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o emprego de herbicida constitui importante ferramenta no

manejo de pastagens. Porem existem preocupa90es

basicas relacionadas ao seu use, referentes ao efeito sobre

as pessoas (aplicadoresl. animais em pastejo e ao meio

ambiente.

o grau de toxidez dos herbicidas aos animais de sangue

quente, assim como dos agrotoxicos em geral, e expresso

pela DL6o' ou seja, a dose unica, expressa em mg/kg de

peso corporal, que mat a 50% dos individuos. De acordo

com a DL6o' os produtos sac classificados em quatro

classes: altamente toxico, medianamente toxico, pouco

toxico e praticamente nao toxico. Os herbicidas usados em

pastagem estao todos incluidos na classe de pouco toxico

(Classe III).

Conforme a Tabela 1, existem faixas de DL60 oral e

dermica, considerando as formula90es solida e liquida. No

caso de a9aO dermica, a DL60 e 0 dobro da ingestao oral,

significando que a exposi9aO dermica ao herbicida e duas

vezes men os danosa ao aplicador que a exposi9aO oral.

o grau de toxidez tambem depende da formulayao do

produto, solido ou Ifquido, sendo a formula9aO solida mais

toxia que a Ifquida. Para fins comparativos com os valores
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da Tabela 1, considerar que a aspirina tem DL60 de 1.240

mg/kg.

Tabela 1. DL60 de herbicidas da classe toxicologica III

(pouco toxico)

Modo de
exposigao

Os herbicidas usados em pastagem (Picloran + 2,4-D,
Picloran, Tebutiron, Dicamba + 2,4 De 2,4 - D + MCPA)
nao sac toxicos aos animais nem ao homem, dentro da

faixa de aplica9aO recomendada. Portanto, os animais nao

precisam ser retirados da area pulverizada com esses

herbicidas, exceto em duas condi90es: no caso de vacas-

leiteiras e se existirem plantas toxicas na area.

No caso de vacas-Ieiteiras, recomenda-se sua exclusao da

area durante 10 a 15 dias, a fim de se prevenir possivel

contamina9aO no leite.
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temporariamente a palatabilidade das plantas pulverizadas.

Portanto, se existirem plantas t6xicas na area, 0 seu

consumo sera aumentado, crescendo a amea9a aos

animais. Nesse caso, 0 rebanho deve ser retirado da area

por tres ou mais semanas, ou seja, ate que as plantas

sequem e percam a palatabilidade. Uma outra razao e que

os herbicidas pod em aumentar 0 nfvel de princfpios

t6xicos em algumas plantas, tornando-as, assim, mais

prejudiciais aos animais.

No entanto, a exclusao dos animais pod era ter efeito

benefico sobre a pastagem, aliando duas condi90es

favoraveis ao crescimento das forrageiras, quais sejam, a

ausencia de concorrencia com as invasoras e a nao-

rem09ao de folhas pelos animais, promovendo a
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Quanto aos efeitos sobre 0 meio ambiente, os herbicidas

indicados para pastagem tem curta persistencia no solo, na

agua e no ar, exceto no caso de tebutiron que e um

arbusticida e, portanto, tem aplica9ao mais localizada.

Apesar da necessidade de cautela, se aplicados nas

dosagens corretas e com os cuidades requeridos, 0 uso de

herbicidas em pastagem apresenta baixo risco para 0

homem, animais em pastejo e 0 meio ambiente. E
importante que 0 produtor procure orienta9ao tecnica, a

fim de que 0 herbicida seja aplicado da forma mais correta,

resultando em maiores beneffcios e em menores riscos.

Comite de
Public<S909S

Presidente: Edson Alves Bastos
Secretaria .••xecutiva: Ursula Maira Barros de Araujo
Membros: Maria do Perpetuo Socorro Cortez Bona do
Nascimento, Aderscn Soares de Andrade JUnior, Cristina
Arzabet Jose Almeida Pereira, Francisco Jose de Seixas
Santos e Edvaldo Sagrilo

Supervisor ed"l1orial: Ligia Maria Rolim Bandeira
Revisao de texto: Ligia Maria Rolim Bandeira
Editor~io eletJ'6nica: Er/andio Santos de Resende
Normaliza~ bibliogr.ifica: Orlane da Silva Maia

mailto:sac@cpamn.embrapa.br

