metiletil)-1,3,5-triazina-2,4-diamina) 
 

A introdução da atrazina na decada de 60 revolucionou a produção de milho, que 
passou a contar com um herbicida confiável para o controle de plantas daninhas de 
folhas largas nesta cultura. 
 

É moderadamente adsorvido pelos colóides de argila e da matéria orgânica, tanto 
mais quanto maior for o seu teor no solo; o processo é reversível, dependendo da 
umidade, da temperatura e do pH do solo. 
 

É lixiviável e comum nos solos cultivados em profundidade superior a 30 cm e 
também em águas subterrâneas. Sua degradação no solo é, em parte, micorbiana, 
mas também química e física. Apresenta meia-vida média de 60 dias e persistência 
média a longa no solo, nas doses recomendadas (5 a 7 meses). Em solos tropicais e 
subtropicais sua persistência pode ser maior que 12 meses, se usado em doses 
altas com pH do solo elevado, clima frio e seco. 



6.5.3 Mecanismo  de Ação dos Herbicidas 
b) Inibidores do FSII (Fotossistema II) 
 

Caracterização de alguns herbicidas: 
 

Atrazina (6-cloro-N-etil-N’-(1-metiletil)-1,3,5-triazina-2,4-diamina) 
 

Em diversas regiões do Brasil, tem sido observado intoxicação da aveia semeada 
até 150 dias após aplicação de atrazina na cultura do milho.  
É também utilizado na cultura da cana-de-açúcar, do café, de fruteiras, de cacau, 
de pimenta-do-reino entre outras. Fumo e trigo são muito sensíveis a atrazina.  
 

Quando aplicado em pós-emergência, tem-se observado controle eficiente das 
plantas daninhas, mesmo em doses menores que aquelas usadas em pré-
emergência. Todavia é necessário adicionar a calda óleo mineral para controle mais 
eficiente das plantas daninhas recém emergidas (plantas com 1-2 pares de folhas). 
 

As plantas de milho e sorgo possuem capacidade de metabolizar a atrazina 
absorvido, transformando-o, por ação das benzoxazinonas dessas espécies, em 
compostos não tóxicos. É muito eficiente no controle de dicotiledôneas, porém é 
apenas regular no controle de diversas monocotiledôneas. 
 

Nomes comerciais: Atrazina, Atrazina Nortox, + Nicossulfuron (SansonAZ) 



6.5.3 Mecanismo  de Ação dos Herbicidas 

b) Inibidores do FSII (Fotossistema II) 
 

Caracterização de alguns herbicidas: 
 
Simazina (6-cloro-N,N’-dietil-1,3,5-triazina-2,4-diamina) 
 

É adsorvido pelos colóides de argila e da matéria orgânica; o processo é reversível, 
dependendo da umidade, da temperatura e do pH do terreno. 
 
É pouco lixiviável, não sendo comum nos solos cultivados em profundidade 
superior a 10 cm. Sofre degradação microbiana e química no solo, por hidrólise, 
com formação de hidroxisimazine e dealquilação do grupo amino. 
Apresenta persistência média,  de 5 a 7 meses no solo, nas doses recomendadas, 
em condições tropicais e subtropicais, podendo persistir por mais de 12 meses, se 
usado em doses elevadas. 
 
 
 



6.5.3 Mecanismo  de Ação dos Herbicidas 

b) Inibidores do FSII (Fotossistema II) 
 

Caracterização de alguns herbicidas: 
 
Simazina (6-cloro-N,N’-dietil-1,3,5-triazina-2,4-diamina) 
 

A simazina pode ser usado em pré-emergência das plantas daninhas nas culturas 
de café, cana-de-açúcar, alfafa, fruteiras, etc, para controle de dicotiledôneas e 
algumas gramíneas.  
 
Em dose maiores que 10 Kg/há do p.c. pode ser usado para limpeza de cercas e 
áreas industriais. É absorvido basicamente pelo sistema radicular das plantas, 
sendo pouco móvel no solo. 
 
É utilizado em mistura com a atrazina, visando minimizar efeitos do clima, 
principalmente oscilações pluviais, e também para aumentar o espectro de 
controle de espécies de plantas daninhas. 
 
Nomes comerciais: Simazina Atanor, em mistura com Atrazina (Extrazin, Actiomex, 
herbimix, Primatop , Triamex) 



6.5.3 Mecanismo  de Ação dos Herbicidas 

b) Inibidores do FSII (Fotossistema II) 
 

Ametryn 
Nomes comerciais: Gesapax, Metrimex 
 

Prometryne 
Nomes comerciais: Gesagard, Prometryne 
 

Metribuzin 
Nomes comerciais: Provence, Sencor 
 

Linuron 
Nomes comerciais: Linurex, Afalon, Linuron 
  

Diuron 
Nomes comerciais: Karmex, Cention, Diuron 
 

Bentazon 
Nomes comerciais: Basagran, Banir, Bentazon 
 

Propanil 
Nomes comerciais: Propanil Milênia, Propanil Fersol, Propanil Action,  



Grupos dos Inibidores do Fotossistema II 

Triazinas 

 atrazina (Gesaprim) 

ametrina (Gesapax) 

simazina (Topeze) 

 metribuzin (Sencor) 

prometryne (Gesagard) 

Hexazinone (Velpar) 

Cyanazina (Bladex) 

Uréias 

diuron (Karmex) 

linuron (Afalon, 
Lorox) 

tebuthiuron 
(Combine) 

Benzothiadiazinone 

Bentazon 
(Basagran) 



Características e Sintomas 

Clorose foliar                  necrose 

Não tem efeito direto sobre crescimento das 
raízes 

Herbicidas de contato (não sistêmicos) 

Injúria (poucos dias) 

Inibição do crescimento da planta 

Baixa toxicidade a mamíferos 

86 espécies de planta daninha resistente 


