
Proteção de Plantas 

Cobre na Agricultura 
Gabriel Villela 

 

Introdução 

Formulações de cobre, com objetivo de atuar na proteção de plantas ou em sinergia com fungicidas, 
para maior eficácia no controle de doenças são amplamente utilizadas na agricultura mundial. O 
primeiro fungicida usado na agricultura foi descoberto ao acaso, em 1885, como objetivo inicial de 
tornar videiras menos atrativas aos animais e a visitantes ocasionais na região de Bordaux na França. 
Posteriormente, observou-se que as plantas tratadas, com a então nomeada calda Bordalesa, em 
referência a região francesa, apresentavam uma redução significativa na infecção por míldio. A calda 
bordalesa é uma mistura de sulfato de cobre com hidróxido de cálcio, formando o Hidróxido de 
Cobre.  
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As formulações de cobre como óxidos, oxicloreto e hidróxidos de cobre apresentam cobre insolúvel 
em água e, além da baixa solubilidade, onde maior parte do cobre aplicado escore para o solo, alteram 
o pH da calda para patamares alcalinos, inviabilizando a mistura de tanque com outros produtos 
fitossanitários.  
 
Existem também no mercado as formulações solúveis em água, como o sulfato e o nitrato de cobre. 
Porém, devido ao alto índice salino e solubilidade em água, causam danos fitotóxicos nos tecidos 
das plantas, que inviabilizam seu emprego na proteção de plantas.  
 
Com as recentes regulamentações na União Europeia, uso de cobre passou a ser limitado a 
8kg/ha/ano desde o ano 2000 para uso na agricultura orgânica. Países como Austrália posteriormente 
também implementaram restrições ao uso de Cobre, devido a contaminação de água e aos 
descontroles causados na microbiota do solo. Outro inconveniente das formulações tradicionais é o 
caráter alcalino das formulações. Os fabricantes foram obrigados a encontrar novas maneiras de 
disponibilizar o cobre de forma eficaz. O fosfito de cobre passou a ser regulado como fungicida, fato 
que restringiu seu uso. Diante destes desafios, foram desenvolvidas novas formulações de cobre, que 
possuem baixo teor de cobre, com alta solubilidade em água e absorção pelas células da planta e 
microorganismos, evitando contaminações do solo e aumentando exponencialmente a eficácia do 
emprego de cobre para o tratamento de doenças.  

Glopper 

Produzido pela Arvensis, em Zaragoza na Espanha, o Glopper reúne todas inovações da indústria, 
com pH ácido ideal, para uso em sinergia com produtos fitossanitários em mistura de tanque e 
complexado com ácido glucônico (molécula muito utilizada na indústria farmacêutica em injeções 
intramusculares para alta absorção). O Glopper possui alta absorção pelas células das plantas, fungos 
e bactérias conferindo alta eficácia em baixas doses e concentrações. Outra característica importante 
do Glopper é a flexibilidade na aplicação, sistêmico nos vasos das plantas (xilema e floema), pode 
ser aplicado tanto via folha como diretamente no solo, via sulco de plantio ou fertirrigação. 

Mistura de Tanque 

Para avalição de compatibilidade de mistura de tanque, foram analisados os principais produtos 
fitossanitários e seus respectivos níveis pH ideais na calda de pulverização, conforme descrito na 
tabela 1.  

Aplicações de produtos fitossanitários fora do pH ideal reduzem a eficácia do controle de pragas, 
doenças e plantas daninhas e, muitas vezes, inviabilizam a aplicação por causarem incompatibilidade 
física do tanque de aplicação, entupindo os bicos de pulverização. Tais produtos, quando usados em 
mistura de tanque com formulações insolúveis de cobre com caráter alcalino, inviabilizam a eficácia 
do produto fitossanitário. Quando se corrige o pH da calda para níveis ácidos, adequados para 
mistura, com o índice de pH ao redor de 5,0, o cobre insolúvel se dissocia, tornando altamente solúvel 
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em água, causando severos danos fitotóxicos em função, principalmente, do alto índice salino. O íon 
de Cobre dissociado, livre na solução com pH ácido, se torna altamente reativo, podendo reagir com 
os produtos fitossanitários do tanque de pulverização, formando sais insolúveis, que precipitam no 
tanque e se tornam inúteis para as plantas.  

Nestas situações de mistura de tanque, amplamente observada na agricultura com uso de cobre em 
sinergia com produtos fitossanitários, o ideal é o uso de formulações de cobre com caráter ácido e 
complexado (conforme recomendação dos fabricantes dos produtos fitossanitários), para máxima 
eficácia de seus produtos e, assim, neutralizar seu efeito reativo em mistura. 

Tabela 1 - Principais produtos fitossanitários e seus respectivos índices de pH ideais para 
pulverização. 

INSETICIDAS FUNGICIDAS 
Nome Comum pH Ideal Nome Comum pH Ideal 

Acephato 5 Carbendazin 5 
Bacilus thur 5 Captan 5 
Carbaryl 6 Chloratonil 5 
Carbofuram 5 Cyproconazole 5 
Cartap 5 Difenoconazole 5 
Clorpyrifos 4 Iprodiona 5 
Cypermetrina 4 Mancozeb 5 
Dimethoato 4 Propiconazole 5 
Endolsufan 5 Tebuconazole 5 
Ethion 6 Tiof. Metilico 5 
Fenalerate 5 Triadimefon 5 
Fenitrothion 4 Cresoxim-metílico 5 
Methamidofos 5 Azoxystrobin 5 
Metidationa 5 Epoxiconazol 6 
Methomil 5 Triadimenfon 5 
Phosmet 5 ACARICIDAS 
Parathion 5 Abamectin 5 
Permetrina 4 Cyhexatin 5 
Profenofos 4 Dicofel 5 
Trichlorfon 5 Hexythiazox 5 
Triazophos 6 Propargite 6 

Ensaio de Mistura de Tanque 
Com a finalidade de avaliar a interação das diferentes formulações de cobre 

disponíveis no mercado, foi realizado teste para avaliação de pH, com os seguintes 
produtos comerciais: Glopper, Difere (Oxiquímica), Kocide (DuPont) e Big Red (Agrichem), 
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nas concentrações de 1,0 e 2,0 ml/L, em água pura, com pH a 6,9. Os resultados estão 
descritos na tabela 2.   

Tabela 2 - Ensaio de avaliação de pH, com diferentes fontes de cobre. 

Concentração 
do i.e. 

(g ou ml/L de 
H2O) 

 
Glopper 

(Gluconato de 
Cobre) 

 

Difere 
(Oxicloreto de 

Cobre) 

Kocide  
(Hidróxido de 

Cobre) 

 
Big Red  
(Óxido 

Cuproso) 

1,0 5,0 7,3 8,2 8,4 
2,0 4,5 7,2 9,3 8,8 

 

Glopper Modos de Ação 

O Glopper tem mostrado alta eficácia e excelente sinergia com tratamentos químicos no controle de 
doenças. As opções atuais no mercado são, na grande maioria, de óxidos e hidróxidos de cobre que 
possuem altos índices de pH, não sendo indicados para mistura de tanque com outros produtos 
químicos. As fontes de cobre com pH ácido, como sulfatos e os nitratos de Cu, são de difícil manejo, 
por causarem problemas de fitotoxicidade nos tecidos vegetais, devido ao alto índice salino. O 
Glopper possui a fonte de cobre complexada com ácido glucônico, formando três moléculas 
orgânicas distintas (conforme descritas abaixo na figura 1), com alta absorção nos canais de proteína 
das células e possibilitando alta eficácia no uso do  

cobre. Este complexante ácido é muito utilizado na indústria farmacêutica para administração de 
ingredientes ativos intramusculares e, quando aplicadas em sinergia com tratamento químico, atuam 
como carreadores destes ativos. 

 

Figura 1 - Figura 1- Moléculas de cobre orgânico tribásico presentes no Glopper. 

O Glopper atua na proteção de plantas induzindo a produção de lignina, que proporciona 
barreira mecânica e desempenha funções protetoras nos vegetais. A lignificação pode 
impedir o desenvolvimento do fungo nos tecidos vegetais de várias maneiras: 
estabelecimento de barreira mecânica ao avanço e desenvolvimento do patógeno; 
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modificação da parede celular, tornando-a mais resistente ao ataque de enzimas 
hidrolíticas; aumento da resistência das paredes à difusão de toxinas produzidas pelos 
patógenos, impedindo que os nutrientes do hospedeiro sejam utilizados pelo invasor. 

 Na proteção sistêmica, o Glopper ativa o sistema enzimático das enzimas fenol-
oxidase e, por consequência, a síntese de compostos fenólicos na rota do acido 
chiquímico, produzindo fitoalexinas, moléculas com propriedades antimicrobianas. Estas 
moléculas atuam de forma análoga aos fungicidas nas plantas. Cada espécie produz um 
tipo específico de fitoalexinas. Na figura 2 são mostrados alguns tipos identificados de 
fitoalexinas:  

 

Figura 2 Fitoalexinas identificadas em Soja, Mamona, Tomate e Batata Doce 

 

As moléculas de cobre presentes no Glopper, alteram a permeabilidade da 
membrana celular dos fungos e aumentam os estresses oxidativos, com a entrada dos 
íons de Cu2+ inibindo a síntese proteica nos ribossomos e, consequentemente, a 
degradação do DNA e morte celular do microrganismo.  

 

 

Qualquer dúvida ou necessidade de informação adicional, peço entrar em contato do o 
Dept. técnico da Comnagro (tecnico@comnagro.com.br). 


