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EFEITOS DE MISTURAS DE HERBICIDAS GRAMINICIDAS COM LATIFOLI

CIDAS, APLICADOS EM PÓS-EMERG~NCIA, NO CONTROLE DE PLANTAS r· 

DANINHASNA'CULTURA 'DA.LSOJA -[Glyclne ·max: (d.l~) {Meriri,il:o.h} LL;;_1 

RESUMO 

Autor: VALDEMIR ANTONIO PERESSIN 
Orientador: Prof.Dr. Ricardo Victória Filho 

Com o objetivo principal de estudar os efei ~~-7' 

tos das misturas de herbicidas graminicidas com latifolici

das, aplicados em pós-emergência, no controle de plantas da-

ninhas na cultura da soja, instalou-se dois experimentos em 

condi~ões de campo, nas dependências do pepartamento de Hor

ticultura da ESALQ-USP. 

No primeiro experimento utilizou-se o culti

var de soja IAC-8 e foi instalado com 3 repetições,sendo que 

os tratamentos ~nvolveram 8 herbicidas, sendo 4 graminicidas 

[haloxyfop-methyl (HM), sethoxydim (S), quizalofop-ethyl(QE) 

e fluazifop-p-butil (FpB) e 4 latifolicidas (chlorimuron 

e t h Y 1 (C E), f o m e s a f e n ( F o~), f 1 u o r o 9 1 y c o f e n (f lu) e 1 ac t o f e n 

(Lac)], aplicados isolados e em misturas, e além das teste -

munhas (com e sem a convivência da cultura com a comunidade 

infestante). O estádio de desenvolvimento-das plantas dani

nhas por ocasião da aplicação foi de até 8 folhas verdade i -

raso Todos os tratamentos foram utilizados com e sem a adi-
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ção dos seus respectivos adjuvantes, resultando em 52 trata

mentos dispostos no esquema fatorial, sendo um fator a uti

lização ou não do adjuvartte e o outro fator, os herbicidas e 

85 testemunhas. 

No segundo experimento utilizou-se o cultivar 

dt:i soja FT-Cristalina. Foi instalado com 3 repetições e os 

tratamentos envolveram 4 herbicidas, sendo 2 graminicidas(HM 

e QE) e 2 -lati fol-icidas (CE e Fom) , aplic_ados-_isoladose- em 

misturas, em dois estádios de desenvolvimento das plantas da

ninhas (até 4 folhas verdadeiras e até 12 folhas verdade~as) 

e em duas doses (dose normal e 80 % da dose normal). Também 

foram instalados mais duas testemunhas (uma com e outra sem 

o controle das plantas daninhas), resultando em 34 tratamen -

tos dispostos no esquema fatorial sendo um fator a época (os 

dois estádios de desenvolvimento das plantas), outro fator a 

dose (as duas doses utilizadas) e por último o fator herbici

da (2 graminicidas, 2 latifolicidas e 4 misturas), mais duas 

testemunhas. 

As avaliações realizadas foram: porcentagem 

de injúria nos cultivares de soja e porcentagem de 

nas espécies de plantas daninhas. 

controle 

Os adjuvantes, de uma mane~ra geral, promove -

ram o aumento de injúria dos herbicidas avaliados. 
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Os melhores graminicidas, aplicados isolados 

e em mistura, para o controle de Eleusine indica (L.)' Gaertn 

foram: HM" QE e RpS. 

Nãb houve diferenças significativas no con

trole de Digitaria horizontalis Wild. entre os 4 graminici ~ 

das isolados, mas as melhores misturas foram as dos gremini-
-

cidas QE ou HM com os latifolicidas Fom, Flu ou Lac. 

No estádio de até 8 folhas verdadeiras nenhum 

dos herbicidas avaliados foi eficiente no controle de Alter-

nanthera ficoidea (L.) R.Sr. Os melhores tratamentos para o 

controle de Mollugo verticillata L. foram as misturas (QE+ 

+ Fom, S + Fom e HM + Fom) com a utilização dos ,seus respec

tivos adjuvantes. Assim como do latifolicida lac aplicado 
I 
'isolado. Ambos os latifolicidas (CE e Fom), assim como as 

suas misturas com graminicidas (QE + CE, QE + Fom, HM + CE e 

HM + Fom), foram eficientes no controle de 

,hispidum DC. 

Acanthospermum 

Na média geral dos dados, as misturas de tan

que tiveram efeitos predominante~t;:!nte antagonisticos no con

trole de E_indica,D. Horizontalis e monocotiledôneas. O 

controle de A. hispidum pelo CE ou pelo Fom não foi estatis

ticamente afetado pelas misturas de tanque com HM ou Qt, as

sim como o de M. verticillata pelo CE ou pelo Flu e o de A. 



ficoidea pelo CE não foram estatisticamente afetados 

misturas de tanque com 5, HM, QE ou FpB. Por out~o 

xix. 

pelas 

ladoj 

efeito~ estatisticamente antagon!sticos no controle de M. 

vertici.~lata (S, HM, QE ou FpB em misturas de tanque com lac) 

e no controle de A. ficoidea (FpB, HM, QE ou 5 em mistura de 

tanque com Flu ou lac) foram observados nestes experimentos, 

assim como efeitos significativamente sinergísticos no con -

trole destas duas espécies foram obtidos nas misturas de 

tanque de Fom com 5, HM, QE ou FpB. 

Dentre os graminicidas isolados o QE foi o 

mais fitotóxico, embora os'sintomas de intoxicação tenham si

do bastante leves e as plantas de soja recuperaram-se rapi -

damente. Para os latifolicidas isolados, de uma maneira ge-
-

ral, a ordem de injúria foi: lac) Flu) Fom) CE. Dentro 

das misturas o comportamento dos graminicidas com os latifo

licidas foi muito variado, e de uma maneira geral apenas o 

lactofen teve um comportamento semelhante com todos os gra

minicidas na mistura, estando sempre entre os mais fitotóxi-

COSo 

,-
Em ambO~ os experimentos os diferentes trata-

mentos com a utilização dos herbicidas, isolados ou em mis

turas, não influiram negativamente na produção dos cultiva -

res de soja. 
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WEEO CDNTRDL IN SDVBEAN [Glycine max (L.) Merrill] CRDP BV 

POSTEMERGENCE APPLICATION DF NARRDWLEAF ANO 

BROAOLEAF MIXTURES DF HERBICIOES 

, 
Author: VALDEMIR ANTONIO PERESSIN 

Adviser: Prof.Or. Ricardo Vict6ria Filho 

SUMMARY 

Two weed control experiments, under field 

conditions, were carried out at the Horticulture Oepartment 

of the "Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz~ The 

main abjective was to study the effects of the narrowleafand 

broadleaf mixtures of herbicides in weed control of the say

bean crap. 

In the first experiment the cultivar used was 

IAC-8 and the crop was treated with 8 herbicides and two 

contraIs (manual weeding and no weeding). The 8 herbicides· 

tested envolved two groups: 4 were narrowleaf killer~: ha

loxyfap-methyl (HM); sethoxydim (S); quizalof~p-ethyl '(QE) 

and fluazifop-p-buthyl (FpB); and the others were broadleaf 

killers: chlorimuron-ethyl (CE), fomesafen (Fam), fluoro 

glycafen (Flu) and lactofen (Lac). The herbicides were 

applied either alane ar mixtured (braadleaf and narrowleaf 

killer), with ar withaut the use af their respective surfac-
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-tants. The experimental design used was a factorial design 

with 52 treatments and 3 replications. 

In the second experiment the cultivar used 

was FT-Cristalina and the crop was treated in two different 

growth stag~s (up to 4 leaves and up to 12 leaves) and two 

rates (normal and 80 % of the normal rate). Four herbicides 

were used, HM and QE (narrowleaf killer) and CE and Fom 

(broadleaf killer),in a factorial design with34 treatments

and 3 replications. The same contraI treatments of the first 

trial were used. 

In the two trials it was measured the leveI 

of injury induced by the herbicides to the soybean plant and 

the effectiveness of the weed control, including narrowleaf 
I 

and broadleaf weeds. , 

The surfactant generally increased the fito

toxicity of the herbicides studied. No effects were observed 

'between thetwo application date and between the two rates 

of application. From the narrowleaf herbicides studied, only 

sethoxydi~, either alone ar in mixtures, was ~ot effective 

in controlling Eleusine indica (L.) Gaertn. Among the 

narrowleaf herbicides no differences were observe in the 

contraI of Digitaria horizontalis Wild., -however for the 

mixtures the bettercombinationswere those for the narrow 
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leafkillers QE and HM with the broadleaf killer Fom, Flu 

and Lac. 

No studietl herbicide was effective in ·con-

trolling Alternanthera f~coidea (L.) R. Br. The best con

trol of Mollugo verticillata L. was obtained by the use of 

Lac and the mixtures of Fom and the narrowleaf killer QE, 5 

and HM, these with the use of surfactant. Acanthospermum 

hisp~idum. DC. was efficiently controlled by the use of CE and 

Fom as well by their mixtures with the narrowleaf (QE + CE ; 

QE + Fom; HM + CE and HM + Fom). 

In the average the tank mixtúres had antago -

nistic effects in controlling E. indica, D. horizontalís and 

narrowleaf weeds. 

The control of A. hispidum by the use of CE 

or Fom were not affected by mixtures with. HM and QE. AIso 

the control of M. verticillata by the use of CE or Flu and 

the control of A. ficoidea by the use of CE were not affected 

by their mixtures with 5, HM, QE and FpB. 

-Antagonistic effects were;-. observed in the 

control of M. verticillata, when Lac~a~ mixture4 with one 

of the following herbicides: 5, HM, QE and FpB. AIso the sa

me effects were observed in the control of-A. ficoidea when 

Flu or Lac were mixtured with FpB, HM, QE and 5. 5inergis-
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tic effects were observed in the control of these two . spe

cies with mixtures of Fom with S, HM, QEand FpB. , 
Among the narrowleaf killers used alone, QE 

was the most phitotoxic, although the symptoms were mild 

and the soybean plants recovered very rapidy. Among the 

broadleaf killers used alone the fitotoxicity degree in a 

decreasing order was Lac > FIu > Fom > CE. Among the mixtu-

res studied only the lactofen presented the same behavior 

with alI the narrowleaf killers, being the most fitotoxic. 

In both experiments the use of herbicides 

either alone or in mixtures, did not affected the yield of 

the soybean varietes, when compared with the manual weeding 

controlo 



1. 

1. INTRODUçAo 

A soja constitui-se numa fonte considerável 

de óleo e de protelna. apresentando grande diversidade de usos, 

tanto na alimentação humana como animal. A sua incorporação 

na agricultura brasileira ocasionou grande impacto no setor. 

De uma cultura inicialmente inexpressiva, tornou-se, em cur-

to período de tempo, um dos principais produtos da explora-

ção agrícola e da economia nacional. 

Segundo o INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 
I' 

ESTATíSTICAS (199Q), a produção nacional de soja em 1988 foi 

avaliada em 18,0 milhões de toneladas, com aumento de 5,9 % 

em relação à safra anterior. Tal resultado foi decorrente 

da expansão na área de plantio da cultura, que atingiu 10,6 

milhões de hectares contra 9,1 milhões de hectares cultiva -

dos na safra passada, gerando excedentes exportáveis que . 
--

proporcionaram uma receita de 3,0 bilhões de dólares, ou se-

ja, ao redor de 10 % do faturamento com as exportações bra-

sileiras em 1988. 
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Entre outros inúmeros fatores, a soja pode 

ter a sua produção afetada pela convivência com as plantas 

daninhas. Estas prejudicam a cultura através da competição 

por água, luz, nutrientes e espaço, hospedando pragas e 

doenças, liberando substâncias de ação alelopática, conta -

minando o produto final, e di ficul tando as práticas culturais. 

Para prevenir tais efeitos maléficos sobre a 

cultura, além de outros métodos de controle das plantas da

ninhas, têm sido utilizado, em média, de 1,6 a 1,7 1 ou kg 

de herbicidas (p.c.) por hectare/ano (VELINI, 1989). . Este 

elevado consumo de herbicidas associado à grande área de 

cultivo da soja fazem desta cultura a maior consumidora na

cional destes produtos. 

Os herbicidas podem ser aplicaqos na parte 

aérea das plantas ou no solo. Aqueles àplicados na parte aérea 

das plantas e seletivos à cultura da soja,. de maneira gera~ 

possuem efeitos mais pronunciadOs ou eficazes sobre as gra

míneas ou sobre as dicotiledôneas. Como as espécies de 

plantas daninhas apresentam-se, quase sempre, de maneira 

muito heterogênea no solo ,a mistura de herbicidas 'gra

minicidas com latifolicidas faz-se neriessária e, tornou -se 

prática comum entre os produtores.Contudo, os Ministérios da 

Saúde e da Agricultura não as recomenda em função do desco

nhecimento das características toxicológicas dessas mistu

ras (ALMEIDA & RODRIGUES, 1988). 

( 
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Desse modo, são necessárias mais pesquisas 

nessa área, pois os efeitos dessas misturas sobre o contro

le das plantas daninhas também não são bem conhecidos e po

de~ não ser iguais aos teoricamente esperados, p6dendo ser 

maiores ou menores, e consequentemente, benéficos oU malé

ficos para a finalidade que se pretende. 

Segundo COLBY (1967), quando a resposta ob-

servada é maior que a esperada, a mistura é 

quando é menor que a esperada, é antagonística 

forem iguais, a mistura é aditiva. 

o objetivo principal do presente 

sinergística, 

e quando 

tT'l:Ibalho 

foi estudar os possíveis efeitos das misturas de graminicidas 

com latitolicidas, aplicados em pós-emergência, em área total, 

na cultura da soja, com e sem a utilização de 

seus respectivos adjuvantes, em di ferentes d.oses e épocas 

de aplicação e, em condições de campo. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

A história da soja é obscura. A literatura 

chinesa relata :que a soja era bastante cultivada ,como alimento! cen-

tenas de anos antes de os registros serem feitos e o·regis,-

tro mais antigo data de 2838 anos antes de Cristo (BONATO & 

BONATO, 1987). 

A primeira referência encontrada na literatu-

ra sobre a soja no Brasil data de 1889. Nesse ~no D'UTRA 

(1889) relatou os resultados dos primeiros testes feitos com 

variedades no Estado da Bahia. 

Daffert (1892) citado por BONATO & BONATO 

(1987) relatou os primeiros estudos feitos em São Paulo,na Es-. 
tação Agronômica de Campinas, atual Instituto Agronômico de 

São Paulo (IAC). 

Desde há muitos anos, os Estados Unidos da7( 

América do Norte ocupa o primeiro lugar na produção de soja 

e em 1979 o Brasil passou a ser o segundo produtor mundial de 

soja. Nos Estados Unidos da América do Norte, no Brasil e 

na Argentina, o crescimento do cultivo tem sido constante,em 

área e em produtividade, devido ao avanço tecnológico, entre 
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os quais o controle das plantas daninhas tem desempenhado 

papel fundamental. 

2.1. Plantas daninhas e matocompetição 

As plantas são consideradas daninhas, quan-

do interferem nas a~ividades humanas, podendo ser defi

nida como uma planta que 'ocorre onde não é desejada (SHAW, 

1956). 

As plantas daninhas, na realidade, furtam a 

energia do homem. HOLM (1971) verificou que mais energia 

humana é gasta no controle de plantas daninhas que em qual

quer outra atividade. 

MUZIK (1970) salientou que as plantas dani

nhas causam maiores perdas ou danos às plantas cultivadas 

que as pragas e doenças e se constituem na 

maior barreira para produção de alimentos ·e desenvolvimento 

econômico de muitas regiões do'mundo. 

As plantas daninhas sã~ indubitavelment~um 

dos mais importantes fatores que afetam a economia agrícola, 
// 

em caráter permanente. Se, de um lado, a sua presença na 

cultura ocasiona prejuízos inquestionáveis, o seu controle 

acar~eta, na maioria das vezes, despesas significativas no 

custo de produção. 
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Todas as espécies de plantas daninhas podem 

afetar a~ culturas, mas algumas são encontradas em maior nú-

mero e com maior frequência em certos locais e em 

culturas. 

certas 

Segundo HOLM et ali i (1977) as principais 

plantas daninhas da cultura da soja no mundo são: Eleusine 

indica (L.) Gaertn., Cyperus rotundus L., Echinochloa crus

galli (L.) Beauv., Echinochloa colonum (L.) Link., Rot

tboellia exaltata L.f., Digitaria sanguinalis (L.) Scop. 

Setaria glauca Beauv., Digitaria adscendens (H.B.K.) Henr., 

Agropyron repens (L.) Beauv., Cyperus esculentus L.,Con -

volvulus arvensis L. e Sorghum halepense (L.) Pers. 

NO Brasil as principais plantas daninhas da 

cultura da soja são: Brachiaria plantaginea (Link) Hitch., 

Digitaria sanguinaIis (L.)Scop., Eleusine indica (L.)Gaertn., 

Cenchrus echinatus L., Echinochloa spp., Acanthospermum his

pidum DC., Acanthospermum austraIe (Loefl.) O. Kuntze, Bi

dens piIosa L., Portulaca oleracea L., Euphorbia prunifolia 

Jacq., Si da spp. e Ipomoea spp. (FORSTER & ALVES, 1976). 

No Estado de São Paulo, SOARES (1976) re-

lata que as principais plantas daninhas na cultura da soja 

são Bidens pilosa L., Digitaria sanguinalis (L.) Scop., Ri

chardia brasiliensis Gomes, Cenchrus echinatus L., Eleusine 

indica (L.) Gaertn., Brachiaria plantaginea (Link) Hitch. , 



7. 

Portulaca oleracea L., Sonchus oleraceus L. e Acanthospermurn 

hispidurn DC. 

Os efeitos negativos observados no crescimen

to, desenvol v l,mento e produti v idade de uma cultura, dev ido à 

presença das plaritas daninhas, não devem ser ~tribuídos ex

clusivamente à competição imposta por estas últimas,rnas são, 

em última análise, a resultante de um total de pressões am

bientais que são direta (competição, alelopatia, interferên

cia na colheita e outras) ou indiretamente (hospedando pra

gas, moléstias, nematóides e outras) ligados às suas presen

ças no ambiente agrícola (PITELLI" 1985). A alelopatia e a 

competição são os dois efeitos principais s~ndo que a sepa

ração absoluta destes efeitos é muito difícil e em culturas 

anuais a competição pelos fat6res vitais ao -crescimento e 

desenvolvimento das plantas no ambiente comum é o mais im

portante (DAWSON & APPLEBY, 1985).' 

Os fatores que poaem afetar o grau de compe

tição entre duas plantas foram esquematizados pela primeira 

vez por BLEASDALE (1960). Ess~ esquema foi adaptado por 

BLANCO (1972) e por PI TELLI (-1;985) para a cultura e a mato -

comunidade e segundo eles, tais fatores são agrupados em fa

tores ligados à comunidade infestante (espécie, densidade e dis

tribuição) ,fatores ligados à cul tura (espaçamento, densidade , 

cultivar e duração do ciclo) e da época e extensão do período 

em que ambas convivem no ambiente comum. Além disso, pode 
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ser alterado pelas condições edáficas e climáticas, e pelos 

tratos culturais. 

Para detefminar esses fatores, na grande maio

ria dos casos, a produtividade da cultura foi o parâmetro 

avaliado. 

Com rela1ão à comunidade infestante, são bas

tante estudados os efeitos da densidade e da composição es

pecífica, o que pode ser perfeitamente compreendido pelo fa

to de que o comportamento de uma espécie pode variar de uma 

área para outra (BLANCO, 1972). Além disso, as diferentes 

espécies, daninhas que se desenvolveram na mesma área da cul

tura influenciarão, em parte, o grau de competição, poi.s as 

habilidades competitivas variam com a espécie vegetal (PI-

TELLI, r980). A não ser que a comunidade infestante -seja 

altamente densa e a plena manifestação do potencial e. das 

diferenças genéticas das várias espécies seja tolhida por um 

processo competitivo extremamente intenso (BLANCO, 1972 e 

PITELLI, 1985). 

As perdas de produção de soja ..causadas pelas p.lantas 

daninhas em condições de clima tropicar_~ subtropical são 

bastante variáveis e podem chegar a ser totais. BLANCO et 
\ 

alii (1973) registrou perdas da ordem de 90 % da'produção em 

dois experimentos conduzidos na região de Campinas, SP. Mas, 

de uma maneira geral, situam-se na faixa de 50 a 60 % (HAM -

MERTON, 1974; BHAN, 1974 e PULVER, 1974). Ao passo que, em 



9. 

clima temperado, essas perdas atingem, no máximo, 25 % da 

produção de grãos (ASHLEY & PFEIFFER, 1956). 

JACKSON et alii (1985) trabalhando com comu -
! 

nidades infestantes naturais obteve reduções bastante variá-

veis na produtividade da cultura da soja, quando esta de

senvolveu-se todo o ciclo na presença das plantas daninhas , 

em função do ano e do local de estudo, -oécilando entre 31 e 

95 %. Quando somente as latifoliadas ou as gramíneas foram 

controladas, na maioria, mas não na totalidade dos anos e 

locais, ocorreram reduções significativas de produtividade, 

entretanto em valores sempre inferiores aos observados quan

do a cultura se desenvolveu na presença de todas as espécies. 

Maiores reduções na produção estiveram associadas a baixas 

precipitações pluviométricas e a altas densidades de plantas 

daninhas. 

A densidade da comunidade infestante é um fa-

tor muito importante nos estudQs de competição e esta varia 

em função de muitos fatores, mas para este trabalho é inte -

ressante elaborar alguns comentários sobre a variação emfun

ção da época em que foi realizada a contagem, pois a emer 

gência das plantas daninhas de uma maneira geral, é . muito 

desuniforme, assim como a partir de um determinado momento a 

competição entre as plantas, quase sempre, reduz a densidade 

das mesmas. 
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Com relação a este aspecto, BLANCO et alii 

(1973) obtiveram resultados distintos em dois diferentes anos 

agrícolas, embora as espécies infestantes fossem as mesmas. 
I 

No ano agrícola 1969/70, a densidade de plantas daninhasatin-

giu valores máximos de 203 Plantas/m2 , 30 dias após a emer -

gência da soja. A partir daí decresceu paulatinamente com o 

passar do tempo, sendo mínima ou igual a 105 plantas/m 2 50 
/ 

dias após a emergência da cultura. No ano agrícola de 1971/ 

/72 as densidades médias foram bastante inferiores às ver i -

ficadas em 1969/70 e além disso, apesar dos resultados terem 

sido inconsistentes, houve uma tendência de todas as espé

cies terem suas densidadês aumentadas até o 75º ou 95Q dia 

após a emergência da cultura. O valor máximo observado nes

te ano foi de 105 plantas/m2 e o mínimo de 32 Plantas/m~ res-
-

pectivamente 95 e 15 dias após a emergência da soja. 

Contudo nos trabalhos de DURIGAN (1983) e ROS-

SI (1985) a densidade das várias espécies e a densidade to

tal da comunidade infestante foram praticamente constantes 

desde a primeira avaliação realizada, aos 30 e aos 20 dias 

após a emergência da ~oja, respectivamente, até o final do 

ciclo da cultura. A; densidades totais situaram-se próximas 

a 80 plantas/m2 . 

VELINI (1989) relata que pelos trabalhos re-

vistos na literatura fica bastante evidente que o sombrea 

mento da cultura pode em muito reduzir a germinação de de-
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terminadas espécies de plantas daninhas. Além do que, a 

pressão competitiva exercida pela cultura pode reduzir o 

crescimento e algumas vezes levar as plantas daninhas à 

morte. 

PITELLI (.1985) pondera~e as principais ca

racterísticas que proporcionam alta c pacidade competitiva 

num determinado cultivar são: rápido crescimento e desen -

volvimento inicial, arquitetura adequada para intensa in-

terceptação da luz solar e capacidade de liberar substân 

cias de natureza alelopática. 

LUNSFORD (1983) . ~vou os efeitos comple -

mentares de controle de Panicum texanum Buckl. proporciona

dos por diferestes2 culturas agrícolas, na eficiência de 

- diversas doses ~o herbicida fluazifop-butil. Paraa sqja, a 
I 

dose eficaz do herbicida foi 0,14 kg/ha, para o amendoim 

0,28 kg/ha e na cultura da cetLa foi necessário 0,48 kg/ha. 

Observa-se que, a cultura da cebola é uma das culturas agrí-

colas que apresenta uma menor capacidade competitiva (VAN 

HEEMST, 1986). 

EVETTS & -BURNSIDE (1973) avaliaram a capa -

cidade de crescimento da soja, sorgo e 7 espécies de plan -

tas daninhas em casa-de-vegetação. Trinta e seis dias após 

a semeadura, o acúmulo total de matéria seca das plantas de 

soja foi inferior ao das plantas de Sorghum bicolor, Sorghum 

halepense e Amaranthus retroflexus, semelhante ao das plan-
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tas de Setaria viridis e superior ao de três espécies.No to

cante à área foliar, a soja só foi suplantada por Sorghum 

bicolor e Setaria viridis. 

SHURTLEEF & COBLE (1985) observaram que quan

do a cultura da soja e diversas espécies de plantas daninhas 

foram semeadas sincronicamente, o crescimento das plantas da

ninhas foi drasticamente reduzido pelas interações com a 

cultura, que por sua vez foi muito ou nada afetada pela con

vivência com ~splantas ~aninhas~ Também, outros ~utores ob~ 

ser varam reduções no crescimento das plantas daninhas inte -

ragindo com a cultura da soja (VELINI, 1989). 

2.2. Controle químico de plantas daninhas 

o método químico de controle de plantas dari

nhas é realizado com a utilização de produtos sintétic·os de

nominados de herbicidas (VICTORIA FILHO, 1985). Os herbici -

das são compostos que aplicados às plantas, reagem com seus 

constituintes morfológicos ou interferem nos seus sistemas 

bioquímicos, promovendo efeitos morfológicos ou fisiológicos 

de graus variáveis, pOdendo levá-las à morte parcial ou to

tal (CAMARGO, 1986). 

Os herbicidas podem ser aplicados na parte 

aérea das plantas ou no solo. Para que um herbicida aplicado 

na parte aérea das plantas apresente como resultado final a 
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morte delas, uma série de etapas deve ocorrer (VICTORIA FI

LHO, 1985): 

- o herbicida deve atingir o alvo com uma co-

bertura o mais uniforme possível; 

- deve ser retido pela folha; 

- deve ser absorvido; 

deve ser translocado para o local de ação, 

atingindo em concentrações adequadas para provocar a morte 

das plantas. 

A retenção do herbicida na folha é um dos mais 

importantes fatores que influenciam a absorção foliar dos 

herbicidas (ANDERSON, 1983). Plantas com folhas verticais 
, 

favorecem o escorrimento das gotículas de pul ver ização. Já a 

disposição horizontal das folhas de dicotiledôneas favorece 

a retenção (ASHTON & HARVEY, 1971). 

Outro aspecto a ser relatado são os pêlos que 

revestem a folha e retêm uma c~ada de ar que impede que as 

gotículas da calda pulverizada atinja a superfície 9a cutí -

cuIa (VICTORIA FILHO, 1985). A solução não chega a molhar a 
-

folha, não sendo pois absorvida. Neste caso, há necessidade 
.~ . 

• "!'<--

da-adição de um surfatante (CAMARGO, 1977). Surfatantes 

são adjuvantes ativadores de superfície que, por sua ação in-
I 

terfacial, promovem o espalhamento da formulação pulverizada 

na superfície f aliar, através do aumento das características 

umidificantes das gotículas pulverizadas (CAMARGO, 1986 e 
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ALMEIDA & RODRIGUES, 1988), remove a camada de ar que perma

nece entre o líquido pulverizada e a superfície foliar da 

folha, solubiliza as substâncias apoIares da planta,tais co

mo cu~ícula cerosa ou porções lipídicas das células-guarda e 

membr~nas plasmáticas (CAMARGO, 1986). O mesmo autor, tam

bém relata que os surfatantes facilitam e aumentam a emul -

si f ic/ação, dispersão, molhamento, espalhamento, adesão, pe

netração ou outras propriedades de superfície dos líquidos . 

Que os adjuvantes são materiais que, adicionados a uma for

mulação de um defensivo agrícola, modifica as suas caracte -

rísticas físicas, facilitando a sua aplicação e intensifi 

cando a atividade do seu ingrediente ativo, sendo que os mes-

mos, incluem os surfatantes e os óleos minerais. 

ANDERSON (1983) clas~ifica os surfatantes em 

quatro principais grupos: aniônico, catiônico, não iônico e 

anfotérico ,. Surfatantes aniônicos e catiônicos ionizam -se 

quando misturad~ com água, e eles possuem suas propriedades 

de superfícies para seus ânions e cátions respectivamente 

Surfatantes não iônicos não ionizam em soluções aquosas, e 

anfotéricos agem como surfatantes aniônicos, ou como ca-

tiônicos dependendo da:~' acidez da solução. 

FREED & MONTGOM~RY (1958) concluiram que a 

interação surfatante /herbicida/planta era altamente especí

fica. Isto é exemplificado pelo trabalho de WYRYL l BURNSIDE 

(1977) que estudaram uma gama de surfatantes em relação à 
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toxicidade de glifosate. Eles encontraram que as aminaseto-

xiladas são mais eficientes do que outros tipos de surfatan-

teso A superfície da folha é também importante na interação. 

SANDS & BACHELARD (1973) encontraram ao redor de 50 % de in-

cremento na absorção de picloran por Eucalyptus viminalis na 

presença de Tween 20. Em contraposição, absorção por E. po

lyanthemos foi reduzido cerca de três vezes. É importante 

lembrar que enquanto surfatantes geralmente aumentam a ab-

sorção do defensivo agrícola, seleção inapropriada pode ter 

efeito reverso. MIDGLEY (1982) relatou que a interação de-

pende da concentração; e verificou que a absorção de sal de 

potássio de MCPA de uma solução aquos? por Stellaria media foi 

aumentada pelo surfatante 2 nonilfenoletoxilado quando a 

concentração ,tio herbicida foi 0,05M. Entretanto, a absorção 

a 0,5M foi reduzida na presença do surfatante. 

Entretanto, vários pesquisadores têm mostrado 

que a adição de surfatante e outros adjuvantes aumentam a 
• 

injúria Ue vãrios herbicidas aplicados em pos-emer-

gência (LEE & OLIVER, 1982; McWHORTER, 1979; NALEWAJA & 

~ ADAMCZEWSKI, 1977; McWHORTER.& JORDAN, 1976; PRASAD et alii, 
. p--

-~~ 1967 e CLOR et alil, 1962). 

° aumento da toxicidade de muitos adjuvantes 

tem sido frequentemente atribuído à redução da tensão super-

ficial associado ao aumento da molhabilidade da folha e pela 

intensificação da penetraçao pela cutícula.Entretanto,a redução máxima da 
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tensão superficial ocorre em uma faixa de concentrações de 

0,01 a 0,1 % (p/v) enquanto maior eficácia biológica ocor-

re a concentração acima de 0,1 % p/v (ROBERTSON & KIRWOOD , 
I 

1969 e PARR & NORMAN, 1965). Para as doses acima de O, 1 %, 

muitos pesquisadores (FOY & SMITH, 1965 e JANSEN; 1965) têm 

mostrado que existe pouca ou nenhuma correlação entre o au-

mento da toxicidade do herbicida por surfatante e /a tensão super

ficial,tensão interfacial,condutividade específica, pH, ângulo de conta-

to ou carga iônica de surfatantes. Entretanto, as estru -

turas químicas específicas do surfatante e sua concentra -

ção são importantes. 

Interações entre o surfatante , herbicida e 

a planta são complexas e dependentes, 'de divers'Ds fatores além 

das características físicas da solução de pulverização (PARR 
I 

& NORMAN, 1965 e JANSEN, 1965). 

Também deve-se considerar que as condições 

ambientais (luz, temperatura, umidade relativa, chuva, es-

tres.se de umidade no solo e vento) influem ,na penetração como na 

absorção do herbicida pela planta (VICTORIA FILHO, 1985). A 

dose do herbicida e a época de aplicação foram as duas ou-

tras variáveis envolvidas nos tratamentos utilizados nos 

experimentos. Porém, a dose de herbicida a ser utilizada 

para que um controle eficiente seja alcançado é dependente 

além da utilização ou não do adjuvant~ e das condições am

bientais, que já foram relatadas, do estádio de desenvolvi-
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mento das plantas daninhas (MATHIS & OlIVER, 1980 e RITTER & 

COBLE, 1984) e da espécie daninha em questão (MATHIS & OlI -

VER, 1980; QUAKENBUSH & ANDERSEN, 1985 e RITTER & COBlE 

1981). 

A idade das plantas induz características 

morfológicas que podem determinar o grau de seletividade de 

uma espécie aos herbicidas. Cerosidade e pilosidade super -

ficiais das plantas são características que podem afetar a 

retenção., a absorção e a seletividade dos herbicidas pulveriza -

dos sobre as mesmas. Estas características tornam-se mais evi

dentes com o aumento da idade dos indivíduos (ANDERSON, 1983; BARKER 

et alii, 1984 e QUAKENBUSH & ANDERSEN, 1985). 

Espécies de plantas daninhas susceptíveis po

dem sofrer apenas controle parcial ou simples~ente não serem 

controladas se as aplicações dos herbicidas forem realizadas 

em estádios muito avançados das plantas (RITTER & COBlE,1984). 

Outros pesquisadores também têm"verificado que aplicações em 

pós-emergência realizadas nos estádios iniciais de cresci 

menta das plantas daninhas resultam em controle mais efici -

ente do que aplicações efetuadas nos estádios mais avançados 

(BARKER et alii, 1984; CARLSON & WAX, 1970; LEE & OlIVER 

1982; MATHIS & OlIVER, 1980 e MURPHY & GOSSET 7 1984). Apli

cações tardias podem vir a ser eficientes, mas, para isso 

requerem doses mais elevadas (BAKER et alii, 1984; MATHIS & 

OlIVER, 1980 e RITTER & COBLE, 1984). 



18. 

2.2.1. Espectro de controle 

Em geral, os herbicidas difenil-éteres são 

mais eficientes no controle das plantas daninhas dicotiledô

neas do que gramineas (ANDERSON, 1983). Entre as principais 

plantas daninhas dicotiledôneas controladas por estes herbi-

cidas encontram-se (ALMEIDA & RODRIGUES, 1988): Alternanthe-

ra ficoidea, Mollugo verticillata (não consta na lista das 

principais espécies susceptíveis para o fluoroglycofen) 

Acanthospermum hispidum, Lepidium virginicum, Galinsogapar-

viflora, Richardia brasiliensis, Portulaca oleracea, Bidens 

pilosa, Emilia sonchifolia . 

• 
Os herbicidas pertencentes ao grupo quimido.das 

sulfonil-uréias possuem boa atividade em aplicações 

a baixas doses (APPLEBY & DAWSON, 1985). Os mesmos 

autores também relatam que estes herbicidas possuem, ótimo 

controle sobre um grande número de dicotiledôneas, possuindo 

também efeitos análogos sobre àlgumas gramineas. Entre as 

principais plantas daninhas dicotiledôneas controladas pelo 

chlorjmuron~ethyl, que pertence a este grupo químico, encon-

tram~:$e (ALMEIDA & RODRIGUES, 1988): Alternanthera ficoidea, 

Galinsoga parviflora, Richardia brasiliensis, Portulaca ole

racea, Biden~' pilosa e Emilia sonchi folia. APPLEBY & DAWSON 

(1985) comentam que chlorimuron-ethyl também pode suprimir o 

crescimento de algumas gramineas e de Cyperus esculentus.AL-

MEIDA & RODRIGUES (1988) relatam que este herbicida é mais 
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af~Q~~ quando as plantas daninhas se encontram na fase ini

cial de crescimento. Entre as espécies mais susceptíveis en

contram-se o carrapicho-rasteiro, picão-preto e corda··- .. de-.. 
-viola. Nestassspécies, inicialmente, morre a gema apical e , - . -

por fim toda planta; já as espécies menos susce~tívei~, como 

.o.' amendoim-bravo p. trapoeraba e outras, não são mortas pelo 
\ . 
herbicida, mas o crescimento para, ficam cloróticas e deixam 

de competir com a- cul-tura ~ue ,·-:c.rescendo ,c-acaba por as--domi-~· 

nar. 

Os graminicidas pertencentes ao grupo químico 

dos ácidos fenoxipropiônicos, de uma maneira geral, contro

lam gramíneas anuais e perenes, sendo que as doses não estão 

ainda bem definidas (SLIFE, 1985). Este autor. também comenta Que-.:._ 

existe diferença na susceptibilidade a estes herbicidas tan

to dentro das gramíneas anuais como dentro das gram!neas pe

renes. De uma maneira geral, estes herbicidas são conside -

rados altamente seletivos para dicotiledôneas (SILVA, 1988). 

Entretanto, CHO et alii (1986) trabalhando 

com células de soja e milhoi reportaram que a respiração e a 

síntese de lipídeos foram inibidas por concentrações s,uble -

tais na cultura do milho e que as respostas observadas nas 

células de soj~ em suspensão foram similares,· só que a con -

centração necessária foi 47 vezes maior que nas células de 

milho. Também, para um outro herbicida deste grup~ os auto

res MIYASAKI et alii (1986) e GUIMARÃES (1988) verificaram 

injúrias na cultura da soja provocadas pelo quizalofop-ethyl. 
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ALMEIDA & RODRIGUES (1988) apresentaram uma lista das prin

cipais espécies de monocotiledôneas que são suscep~~v.eis a este 

grupo de .herbicidas, e . de'ntre elas estão as seguintes : Brathiaria plan

'tagineaj Cerichus echinatus; Digitaria hor~obtàI.iSjDigitaria insu -

laris ;--Eleusine indica; --Panie-um maximiílm. SILVA -C1988) 

comenta que este grupo de herbicidas apresenta boa flexibi

lidade em termos de época de aplicação ou estádio de desen-
/ 

vOlvimento, mas as gramíneas em estádio -inicial de desen-

volvim~nto são, todavia, mais sensíveis. ~ntretanto, dentro 

de certb limite, a taxa de crescimento das gramíneas na 

época da aplicação pode ser mais importante que o estádio 

de desenvolvimento (SLIFE, 1985). 

O sethoxydim pertence ao grupo químico das 

ciclocetonas (CAMARGO, 1986). Este grupo de herbicidas, de 

uma maneira geral, c6ntrolam gramíneas anuais e perenes,sen-

do que as doses não estão ainda bem definidas (SLIFE, 1985). 

O mesmo autor comenta que existem diferenças na susceptibi-
• 

lidade a estes ~erbicidas e ALMEIDA (1986) avaliando dife -

rentes espécies no tocante 'a susceptibilidade ao sethoxydim concluiu 

que: o sorgo (Sorghum bicolor Moench) foi a espécie ~ mais . 
sensível, seguida do capim-marmelada (Brachiaria pla~agi -

nea (Link,) Hitch.), milho (Zea mays L.), capim-colchão (Di

gitaria horizontalis Willd.), capim-pé-de-galinha (Eleusine 

indica (L.) Gaertn.)e arroz (Oryza sativa L.). De uma ma

neira geral,'estes herbicidas são considerados altamentese-

letivos para dicotiledõneas (SILVA .1988). 
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Por outro lado, a fotossintese aparente do milho 

foi inicialmente menos ~nibid~quea da soja, mas 15 ~ias--

após o tratamento, o milho morreu e não houve inj~ria 

aparente à soja (STONEBRIDGE, 1981). Entre as principais 

plantas daninhas monocotiledôneas controladas pelo sethoxy

dim encontram-se (ALMEIDA & RODRIGUES, 1988): Brachiaria 

plantaginea, Cenchrus echinatus, Digitaria horizontalis,Di

g1 taria -insulariS:,-~ ,Eleusine,:indicae -Panicum::maximum~ - -~-::, 

Embora as principais plantas daninhas - que 

ocorrem nos países onde a cultura da soja se encontra clas

sificada como uma das principais fontes de recursos agrico

las ainda sejam as gramineas (HOLM et alii, 1977~ o cul

tivo da soja na mesma área propicia a infestação de 'plantas 

daninhas dicotiledôneas, principalmente, quando se utilizam 

herbicidas graminicidas continuadamente (CARVALHO, ~989). 

O fomesafeh é um latifolicida que mostrou-se 

eficiente no controle de espéc~es de plantas daninhas tole

rantes ao bentazon, como caruru (Amaranthusretroflexus) 

amendoim-bravo (Euphorbia heterophyla), mentrasto (Ageratum 

conyzoides) e outros (COLBY, 1983). 

ALMEIDA et alii (1984) não obtiveram controle 

aceitável de Sida rhombifolia (L.) ,com fomesafen em dose 

até 0,5 kg.i.a/ha. 



22. 

OAKES & LODI (1986) concluiram que rluorogly

cofen em baixa dose (0,045=kg/ha), mostrou atividade modera

da em Ipomoea spp (70 %), a qual aumentou significativamente 

(80 %) pela adiçã'o de Aterbane à 0,2 c% v/v. 

DURIGAN et alii (1986) avaliando, dentre ou

tros, os herbicidas fluoroglycofen, lactofe~ fomesafen, ob-

servaram que estes herbicidas proporcionaram um controle que 

variou de 91 a 100 % para as principais plantas daninhas C Si

dens pilosa, Alternanthera ficoidea, Acanthospermum hispidum, 

Mimosa pudica e Ipomoea sp) que ocorreramn~ área experimen-

tal. 

RODRIGUES et ali i (1986) obti versem um bom con-

trole de RaphaAu~ raphanistrum com fomesafen, fomesafen+ben-

~azon e lactofen. 

ALMEIDA & HIDALGO (1988) avaliando chlorimu -

ron-ethyl, em várias doses, com e sem a utilização de óleo 

mineral, observaram que Acanthospermum hispidum e Bidens pi-

10sa foram controlados em todas as doses utilizadas. A Emi-

lia sonchifolia só foi controlada~com 80 g.i.a./ha mais óleo 

mineral. 

CARVALHO (1989) visando estudar vários lati -

folicidas verificou que, pelo ensaio de campo, o bentazon 

foi excelente no controle de Sida rhombifolia L., mas não 

controlou Alternanthera ficoidea (L.) R.Sr. Entretanto, os 
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di fenil-éteres (aci fluorfen, "fomesafenCi~_c~of~rl)e fluoro -

glycofen) não controlaram Sida xhombifolia L., mas apresen

taram muito ,bom controle de Alternanthera ficoidea (L.) R. 

Sr. O chlorimuron-ethyl teve pouca atividade sobre 

duas plantas daninhas. 

essas 

SANTOS et alii (1986a) trabalhando com di-

versos graminicidas (quizalofop-ethyl, sethoxydim, fluazi -

fop-butil e fenoxaprop-ethy 1) e em várias doses, no controle de 

Brachiaria plantaginea, Eleusine indica, Cenchrus echinatus, 

Digitaria sanguinalis e Cynodon dactylon, observaram que 

todos os tratamentos forarli aI tamente eficientes no controle 

de gramíneas . 

PEREIRA (1988) trabalhando no controle de 

Cenchrus echinatus, no ínício do perfilhamento, utilizandor

-se de vários graminicidas, determinou que o fluazi fop-p-bu

til, quizalofop-ethyl, sethoxydim e haloxyfop-methyl, com 

seus respectivos adjuvantes, apresentaram um controle entre 

90 a 95 %. 

Com o objetivo,d~ avaliar o controle d~ Di

gitaria sp e Cenchrus echinatus foram testados vários' gra-

minicidas (fluazifop-p-butil, sethoxydim, haloxyfop-methyl, 

quizalofop-ethyl e fenoxaprop-etil) em duas doses e com a 

utilização dos seus ~espectivos adjuvantes. Os ónicos tra

tamentos que não apresentaram índices de controle superior 
ti. 
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a 90 % foram: sethoxydim a 0,184 kg/ha e fluazifop-p-butil 

a 0,094 kg/ha (GUIMARAES, 1988). 

2.2.2. lriJ6ria dos herbicidas na cultura da soja 

V' UI() f (IA' ) 

r As plantas de soja exibem tolerância aos di-
\) 

fenil-étere.s,· mas injúrias localizadas e temporárias podem 

ocorrer (YIH, 1981; TAYLOR, 1985;KAPUSTA et alii, 1986 e 

ALMEIDA & RODRIGUES, 1988), enrugamento da borda das folhas 

e enrolamento tubular nas pontas das folhas novas (TAYLOR, 

1985). Como os sintomas das plantas injuriadas tendem a 

~esaparecer com o surgimento das folhas novas, ocorre uma 

rápida recu~eração das plantas afetadas (YIH, 1981; TAYLOR, 
{ 

1985; KAPUSTAS et al~i~ 1986 e ALMEIDA & RODRIGUES, 1988) . 

LEE & OLIVER (1982) conduzindo vários ensaios com acifluor-

fen relatam que a soja recuperou-se da injúria provocada por 

este herbicida aos 14 dias após a aplicação. 

Chlorimuron-ethyl é um herbicida, pertencen

te ao grupo químico '; §l::!~f~flil-uréias, utilizado na . cul tura 

da so~ (GRIFFIN, 1985; DUPONT DO BRASIL, 1986; EDMUND JU-

NIOR ~ YORK, 1987 e ALMEIDA & RODRIGUES, 1988), e pode 

provocar alg~mainj~ria a cultura~ tal como,encarqui-

lhamento das folhas, redução do cre~cimento e retardamento 

do fechamento (DU PONT DO BRASIL S/A, 1986 e ALMEIDA & RO

DRIGUES, 1988). 
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Os graminicidas utilizados neste experimento 

podem ser divididos em dois --grupos 

CAMARGO., 1986): o primeiro grupo 

minado dê ácidos fenoxipropiônicos 

(SLIF~, 1985 

qUlmlço deno· -

(/luazifoP-P- bu-

til, haloxyfop-methyl e quizalofop-ethyl) e ~ segundo grupo 

químico denominado de ciclocetonas (sethoxydim). Estes gra-

minicidas são considerados altamente seletivos para dicoti

ledôneas (SILVA, 1988). O mesmo autor, em sua revisão de 

literatura, relata que o fluazifop-butil pode ser utilizado, 

com segurança, em mais de 60 culturas de "folhas largas 11 (di

cotiledôneas) e que não se observaram danos de sethoxydim 

em15 culturas dicotiledôneas, o que confirma a alta s~leti-

vidade desses compostos para dicotiledôneas. Nas doses 

recomendadas para aplicações de campo, quizalofop-ethyl é 

altamente seletivo para as/culturas dicotiledôneas, entre -

tanto, em condições adversas de clima, ou empregando altas 

doses, poderá ocorrer leve clorose e necrose das folhas da 

cultura, porém, recuperável em 2 semanas, e sem nenhum efei-

to negativo sobre a produção (OU PONT DO BRASIL S/A, 1985). 

RUEOELL (1984), verificou -que a injuria à~ 

soja por fomesafen apresentou níveis intermediários entre~' 

acifluorfen e bentazon. 

HOVESTAO & LUESCHEN (1985~ trabalhando com 

aplicações de herbicidas em soja 'Hardin' , 
I conclUlram que 

a ordem de injúria ·inicial for: . lactofen) acifluorfen·) acifluorfen·+ 



~. 

260 

+ bentazon ) bentazon. As produções da soja não foram . sig-

nificativamente afetadas pelos tratamentos. 

DURIGAN et alii (1986) avaliando vários hrr

bicidas no controle de plantas daninhas na cultura de spja 
\ 

(cv. IAC-8) observaram que os herbicidas mais fitotóxicos fo-

ram: fluoroglycofen e lactofe~ e que aos 24 dias após apli -

cação dos tratamentos· a recuperação das plantas de soja foi 

total. 

SANTOS et ali i (1986b) observaram que dentre 

os latifolicidas utilizados o lactofen foi o mais fitotóxico 

e o chlorimuron-ethyl o menosfitotóxico. 

CARVALHO (1989) utilizando o cultivar de soja 

IAC-8, em condições de campo, detectou que a ordem ae injij~ 

ria inicial foi: lactofen mais fitbtóxico do que fluo

roglycofen, em seguida acifluorfen e fomesafen que foram se

melhantes e chlorimuron-ethyl e bentazon que foram os .menos .. 
fitotóxicos. 

SLIFE (1985) relata que o.s graminicidas (setho

xydim, fluazi fop-butil, haloxyfop-methy I, qui z o Iof o P - e t h Y I, . e t c. ) 

são altamente seletivos tantopa ra a s culturas· :'como para -·as plan _ 

tas daninhas dicotiledôneas e que não se tem observado 

injuria para as espécies dicotiledôneas na dose normal 

de uso. Entretanto, MIYASAKI et alii (1986), SANTOS et alii 

( 1986a) e GUIMARÃES (1988 ) observaram sintomas de . i ntoxi cação 
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de quizalofop-ethyl sobre a cultura da soja. Isto torna 

bastante oportuno para relatar que os sintomas de intoxica

çao ~os herbicidas, a nível de campo, dificilmente são ava

liado~ em períodos inferiores a 15 dias após aplicação dos 
\ 

herbicidas. Os sintomas do quizalofop-ethy I só são observa-

dos em condições adversas de clima ou com a utilização de 

altas doses, sendo que este sintoma é recuperável em 2 sema-

nas (OU PONT DO BRASIL S/A, 1985). 

Também é interessante ressaltar que normal-

mente, tem-se observado uma menor seletividade das misturas 

dos compostos latifolicidas e graminicidas, do que quando 

aplicados isoladamente, na cultura dp soja (NESTOR, 1988). 

2.3. Algumas considerações sobre' as misturas de herbici -

das 

Nos últimos anos tem ocorrido uma grande ex

pansão no uso de misturas de herbicidas, ou aplicações se

quenciais, isto é aplicadas à curtos intervalos de tempo. As 

aplicações de misturas de outros defensivos agrícolas . com 

herbicidas ou misturaS de herbicidas tem aumentado, princi -

palmente devido à redução nos custos de aplicação. Conse

quentemente, este assunto deve ser cuidadosamente avaliado 

visando-se obter um máximo controle das plantas daninhas e o 

mínimo de injúria sobre a cultura. 
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WARREN (1985) comenta que existe uma série 

de vantagens no uso de misturas de herbicidas em 

à aPlicaç10 de um único herbicida sobre 

área. AI~umas da possíveis vantagens são: 
\ 

uma 

relação 

determinada 

1. Control~ de um maior número de espécies 

deplant~s daninhas. 

2. Melhora a seletividade para-a-cultura.Uti-

lizando-se doses .. lTiLnimas de cada um dos herbicidas que são 

altamente eficientes sobre diferentes plantas daninhas, ob

viamente existirá uma menor probabilidade. de injuriar a 
• 

cultura, quando comparado com a utilização de altas doses 

de um único herbicida. 

3. Reduz a possibilidade ·de .resíduos na cul-

tura e no solo. Utilizando-se doses mínima~ principal-
• mente do componente mais persistente, a possibilidade de 

'resíduos pode-se tornar me~os provável. 

4. Reduz &~'custos. O custo da aplicação é 

reduzido. O controle de plantas daninhas torna~se mais tec

nificado, com aplicações de doses baixas de herbicidas, po-

dendo com isto reduzir o custo total do controle de campo. 
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5. PCJde aumentar o período para se efetuar o con-

trole. iJti 1 i zando-se de um ún.ico herbicida, as espécies mais 

resistentes devem ser controladas nos estádios de desenvol-

vimento mais precoce. Com a mistura de herbicidas, re-

duz-se a possibilidade de se encontrar no terreno espécies 

mais resistentes, pois a susceptibilidade às diferentes mo

léculas dos herbicidas é diferente entre as diferentes es-

pécies de plantas daninhas. 

6. Melhora o controle das plantas daninhas e 

pode aumentar a seletividade à cultura, através de efeitos obti -

dos pela mistura. Sinergísticos sobre o controle das plan-

tas daninhas e antagonísticos sobre a injuria na cul-

tura. 

. Os possíveis efeitos sinergísticos, - antago -/ 

nísticos ou aditivos é que são os objetivos principais des

ta revisão de literatura. Entr~tanto, os critérios para se 

determinar as interações entre os defensivos agrícolas não 

estão bem estabelecidos (NASH, 1981). O mesmo autor também 

relata que existem vários métodos para se determinar as in

terações entre as misturas dos defensivos agrícolas.P·or o·u

tro lado, RODRIGUES (1982) enfatiza que inúmeros trabalhos 

de pesquisa são citados na literatura, onde os autores uti-

lizam o método de COLBY (1967). 

O método de COLBY (1967) é uma simplificação 

do modelo matemático proposto por GOWING (1960), que ex-
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pressou a resposta aditiva das misturas de herbicidas ., 

sendo que, quando o efeito das~misturas divergir da resposta 

aditiva, tem-se.um indicativo de interação, que pode ser:si-

nergismo ou antagonismo. 

No método de COLBY (1967), os efeitos dos 

produtos químicos aplicados isolados são transforma-

dos em porcentagem de inibição do crescimento, após o que 

calcula-se um valor, esperado de inibição do crescimento para 

estes produtos quando em mistura. O valor esperado é compa

rado com o valor observado na práticá quando da aplicação das 

misturas. Se o valor esperado for maior que o observado é 

antagonismo, se for menor é sinergismo. NASH (1981) relata 

como desvantagem deste método ~ não consideração da variação 
i 

do acaso. Isto é"se estas diferenças, entre valores obser

vados e e~perados, são ou não significativas. 

NASH (1981) também relata que muitos experi -

mentos são realizados e Que estes ilustram uma particular in-

teração, porque eles estão limitados às condições edafo-cli

máticas encontradas no campo por ocasião da instalação e 

condução dos experimentos . 
.. ~, ',~~ 

RODRIGUES (1982) avaliando as misturas de 
I 

bentazon + p.araquat sobre .0 controle de capim-marmelada 

[Brachiaria plantaginea (Link) Hitch.], em ensaios de campo 

e de casa-de-vegetação, detectou que os efeitos foram predo-
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minantemente antagonísticos, para o ensaio de casa-de-vege -

tação. No experimento das ""águas", conduzido em condições 

de campo, os efeitos sobre essa espécie foram sinergísticos. 

o mesmo autor sugere que a diferença de efeitos que ocor-

reram nessa gramínea se devem, provavelmente às di-

ferenças de condições em que os experimentos fo-

ram realizados, notadamente em relação à luz e à temperatura. 

Qs efeitos das misturas de bentazon + para-

quatsobre as plantas daninhas variaram, também,conforme a 

espécie {RODRIGUES, 1982). 

SLIFE (1985) mencionou que, quando graminici-

das são misturados com latifolicidas, ambos de aplicação em 

pós-emergência, pode ocorrer antagonismo que, geralmente 

causa redução do controle-de gramíneas. Esse au~or citou 

como exemplo, a mistura de sethoxydimou fluazifop-butil cpm 

bentazon ou acifluorfen. Entretanto, isto não ocorre com 
• 

todas as espécies de gramíneas, CHEN & PENNER (1985) obser-

varam efeito sinergístico da mistura de ac1fluorfen com se

thoxydim no controle de capim-arroz [Echinochloa cruspalli 

(L.) Beauv.]. 

Muitos outros autores também têm relatado re

dução do controle de gramíneas qua~do herbicidas latifolici

das são misturados (DORTENZIO & NORIS, 1979; GODLEV & KIT

CHEN, 1986; BVRD JUNIOR & VORK, 1987). 
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o método de apl~cação, assim como, o estádio 

de desenvolvimento das plantas daninhas também podem propor-

cionar fiferentes efeitos entre Bs.misturas de herbicidas.O 

contrdle de Lolium multiflorum era reduzido quando diclofop 
\ 

era aplicado em pós-emergência em mistura de tanque com 

chlorsulfuron (LIEBL & WORSHAM, 1987). Nenhum antagonismo 

era observado quando os dois herbicidas eram misturados e 

aplicados em pré-emergência. O antagonismo resultante da 

mistura dos herbicidas no controle de Lolium multiflorum 

era mais evidente no estádio de 3 folhas. A interação era 

menos evidente quando as plantas ·estavam no estádio de de-

senvolvimento com 2 ou 4 folhas. LIEBL & WORSHAM (1987)ex-

plicam que a extrema sensibilidade ou a relativa tolerância 

de Lolium multiflorum,respectivament~ no estádio de 2 ou 4 

folhas, ao diclofop e chlorsulfuron, nas doses utilizadas, 

provavelmente acarretaram na redução do efeito antagonísti-

co. 
• 

A utilização ou não de adjuvantes pode interferir 

nas interações entre as misturas de herbitidas. SORENSEN et 

alii (1987), estudando as interações entre aci fluorfen' e 
<.~! 

bentazon com e sem a. adição de adjuvante, sobre o controle 

de várias plantas daninhas crescendo em condições de casa 
I 

-de-vegetação e fora desta, concluiram que sem a utilização 

de adjuvante o efeito sinergístico foi observado em Cheno

podium album, e com a utilização de adjuvante, na mi~tu-
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ra' dos herbicidas, o efeito observado foi aditivo, isto 

ocorreu, para as duas condi.ções;: avaliadas (dentro e fora da 

casa~de-vegetação); pa~a Oatura stramonium á não utilização 
. . '\, 

de adjuvante levou a detectar o efeito antagonístico, para 
. , 

as condições de casa-de-vegetação e o efeito aditivo fo~á da 

mesma. Com a utilização do adjuvante, para as condições 

de casa-de-vegetação os dados foram muito inconsistentes;pa

ra as condições fora, da casa-de-vegetação o efeito foi adi ti vo. Os 

autores concluiram que a adição de adjuvantes tende a mas

carar as interações. 

Existem vários relatos sobre' interações de 

glifosate com outros herbicidas. Em alguns destes casos, as 

interações ocorrem provavelmente devido à formulação. STAHL

MAN & PHILLIPS (1979) verificaram que em certos herbicidas 
I 

triazinas os ingredientes inertes eram responsáveis pela re-

dução do efeito do glifosate quando em mistura. 

O ,antagonismo entre paraquat e MCPA só ocorre 

quando a formulação éster de MCPA é usada (O'DONOVAN et a1ii 

1983) . 

A.dose de cada um dos componentes presentes 

na mistur~ é um dos fatores mais importantes que pode afetar 

as interações entre os herbicidas. 
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RODRIGOES2 (1982) ebservou que, no experimen-: 

to das "águas" ,ocorreu nítido. Efeito .sinergístico·, no oit-a---

vo dia após a aplicação., ,no contreledeAlternanthera ficoi-
1 

dea provocado pelas misturas onde o paraquat entrou na menor 

dose. 

WARREN (1985) sugere que nos estudos de inte

ração de herbicidas, se possível, é aconselhável trabalhar 

com uma dnica espécie e a dose de cada componente da mistura' 

. deve-s-i tuar ao redor--da-que provoca 50 % da inibição . do 

crescimento da espécie testada. 

vários autores tem sugerido que o antagonismo 

entre os graminicidas e os latifolici~as, p5s~emergentes,so

bre o controle das gramíneas pode ser solutionado com o au-
-

mento da dose do graminicida. RHODES JUNIOR & COBLE {1984a~ ci tam 

que o antagonismo sobre as gramíneas .provocado· pela interação de 

bentazon e sethoxydim pode ser superado com o aumento da do

se de sethoxydim. LIEBL & WORSHAM (1987) comentam que o an

tagonismo entre chlorsulfuron e dicl~fop no controle de Lo

lium multiflorum poderia ser solucinado pelo aumento na do

se de diclofop. Ent_retanto;~.é interessante relatar que o 

aumento da dose de sethox~dim, em duas vezes acima da reco -

mendada, reduziu a atividade dO'bent~zon em dicotiledôneas 

(KLAUZER & ARNOLD, 1983). 
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Um outro fator muito l~portante e que pode 

. infl\jenciar-~nas, inte.rações.~entre. os "herbicidas . é~aépoca de 

avaliação. ·PRITCHARD .et alii" (1980) -relatam que herbicidas 

inibidorJsde- fotos síntese temporariamente antagonizam a 

ação-do pkraquat. Entretanto, este antagonismo normalmente 

é temporário e que na maioria das vezes o resultado final 

proporcwna-.;-o~efeitoadi tivo ou em alguns casos o sinergis",~_ ~ 

mo (WARREN,1985). 

Deste modo, as interações entre os herbici -

das nas misturas de tanques são muito complexas e dependem, 
- . 

além de muitos o~tros fatores, das interações individuais 

de cada herbicida componente da mistura com a planta estu:-
. . 

dada. Assim,é praticamente impossível ~nt~~~er as intera

ções e o modo de ação das misturas de_herbicidas,sem sa

ber o modo de açã~ de cada um dos ·componentes da. mistura 

(PRITCHARD et alii, 1980). 

2.4. Algumas considerações .sobre o modo de ação dos her-

bicidas 

2.4.1. Herbicid9,S",difenil-éteres 
" .~~. 

Os herbicidas difenil-éteres são utilizados 

para o controle de plantas daninhas anuais e são aplicados 

em pré-emergência ou em pós-emergência precoce (HOAGLAND, 

1989). Este grupo é composto por acifluorfen, bifenox, fo-
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mesafen, lactofen, oxadiazon, fluoroglycofen e oxyfluorfen 

(WARREN & HESS, 1985). 

São absorvidos pelas raízes e folhas, pos

suindo usualmente pouca ou nenhuma translocação na planta 

(WEED SCIEN:E SOCIETY OF AMERltA, 1983; WARREN & HESS, 1985; 

HOAGLAND, 1989). Eles são considerados como her-

bicidas de contato (STROBBE & VANSTONE, 1979 e BANKS & WAL-

DROP, 1983). Os sintomas de intoxicação aparecem poucas 

horas após a aplicação (STROBB & VANSTONE, 1979; BANKS & 

WALDROP, 1983 e WARREN & HESS, 1985), caracterizando-se por 

uma queima foliar quatro a seis horas após a aplicação de 

pós-emergência, sob luz. Os primeiros sintomas têm uma 

aparência de uma embebiçãO dê água (manch as verde-escuras nas 

folhas), seguid~ por necrose dos tecidos verdes (WARREN & 

HESS, 1985). Essa aparência de tecido encharcado evidencia 

a ruptura ou dano. à membrana celular,com 

extravasamento de substâncias para os espaços intercelula -

res. 

Após a penetração e movimentação até o sítio 
. 

97, ação, os di fenil-éteres necessitam de luz para sua ati· -

vação (WARREN & HESS, 1985). Entretanto, em estudos usando 

inibidores do transporte de elétrons da fotossíntese (diu

ron) ou plantas não fotossintetizadoras (mutantes amarelas), 

observou-se que o dano causado pelos difeni-éteres não di-

minuia (MATSUNAKA, 1969 e KUNERT & BOGER, 1981), o que in-
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dica que a dependência de luz ~os difenil-éteres, para sua 

ativação, não envolve a fotossíntese. 

Mutantes brancos de arroz, ou plantas trata

das ~om inibidor da síntese de caroten6ides (fluridone),an

tes da aplicação do difenil-éter,- não sofreram efeitos des

ses compostos, o que parece indicar que a substância envol

vida na ativação luminosa dos difenil-éteres seja o carote-

n6ide (WARREN & HESS, 1985). 

KUNERT & BOGER (1981). trabalhando com mi-

croalga (Scenedesmus acutus) com o o~jetivo de se est~dar 

o herbicida oxyfluorfen observaram que os caroten6ides 

e, subsequentemente, a clorofila são destruídos, ao mesmo 

tempo que ocorrem formação de etanri e inibição da evolução 

de oxigênio da fotossíntese. 

HAWORTH & HESS (1988) relatam que o oxigênio 

é requerido para a ação destes herbicidas, e que etano e 
• 

di-aldeido malônico, ambos os produtos que atuam sobre a 

peroxidação de lipídeos, são produzidos rapidamente por cé-

lulas tratadas- com-herbicidas difenil-éteres na presença 

de luz. 

De acordo comlHAWTON & STOBBE (1971), os di-

fenil-éteres podem-se combinar com lipídeos celulares não-

-identificados, ap6s a ativação. KUNERT & BOGER ( 1981) 

afirmaram que essa combinação leva à deterioração da mem-
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brana e posterior destruição dos carotenóides e da clorofi-

la por foto-oxidação. 

DUKE et a1il (1984) meficionaram que há evi-

dênciasedo envolvimento-dos mitocôndrias na atividade do 

difenil-éter acifluorfen. Num experimeAto, esses autores 

verificaram que elétrons mitocondriais estavam envolvidos 

no acúmulo de conceritrações- -de-peI'-áxido ne-mitocôndrio ,- in-

duzidos pelo acifluorfen. 

Segundo RIDLEY(1983), os herbicidas perten-

centes ao grupo químico difenil-éteres produzem sintomas de 

dessecação, de clorose e são dependentes de luz e, pos

. suem um certo efeito inibitório sobre o fluxo de elétrons 

ou sobre a transferência de energia. 

I 
Com base em vários trabalhos, WARREN & HESS 

(1985), relatam que esses herbicidas interagem com pigmen -

tos da planta, impedindo uma apropriada dissipação da ener-
• 

gia proveniente da luz. Desse modo, os pigmentos causamre

dução de uma substância desconhecida, a qual leva à peroxi

dação dos lipídeos, mediante a sua reoxidação. A-perBxida

ção dos lipídeos leva à ruptura na membrana e ao au~ento de 

sua permeabilidade, podendo causar o vaza~~rito de componen-

tes celulares para os espaços intercelulares. 

Vários fatores estão relacionados com a se-

letividade dos difenil-éteres a certas culturas; como a fa-
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cilidade de retenção de água pelas folhas e de penetração fo

liar, o metabolismo, a habilidade da cultura em se ~ecuperar. 

dos danos e o local da planta ero_~u~o produto é 

(WARREN & HESS, 1985). 

~ .aplicado 

o 14C-acifluorfen era muito pouco translocado 

em soja como em plantas sensíveis ao herbicida, entretanto,a 

translocação é . um dos fatores que - contribui para 

a susceptibilidade. de espécies de plantas daninhas e para a 

a tolerância da soja (RITTER & COBLE, 1981a e b, e HOOK & !3LENN, 1984) , 

sendo que a translocação do 14C-acifluorfen foi mínima,mas o 

movimento foi acropetal e basipetal, nas plantas sensíveis e 

nas resistentes o movimento era predominantemente basipetalp 

o metabolis~o dos difenil~éteres foi revisado 

por ASHTON & CRAFTS (1981). Estes autores comentam que os 

difenil-éteres são metabolizadas muito lentamente em espé 

cies susceptíveis. Acifluorfen é metabolizado em soja (uma 

espécie tolerante) via a clivagem da liga~ão dodifenil-éter 

e a conjugação com homoglutationa, 'cisteina e glicose tFREAR 

et alii, 1983). 

Segundo WARREN .& HESS (1985). muitas mudanças 

nas moléculas deste grupo de herbicidas têm sido relatadas 

após a aplicação dos herbicidas difenil-éteres. A redução 

do -N02 para-NH2 e a clivagem da ligação do difenil-éter tem 
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sido frequentemente evidencia~~s. Subsequentemente glicosi

deos e outras ·combinações~podemserformádas.· 

, 
2.;' 4.2.. Herbicidas· sul fonil-uréias 

\ 

Os herbicidas do grupo sulfonil-uréias. são utilizados 

para0 controle-de várias. espécies ~e dicotiledõneas, sendo 

também ativos sobre -a~lgumas graminease·- possuindo efeito tan

to em pós como em pré-emergência (APPLEBY & DAWSON, 1985) .. 

Segundo estes mesmos autores, este.grupo é composto por 

chlorsulfuron, sulfometuron-methyl, metsulfuron-methyl,chlo-

rimuron-ethyl e OPX F5 384. 

O chlorimuron-ethylé um h~rbicida sistêmico 

que é absorvido pelas raizes e pelas folh~s ,. (CLAUS, 1987 e 

WILCUT et alii, 1989), sendo translocado para as regiões me

ristemáticas das folhas e das raizes (CLAUS, 1987). 

Segundo CLAUS (1.987) chlorimuron-ethyl inibe 

rapidamente o crescimento de plantas suscetiveis. 

Após a aplicação em pós-emergência aparecem os sintomas de 

clorose, nas plantas .senslvlds em 3 a 5 dias após a aplica -
:-"';t-. 

ção, aparecendo depois neCiose nos pont:os de crescimento 

Plantas sensiveis são controladas entre 7 a 21 dias. Necro-

se no tecido foliar e nos pontos dé crescim~ntp ocorrerão em 

algumas espécies, enquanto que outras espécies permanecerão 

verdes, mas subdesenvolvidas e não competitivas. 
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Os herbicidas sulfonil-uréias atuam sobre as 

plantas inibindo a biossíntese de aminoácidos essenciais,co-

mo a valina e a isoleucina (RAY, 1984; APPLEBY & DAWSON,1985 

e CLAUS, 1987). Os mesm10s autores também relatam qu'~ estes 

herbicidas atuam inibindb a primeira enzima comum (aceto-

lactato-sintase) na síntese destes aminoácidos. A inibição 

da atividade desta enzima aumenta em função do tempo e da 

concentração destes herbicidas (RAY, 1984). 

Recentemente tem sido demonstrado que plantas 

de fumo que sofreram mu,tação e possuem um gene dominante que 

lhes confere resistência ao chlorsulfuron possuem uma confi-

guração alterada de acetblactato-sintase que as torna me-

nos sensível à inibição pelo chlorsulfuron (APPLEBY & DAWSON, 

1985). 

Deste modo, além da evidência bioquímic-a exis

te uma substancial evidência genética que confirma que a1ni

bição desta enzima é o prováve} mecanismo de ação dos herbi-

cidas sulfonil-uréias (RAY, 1984). Assim, RAY (1984) con-

cluiu que, com os resultados obtid3s em seus experimentos a 
. 

base destes efeitos é a inibição da bio~íntese de aminoáci-

dos essenciàis (valina e isoleucina). 

WILCUT et alii (1989) comparando a absorção, 

translocação e"o metabolismo de chlorimuron em soja,amendoim 

e algumas espécies de plantas daninhas concluiram que a to-
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lerância ao chlo~imuron não está baseada na absorção ou na 

translo~ação. Neste mesmo ensaio Xanthium strumarium e Des-

modium tortuosum foram as duas espécies mais sensíveis ao 
I 

chlorimuron, entretanto foram as que menos absorveram o her-

bicida. Após 72 horas da aplicação Desmodium tortuosu~ ab-

sorveu menos de 40 % do herbicida aplicado, e a soja absor

veu 89 % do chlorimuron. A translocação do 14C_chlor imuron 

absorvido nestas espécies também era similar. Os mesmos re

sultados também foram relatados por outros aut6res (DEVINE & 

VANDEN BORN, 1985 e LEYS & SLIFE, 1988). 

Logo, a base de seletividade dos herbicidas 

sulfonil-uréias parece ser devida à rápida conversão destes 

herbicidas a compostos inativos em plantas tolerantes, en

quanto pouco 'ou nenhum metabolismo é mensurado em plantassen-
I 

síveis (APPLEBY & DAWSON, 1985; BROWN & NEIGHBORS, 1987 e 

WILCUT et alii, 1989). 

SWEETSER et alir (1982) relatam que o tri-

go, a aveia e a cevada podem acrescentar o 

grupo -OH ao fenil do chlorsulfur~n, após o q~eocorre a 

conjugação do herbicida com carboidratos formando compostos 

inativos. 
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2.4.3. Herbicidas graminicidas 

Os herbicidas graminicidas de aplicação em 

pós-emergência, fltamente seletivos para as dicotiledôneas, fo

rqm um grande avanço na ciência de controle de plantas dani

nhas. 

sstes herbicidas são utilizados para o con

trole de plantas daninhas gramíneas anuais e perenes (SLIFE, 

1985; CHO et a1ii, 1985; HARTZLER ,& FOY, 1983 e RETZINGER et. 

a1ii, 1983), entretanto o espectro de controle e as doses 

não estão ainda bem definidos (SLIFE, 1985). Embora estes 

compostos atuem melhor em pós-emergência, também possuem 

atividade em pré-emergência (BUHLER & BURNSID, 1984; HOSAKA 

et a1ii, 1984; SLIFE, 1985; GILLESPIE & NALEWAJA, 1986 e 

IGERWICK et a1ii, 1988). 

Estes novos herbicidas podem ser separados em 

dois grupos, com base em suas estruturas químicas: o grupo 

dos ácidos fenoxipropiônicos: fluazifop-butil, haloxyfop 

-methyl, quizalofop-ethyl, fenoxaprop-etil e outros e o gru

po das ciclocetonas: alQxydim, sethoxydim e cloproxyd~m 

(SLIFE, 1985 e CAMARGO, 1986). :~-' 

Estes herbicidas são abso~vidos principalmen

te pelas folhas, embora também sejam absorvidos pelas raites, 

possuindo translocação através do xi lema e do floema e indo 

acumular-se nas regiões meristemáticas (NALEWAJA & SKRZYPCZAK, 
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i986j BUHLER et alii, 1985; DERR et alii, 1985; HARRISON'et 

alii, 1986) .. 

Muitos experimentos realizados com estes pro-

dutos relatam que o crescimento da planta paraliza muito 

rapidamente após a aplicação destes herbicidas (SLIFE,1985; 

GRONWALD, 1986; BEARDMORE & LINSCOTT, 1988 e JAIN & VANDEN 

BORN, 1989). Uma inibição no desenvolvimento radicular em 

plantas de milho foi observada 24 horas após a aplicação de 

haloxyfop-methyl (GRONWALD, 1986). Estudos morfológicos e 

histológicos tem demonstrado que plantas tratadas com dose 

sub-letal de sethoxydim tem seu crescimento paralizado 2 

dias após o tratamento (BEARDMO~E & LINSCOTT, 1988). SLIFE 

(1985), em sua revisão de literatura, relata que as gramí -

neas têm seu crescimento par,á~izado muito antes do apareci

mento dos sintomas visuais de intoxicação. 

RUIZZO & GORSKI (1988) trabalhando com plan-

tas de Cucumis sativus com o herbicida quizalofop-ethyl e 

JAIN & VAN BORN (1989) trabalhando com Avena fatua com os 

herbicidas fluazifop, haloxyfop ~ sethoxydim relatam que o 
\ . 

primeiro efeitQ produzido é a paralização do crescimento 

seguido do ~e~envolvimento de clorose. Nenhum sintoma visí

vel ocorre antes de 3 e 5 dias após a aplicaçãG dos trata -

mentos, respectivamente para o sethoxydim e para o fluazi -

fop ou haloxyfop (JAIN & VANDEN BORN, 1989). Estes tecidos 

sofrem mudanças de coloração e de consistência e as células 
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apresentam rupturas até mesmo oito horas após o tratamento 

(SLIFE, 1985). Ocorre acúmulo de antocianina concomitante -

mente à inibição de clorofila, as gramíneas tratadas adqui -
l 

rem coloração avermelhada alguns dias após o tratamento (SLI-

FE, 1985 e SILVA, 1988). iAs plantas tratadas desenvolvem 

áreas necróticas, nos nódulos e nas regiões meristemáticas 

das folhas e nos pontos de crescimento, seguida da necrose 

foliar (SLIFE, 1985; RUIllO & GORSKI, 1988; JAIN & VANDEN 

BOR~, 1989). A evolução das necroses acaba por matar as 

plantas, normalmente no período de 14 dias após a aplicação 

(JAIN & VANDEN BORN, 1989). 

Muitos estudos têm sido conduzidos visando-se 

estudar o modo de ação destes produtos (SLIFE, 1985) entre -

tanto, o mecanismo de ação não é bem conhecido, mas existem, 
I 
I 

no entanto, investigações a respeito dos prováveis efeitos 

dos compostos sobre gramíneas e dicotiledôneas (ALMEIDA,1986; 

RUIllO & GORSKI, 1988; SANTOS et alii, 1986a e CHO et alii 

1986). 

Após a penetração estes produtos são translo

cados para as regiões da planta onde são:~etabolicamenteati-

vos (BUHLER et alii, 1985; DERR et alii, 1985; HENDLEY et 

alii, 1985; NALEWAJA & SKRZYPLZAK, 1986 e HARRISON 

1986). 

& WAX , 
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Os herbicidas fenoxipropiônicos como o halo-

xyfop-methyl e o fluazifop-butil são rapidamente hidroliza -

dos para suas respectivas formas de ácidos e depois ocorre a 

translocação (BUHLER et alii, 1985;DE~R et alii, 1985; HAR-
.. 

RISON & WAX, 1986 e HENDLEY et alii, 1~85). O sethoxydim é 

também translocado só que em menor quantidade. (NALEWAJA & 

SKRZYPCZAK, 1986). 

O sítio de ação destes compostos parece ser 

nos pontos de crescimento das raízes e da parte aérea (CHAN

DRASENA & SAGAR, 1984 e HOSAKA et alii, 1984). A transloca -

ção para as regiões meristemáticas ocorre nas monocotiledô -

neas e nasdicotiledôneas, entretanto a inibição do cresci -

mento e da divisão celular, só ocorre nas plantas sensíveis 

(SWISHER & CORBIN, 1982; WILLS, 1984; HENDLEY et alii, 1985; 

GRONWALD, 1986 e KIM i BENDIXEN, 1987). 

A expansão das raízes de milho eram inibidas 

no prazo dé'24',horas após a exposição a haloxyfop na concen-

r -6 \ t ~ d . - f f t tração de\10 N ~nquano as ra1zes e sOJa nao oram a e a -

das nesta \on=e~tração (GRONWALD '- 1986) . 

Em plantas de milho, tratadas com sethoi'ydim, 

poucas células do meristema foram encontradas em mitose nas 

observações realizadas horas após a aplicação. Observou-se 

que partes do núcleo permaneciam densas, com forma anormal 

da membrana nuclear,-ciioplasma contraído e presença de cé-
1, 
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lulas binucleadas e sem ocorrência de divisão celular. Ape-

sar disso, sugere-se-que o herbicida não teve efeito-sobre o 

índice mi tótico global (HOSAKA et alii, 1984 eSWISHER & 

CORBIN,. 1982). 
·1 

Em Avena fatua a expansão das hastes foram 

inibidas 2 dias após os tratamentos com sethoxydim e 5 dias 

após os tratamentos" com fluazifop"ou haloxyfop (JAIN & VANDEN 

BORN ;-1989) . Estes autores também -relatam que examinando os 

efeitos histológicos destes herbicidas sobre a aveia conclui-

ram que os herbicidas inibiram a divisão celular em muitos 

internódios jovens e inibiram mais fracamente a divisão ce-

lular nos internódios mais velhos.' O haloxyfop tem ta~bém 

provocado redução na mitose realizada nas raízes de Sorghum 

bicolor,estas reduções na mitose são proporcionais à redução 

- d "I - . t· d· na expansao as ra1zes e nao necessar1amen e 1n 1cam que es-

te é um mecanismo primário de ação deste produto (VAUGHN & 

MERKLE, 1989). 

JAIN & VANDEN BORN (1989) concluiram os seus 

estudos, relatando que sethoxydim, fluazifop e haloxyfop cau

sam similar efeitos morfológicos e histológicos nas regtões 

meristemáticas e nas hastes da aveia. As necroses nas célu-

las das regiões meristemáticas foram similares às encontra -

das em outras investigações no ápice da brotação de p).ântulas 

de milho (HOSAKA et alii, 1984) e de Sorghum halepense (SViIS

HER t CORBIN, 1982). Hatzios (1982) citado por JAIN & VAN-
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DEN BORN (1989) sugere que a ação fitotóxica de setoxydim po

de ser causada pela alteração da composição de lipídeos das 

membranas das, plantas. A inibição da síntese de ácidos 

g~axos e con~equentemente da formação de lipídeos tem sido 
) 

confirmados por outros autores (JAIN & VANDEN BORN, 1989). O 

mesmo autor_-contl:uiu o ~eu _trabalho relatando que a degenera

ção celularéausada ·-por sethoxydim, fluazi fop ou h aloxyfop em 

outros experimentos pode ter oc-orrido-devido à inibição da 

biossíntese de lipídeos, que pode resultar, na perda da per-

meabilidade da membrana e consequentemente num efeito sobre 

todos os processos metabólicos da célula, incluindo a divisão 

celular e a alongação. _ 

A fotossíntese também pode estar envolvida com 

o mecanismo de ação do produto. Por outro 1ado,a fotossílite

se aparente de plantas de milho tratadas com sethoxydim foi 

inicialmente menos inibida.que a da soja, mas, 15 dias após 

tratamento, o milho morreu e nãq houve injuri;a aparente 

à soja, o que sugere não ser a inibição da fotossíntese o me

canismo primário de ação do produto, pois o crescimento é 

inibido antes da fotossíntese"aparente (GEALY & SLIFE,1~83) . 
• ~_.~! 

Entretanto, RUIZZO & GORSKI (1988) estudando o 

mecanismo de ação de quizalofop em pepino e milho, concluiram 

que: o quizalofop inibiu o transporte de elétrons em milho e 

em pepino; em milho, a inibição do transporte de elétrons foi 
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mais pronunciada que em pepino e a concentração de quizalofop 

necessária para provocar 50 % da inibição na produção de ATP 

(I50~ em milho, foi 75 uM. O mesm~ autor também relata que 

e~istem trabalhos utilizando-se de, gramíneas para estudos so-
I 

bre o sítio de ação do quizalofop-ethyl indicando inibição na 

síntese de proteína, de RNA e de lipídeos. 

A respiração também pode estar envolvida no 

mecanismo de ação de ambos os grupos de herbicidas graminicilias· 

(GEALY & SLIFE, 1983; SLIFE, 1985 ; CHO et alii, 1986; SECOR 

& CSEKE, 1988 e VAUGHN & MERKLE, 1989). 

CHO et alii (1986) trabalhando com cél~las de 

soja e milho, reportaram que a respiração e a síntese de li

pídeos foram inibidos por concentrações sub-letais de haloxy -

fop, em milho, mak o conteúdo de ATP, de açúcares e a síntese 

de proteína não foram alterados. O conteúdo de aminoácidos 

aumentou na presença de haloxyfop. Segundo os autores, esse 

resultado parece indicar que o sítio de inibição de haloxyfop 

localiza-se na rota glicolítica. Ainda segundo CHO et alii 

(1986) o decréscimo no consumo de sacarose e na "re~piração das 

células na presença de haloxyfop "foi correlacionadp com a 

inibição da utilização de sacarose pelas células. A redução 

na evolução de CO 2 pelas células sem uma significante redução 

nos açúcares livres e no conteúdo de ATP pode indicar que o 

sítio de inibição do haloxyfop encontra-se entre o consumo de 

sacarose e o ciclo de Krebs. O decréscimo na incorporação de 
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14C ' . d -sacarose em aCl os graxos tambémsupor~am esta hipó -. 

tese. A redução na sintese de lipideos pelohaloxyfop pode 

indi=arque a inibição ocorre entre o consum9 de sacarose e 

a .síntese de acetil-Co-enzima-A. A manutenç~o do nível de 

ATP nas células com 0,2 uM de haloxyfop induz a pensar que a 

inibição poderia estar ocorrendo após a conversão de fosfoe-
/ 

nolpiruvato para piruvato via piruvato-quinase. Consequen-

temente o conteúdo de ATP poderia estar sendo mantido atra -

vés da produção pela respiração anaeróbica, que pode ser 

aceito se a inibição ocorrer no mitocôndrio. Isto é supor -

tado pelo fato de que em milho ocorre aumento no teor de 

aminoácidos livres na presença de haloxyfop, possivelmente 

devido à acumulação do piruvato que atua como precursor da 

síntese de aminoácidos. 

Deste modo, a atividade da acetil- CoA-carbo

xilase foi inibida em espécies de plantas sensíveis aos her

bicidas derivados dos ácidos feQoxipropiônicos sugerindo que 

este seja o sítio primário de ação destes compostos.Estes"efei

tos tem sido também relatados para o. quizalofop' -ethyl e não es

tão provavelmente associados com a forma ácida deste he~bi -
::~, 

:-. "'!~ 

cida (RUIZZO & GORSKI, 1988). Os mesmos autores também re l 

latam que o mecanismo de ação deste composto e sua' fitotoxici-

dade não estão bem entenjidos. 

Outros autores como: KOBEK. et alll (1988) 

RENDINA & FELTS (1988); SECOR & CSÉKE (1988) e STOLTENBERG 
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et àlii (1989) sugerem que o sítio de ação dos herbicidas fe-

noxipropiônicos, assim como das ciclocetonas nas espécies sen

síveis a estes herbicidas, seia a enzima acetil-CoA-carboxi -
~ , 

lase. 

No toca,te à seletividade existem evidências 

que sugerem que a tolerância diferencial a estes herbicidas 

não ocorrem-devido a diferença na-absorção ou translocação~ 

(BUHLER et alii, 1985; SWISHER & CORBIN, 1982; CAMPBELL & 

PENNER, 1985 e VELOVITCH & SLIFE, 1984) e também, ao metabo -

lismo, no caso dos herbicidas fenoxipropiônicos (VELOVITCH & 

SLIFE, 1984 e BUHLER et alii, 1985). 

SWISH~R & CORBIN (1982), estudando o comporta

mento do sethoxydim em plantas inteiras e e~ células isoladas 

de soja (Glycine max) e de capim-massambará l (Sorghum hale

pense), afirmaram que a soja (tolerante ao herbicida) parece 

metabolizar mais ra~idamente as moléculas de sethoxydim do 

que o capim-massambará, que é sensível ao herbicida. 

CAMPBELL & PENNER (1985), trabalhando com mo

no e dicotiledôneas, ob.ervaram a rápida degradaçãodesetho

xydim em ambos os grupos de plantas, bem como detectaram a 

presença de dois metabólitos fitotóxicos em quantidades simi

lares em todas as espécies estudadas. 
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VELOVITCH & SLIFE (1984) concluiram que a 

exudação de fluazifop-butil pela raiz era mais rápida no 

Xanthium pensylvanicum (dicotiledônea) do que na Setaria ita

lica (gramínea), esta última a espécie mais sensível. KELLS 

et alil (1983) chegaram a conclusões semelhantes, em um es

tudo realizado com Agropyrom repens e soja. 

STOLTENBERG-et alil (1989) relatam em seu tra

balho que, certamente, a base para a seletividade é devido 

a diferentes sítios de ação: o haloxyfop (SECOR & CSÉKE , 

1988) e o sethoxydim (KOBEK et alil, 1988 e RENDI NA & FELTS, 

1988) são potentes inibidores de acetil-Co-A-carboxilase em 

gramíneas mas tem pouco efeito, nesta enzima, sobre as dico

tiledôneas. 

2.5. Interações de herbicidas que foram utilizados nos 

.exper lmentos 

Como diferentes espécies de plantas daninhas, 

usualmente, estão presentes ao mesmo tempo nas diversas cul

turas, as misturas de-herbicidas &e fazem necessárias para 

alcançar o controle desejado.· Em muitos casos, dois ou mais 

herbicidas aplicados ao mesmo tempo agem independentemente 

(AKOBUNDU et alll, 1975; ANDERSON, 1983 e CROON, et alil, 1989). 

Entretanto, as misturas de tanque de herbicidas podem causar 

consideráveis modificações sobre a atividade biológica da 

espécie -que se pretende controlar (RHODES JUNIOR & COBLE, 1984b). 
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A aplicação de herbicidas graminicidas (diclo

fop-metil, sethoxydim, fluazifop-butil, fluazifop-p-butil,ha

loxyfop-methyl, quizalofop-ethyl, e outros) com latifolicidas , 
(bentazon, acifluorfen, fomesafen, fluoroglycofen, lactofen , 

chlorimuron-ethyl, e 'outros), em mistur~s de t~nque, normal -

mente tem resultadJ em menor nível de controle de gramíneas 

do que o"esperado;~,€""cist-o ocorre devido às interações entre 

.... os herbicidas (CAMPBELL & PENNER, 1982; CHOW, 1983; HARTZLER 

& F.OY, 1983; RHODES JUNIOR & COBLE, 1984a; RHODES JUNIOR & CO

BLE, 1984b; CHEN & PENNER, 1985; GODLEY & KITCHEN, 1986;WILHM 

et alii, 1986; BYRD JUNIOR & YORK, 1987; GRICHAR & BOSWELL 

1987; CROON et alii, 1988; GERWICK, 1988; MINTON et alii,198~ 

CROON et alii, 1989; MUELLER et alii, 1990). 

WHITWELL et alii (1985) avaliando herbicidas 
I 

graminicidas, dentre os quais o sethoxydim, e herbicidas .la-

tifolicidas (acifluorfen, bentazon e benazolin), aplicados 

isolados e em misturas (um graminicida com um latifolicida)no 

controle de Sorghum halepense concluiram que: o acifluorfen 

era o herbicida latifolicida que produziu maior efeito anta -

gonistico quando em mis·tura com os graminicidas; e queb se

thoxydim foi o graminicida mais sensível ao antagonism'o~~ 

PARKER et alii (1985) estudando o controle de 

Brachiaria pl~typhylla, Digitaria sanguinalis e Panicum di

chotomiflorum em diversàs localidades e utilizando, dentre ou

tros, o graminicida sethoxydim e os latifolicidas bentazon e 
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o acifluorfen observaram reduções na eficácia do sethoxydim 

quando este era aplicado em misturas de tanque com bentazon 

em duas das cinco localidades. ~ ihteressante ressaltar-que 

esta avaliação foi realizada 4 semanas após a aplicação dos l 

ttatamentos. 

WILHM et alii (1986) relatam que a translo -

cação de 14c-haloxyf6p em Agropyron repens era reduzida em 

plantas que foram tratadas com 0,56 kg/ha de acifluorfen 

ou bentazon adicionsdos em mistura de tanque com 0,07 kg/ha 

de haloxyfop. A redução na translocação não ocorria quando 

as doses de haloxyfop eram aumentadas para 0,28 e 1,1 kg/ha. 

° bentazon reduziu a absorção de quizalofop quanrlo aplicado 

em mistura de tanque com 0,28 e 1,1 ,kg/ha deste graminicida. 

Havia menor quantidade de quizalofop no ápice das folhas de 

plantas tratadas com 0,07 kg/ha de quizalo~oP mais 0:56 kgl 

lha de acifluorfen aplicado em mistura de tanque. Os auto

res comentam que estes efeitos podem parcialmente explicar 
• a redução no controle de Agropyron repens provocada por 

misturas de tanque destes herbicidas em condições de campo. 

Relatam, também, que Kel~s (1982)" determinou que aplic~ções 

em misturas de tanque contendo bentazon ou acifluorfen com 

aplicações a 0,56 kg/ha de fluazifop, sethoxydim, ou quiza

lofop resultou em· menor controle de Agropyron repens em compa

ração com os graminicidas aplicados isoiados. Entretanto, 

acifluorfen e bentazon não afetaram a absorção e a translo-
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cação de 14c-fluazifop em Agropyron repens (Kells, 1982 cita

do por WILHM et alii, 1986). 

Estudos de campo e de casa-de-vegetação. de

monstraram que misturas de tanque a 0,3 e 0,4 kg/ha de flua -

zifop-butil com 0,4 kg/ha de acifluorfen reduziu o controle 

de Digitaria sanguinalis e Rottboellia exaltata quando compa

rado com fluazi fopaplicado i sol ado( GOOLEY& KITCHEN, 1986). 

Os mesmos autores tam~ém relatam que menos antagonismo era 

observado quando as condições climáticas eram ótimas para o 

controle destas plantas daninhas e que aplicações de aciflu -

orfen 1a 3 dias antes do fluazifop também reduziam D contro

le· Entretanto em aplicações de fluazifop3 -a5 dias antes da apli -

cação do acifluorfen o antagonismo era evitado. 

GRICHAR & BOSWELL (1987) avaliando o controle 

de plantas daninhas com herbicidas graminicidas (fluazifop 

sethoxydim, haloxyfop e fluazifop-P) aplicados isolados e em 

mistura com bentazon ou 2,4-08 cDncluiram que: quando em 

misturas estes herbicidas foram menos eficientes no controle 

de Panicum texanum e Digitaria sa,nguinalis; o aumento da 

dose dos herbicidas gr~minicidas, nas misturas, reduzirâm os 

efeitos adversos de 2,4-08 ou do bentazon; o controle de Cy

perus esculentus pelo bentazon e do Amarantus hybridus pelo 

2,4-08 não foi afetado pelas misturas de tanque com fluazi -

fop-P ou haloxyfop. 
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A adição de chlorsulfuron a 14,8 g/ha,em con

dições de campo, ou a 12,4 g/ha, em condições de casa-de-ve

getação, ao diclofop a 0,90 kg/ha reduziu o controle de Lo-

lium multiflorum em 27 %, em condições de campo, e em condi-
". 

ções de casa-de-vegetação o peso fresco de Lolium multiflo -

rum foi mais de duas vezes maior na mistura do que no trata-

menta com diclofop aplicado isolado (LIEBL & WORSHAM, 1987). 

Estudos de campo foram conduzidos para ava-

liar'a -resposbade Sorghum bicolor a aplicações foliares de 

haloxyfop ou fluazifo-P em misturas de tanque com benatazon, 

imazaquim ou chlorimuron (CROON & MERKLE, 1988). Os mesmos 

autores relataram que: misturas de tanque de imazaquim ou 

chlorimuron pom haloxyfop ou fluazifop-P reduziram a inj~-
.:..-

ria ao sorgo aos 12 dias após a aplicação dos tratamentos 

e essa redução variou de 14 a 64 %, quando comparado a apli

cações de haloxyfop ou· fluazi fop-P isolados;o antagonismo re

duziu bastante aos 24 dias após aplicação dos tratamentos 
• 

sugerindo que o imazaquim ou chlorimuron aparentemente re-

tardaram a atividade de haloxyfop ou fluazifop-P; com o au

mento d~ dose dos graminicidasa severidade do antago~ismo 

tende á3.'diminuir; misturas de tanque de bentazon com haloxy-

fop ou fluazifop-P não reduziram a injuria ao sorgo 

quando comparada~ as aplicações destes graminicidas isolados: 

A penetração de haloxyfop foi reduzida em 37% 

em Setaria lutescens quando aplicado em mistura de tanque 
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com bentazon. Por outro ladJ, o bentazon não teve efeito so-

bre a translocação a partir de folhas tratadas (GERWICK 

1988). 
I 
o mesmo autor também relata que as interações quími-

cas diretas e a atividade de contato de bentazon não expli -
\ 

caram a redução de absorção do haloxyfop. 

McCALL (1988) estudando vários fatores, den -

tre os quais o efeito do bentazon sobre o modo de ação do 

haloxyfop em Setaria glauca, observou que: quando o benta -

zon era aplicado em mistura com haloxyfop-methyl, a pene-

tração deste herbicida era algumas vezes inibida, en quanto 

que o transporte de radioat~vidade associado à molécula do 

herbicida na planta era drastica~ente ~eduzido. 

Experimentos de campo, demonstraram que bai -

xas doses de chlorsulfuron reduziram significativamente o 

controle de Avena fatua em relação a aplicações individuais 

de barban e diclofop-metil {CHOW, 1988). Neste mesmo tra -

balho, as altas doses de chlorsúlfuron afetou o controle des

ta planta daninha nos quatro graminicidas avaliados,isto é, 

incluindo difenzoQuat e !lamprop-methyl. Além do que,as al

tas doses de chlorsulf~~on, quando em mistura, reduziramsig

nificativamente a produção de trigo, quando comparado com a 

aplicação dos graminicidas isoladbs. CHOW (1988), também rela-

ta que, de uma maneira geral, o controle de folhas largas 

proporcionado pelo chlorsulfuron não foi afetado pelos gra -

minicidas. 
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Em casa-de-vegetação, a redução no controle de 

Avena-fatua estava-diretamente relacionado com a dose de 

chlorsulfuron adicionada ao diclofop-mettl, isto é, o efeito 

de 0,02 kg/ha de chlorsulfuron sobre controle de Avena' fatua 
, 

diminui a quando a dose de diclofop-metil aumentava de 0,5 pa-

ra 0,9 kg/ha e era completamente eliminado quando a dose de 

diclofop atingia 1,1 kg/ha (CHOW, 1989): O mesmo autor tam

bém relata que, no laboratório, a absorção e translocação de 

14C-diclofop-metil em seedlings de Avena fatua foi significa-

tivamente reduzida quando chlorsúlfuron foi adicionado, em 

comparação com 14C-diclofop-metil aplicado isolado. 

Experimentos de campo foram instalados para 

avaliar os efeitos de misturas de tanque com -sethoxydim ou 

quizalofop com imazaqui1' chlorimuron, ou lactofen no contro

le de Echinochola crusgalli em soja, e para avaliar aplica 

ções sequenciais, onde os graminicidas eram aplicados 24 ho

ras antes ou após a aplicação dos latifolicidas (MINTON et 
• 

alii, 1989). Os autores concluiram que o antagonismo era-

também observado quando os graminicidas eram aplicados 24 ho

ras após a aplicação do imazaquim ou lactofen, mas não' era 
-.: ---, 

observado com o chlorimuron; o controle n.o era afetado~uan-
do os graminicidas eram aplicados 24 horas antes da aplicação 

dos latifolicidas. 

MINTON et alii (1989) avaliando os efeitos de 

misturas de tanque, em condições de casa-de-vegetação, com 
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sethoxidim, quizalofop, fluazifop-P, haloxyfop, fenoxaprop 

ou clethodim com imazaquim, lactofen, chlorimuron, aci fluor -

fen, fomesafen, bentazon, ou 2,A~DB, no ·cotrole de Echlno 

chloa crusgalll, relataram que) o fluazifop-P era antagoni

zado significativamente por tod~s os h~rbicidas latifolici -

das; a mistura com chlorimuron só não foi significativamente 

antagônica com clethodim oufanoxaprop; as misturas dos 

latifolicidas com os gra~inicidas (haloxyfop, quizalofop e 

sethoxydim) foram sempre inferiores ao controle proporciona

do pelo respectivo graminicida, embora as diferenças nem 

sempre fossem significativas. 

Esta revisão evidenciou a.ausência ou a redu-

ção de antagonismo, quanjo os graminicidas e os latifolici -

das são aplicados separadamente,· principalmente quando os 
I 

graminicidas são aplicados antes dos latifolicidas e espaça~ 

dos por alguns dias. Isto pode sugerir que o antagonismo 

ocorre com a mistura dos compostos, mas as análises químicas 

até o momento, n~o revelaram qualquer alteração nas soluções 

herbicidicas (SLIFE, 1985; GODLEY & KITCHEN, 1986; CROON & 

MERKLE, 1988; GERWICK, 1988 e CROON et alll ~ 1,-989). 

CROON et alil (1989) relatam que: a absorção 

e a translocação de haloxyfop-methyl em sorgo foi reduz~da na 

presença de bentazon; já a absorção de haloxyfop-methyl pelo 

sorgo não foi afetada pela mistura de tanque com formulações 
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de imazaquim .ou chlorimuron, entretanto a adição destes dois 

latifolicidas reduziu a translocação deste graminicida. 

~conforme o relatado, muitos pesquisadores têm, 

mostrado que os herbicidas difenil-éteres, assim como os 

herbicidas do grupo das tiodiazinas reduzem o con~role das 

gramíneas devido ao decréscimo na absorção e translocação dos 

herbicidas fenoxipropiônicos-e dos herbicidas ciclocetonas 

entretanto, outros pesquisadores têm sugeridJ que este não é 

o mecanismo de antagonismo entre estes graminicidas e os her-

bicidas inibidores de acetolactato-sintase incluindo o 

chlorimuron e o im3zaquim (MINTON et alll, 1989) •. Estes tra-

balhossugerem que esta interação antagônica pode estar re

lacionada com o sítio de ação dos herbicidas graminicidas e 

a inibição do acetolactato-sintase. 

NESTOR (1988) faz um breve relato em seu tra-

balho, no qual, considera que é possível que a ação de con

tato dos herbicidas bentazon, aqifluorfen e fomesafen cause 

rompimento do xilema e do floema das,gramíneas, o que redu -

ziria a translocação dos graminicidas,diminuindo, assim, a 

sua atividade ou eficiêndia. 

Outros pesquisadores têm postulado que herbi

cidas difenil-éteres antagonizam o controle das gramíneas pe

lo rompimento da plasmalena em células da epiderme, resul 

tando no decréscimo da absorção e translocação dos herbici -
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das graminicidas (GODLEY & KITCHEN, 1986). Se isto estiver 

correto, MINTON et alll (1989) comentam em seu trabalho que 

o antagonismo provocado pelos difenil-éteres sobre os gra ,

nicidas, no controle de E. crusgalli, pode revelar maior an

tagonismo com acifluorfen do que com fomesafen ·ou lactofen, 

pois acifluorfen reduziu o peso fresco desta graminea em 

45 %, lactofen em 26 % e fomesafen em 18 %. Entretanto, o 

controle proporcionadb por estas misturas não diferiramsig-

nifi~ativamente entre si, e as misturas mais antagônicas 

foram: sethoxydim com lactofen, quizalofop com fomesafen e 

fluazifop-P e haloxyfop com acifluorfen. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1. Local dos experimentos 

A presente pesquisa foi conduzida junto ao De

partamento de Agricultura e Horticultura da Escola Superior 

de Agricultura "Luiz de Queiroz", da Universidade de São 

Paulo, em Piracicaba, Estado de São Paulo, Brasil. Foram 

conduzidos dois experimentos em condições de campo, no ano 

agrícola 1986/87, utilizando os cultivares de soja IAC-8 (Ex

perim~nto 1) e FT-Cristalina (Experimento 2). 
-~ 

3.2: Solos e adubações 

As áreas em que foram instalados os Experimen -

tos 1 e 2 possuem solo Latossol Vermelho-Amarelo Distrófico, 
• 

Série Sertãozinho, cujas características químicas e físicas 

encontram-se na Tabela 1. 

Nos dois experimentos o preparo do solo foi 

feito de forma convencional, com aração e gradagens, sendo a 

I última delas realizada imediatamente antes da semeadura. 

A "adubação constituiu-se da aplicação de 5 kg 

de N, 75 kg de P205 e 25 kg de K20 por ha, no sulco de se

meadura por ocasião da instalação da cultura. 



I 

Tabela 1 - Características químicas e físicas dos solos onde foram instalados os experimentos. 

Piracicaba, SP, 1986. 

Experimentos pH C P03-
4 

K+ ca2+ Mg 2+ A1 3+ H+ Areia Limo Argila 
, 

% m.e./100 ml de terra % % % 

IAC-B 5,2 0,42 0,10 0,10 0,88 0,80 O, 12 3,20 79,0 9,0 12,0 

FT-Cristalina 5,4 0,45 0,12 O, 11 0,90 0,82 0,,11" 3,40 76,0 10,0 14,0 

0'1 
VJ 
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3.3. Cultivares e semeadura 

No experimento 1 foi utulizado o cultivar IAC-8 

com hábito de crescimento determinado, flor roxa, fubescên -

G.ia marrom e sementes amarelas com hilo preto. Apresenta-se 
, 

com ciclo médio ou semi-tardio, resistência à deiscência das 

vagens e boa qualtdade desementes-(MIRANDA etalii, 1980). 

No experimento--2foi util izado ocul ti varFT

-Cristalina com hábito de crescimento determinado, flor roxa, 

pubescência cinza e sementes amarelas com hilo marrom claro. 

Apresenta-se com ciclo térdio, resistência à deiscência das 

vagens e boa qualidade de sementes (FRANCISCO TERASAWA -PES

QUISA E SEMENTES, 1987). 

.' 

Nos dois experimentos as operações de adubação 

e semeadura foram feitas mecanicJmente. As sementes, previa

mente inoculadas, foram distribuídas em quantidade suficien-

te para obter-se uma densidade populacional de 20 plantaslme-

tro linear, contudo a densidade populacional inicial média 

foi de 15 e 22 plantas/metro linear, respectivamente nos ex

perimentos 1 e 2. O espaçamento'adotado foi de 50 cm entre 

linhas. A semeadura foi realizada em 12 de dezembro de 1986 

(emergência final em 18 de dezembro) e em 13 de dezembro de 

1986 (emergência final em 20 de dezembro), respectivamente 

para os experimentos 2 e 1. 
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3.4. Produtos utilizados 

As principais características dos produtos 

aqui relatados estão baseados em SLIFE (1985), no livro Guia 

~e Herbicidas de ALMEIDA & ,RODRIGUES (1988), no livro Herbi

cidas Orgânicos de CAMARGO (1986), no Compêndio de Defensi-

vos Agrícolas (1990), assim como nos boletins técnicos das 

empresas fabricantes. 

3.4.1. Herbicidas graminicidas 

a. Haloxyfop-methyll/ : o nome químico do ha

loxyfop-methyl é metil 2-[4(3~cloro-5-(trifluorometil-2-pi -

ridinoxi»)fenoxiJ -propanoato, pertencente ao grupo químico 

dos ácidos fenoxipropiônicos, tendo como fórmula molecular 

C'6H1304NCIF3 e peso molecular igu~l a 375,7. A formulação 
I 

comercial utilizada foi um concentrado emulsionável contendo 

240 g/l do ingrediente ativo (haloxyfop-methyl). A solubi -

lidade em água é de 9,3 pprn a 25 0 C; a pressão de vapor a 
• 

250 C é 6,5 x 10-7 mm de Hg. É absorvido pelas folhas e tam-

bém pelas raízes e sofre hidrólise ao ácido haloxyfop. A 

translocação é apo-simplástica, indo acumular-se nos tecidos 

meristemático~levando a .planta ~ morte. Controla em pós

emergência gramíneas anuais e perenes, em amplo espectro de 

11 Formulação comercial utilizada: Verdict. 
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está:dios, tendo também alguma ação residual no solo. A DL 50 

oral aguda para ratos é 2 357 mg(kg. 

b. sethoxydi~/: o nome químico do sethoxy

dim é 2-1-etoximino-·butil-5-2- (etil tio) -propil-3-hidroxi - 2-

ciclohexeno-1-ona, pertencente ao grupo químico das ciclo -

cetonas, tendo como fórmula molecular C17H2903NS. A formu

lação comercial utilizada foi um concentrado emulsionável 

contendo 184 g/1 do ingrediente ativo (sethoxydim). A solu

bilioade_em água-à temperatura d8-~200Cé 25 ppm a pH4 , e 

4 700 ppm a pH 7; a pressão de vapor a 200C é menor que 

10-6 mm de Hg. ~ absorvido pelas folhas e raízes, sendo a 

absorção foliar mais intensa e rápida. A translocação. é 

através do xilema e do floema, acumulando-se nas regiões me

ristemáticas. O mecanismo exato de ação alnda não-está de

finido ,mas sabe-se que, o sethoxydim reduz a acumulação 

da clorofila e provavelmente acelera a sua degradação; es

timula a formação de antocianina; estimula a formação de 

açúcar; diminui a respiração celular; interfere na divisão 

celular dos meristemas, afetando a formação da membrana ce

lular e, possivelmente, ~ ação das microtubos, o que inibe 

o crescimento. Aplicado em pós-emergência das gramíneas 

com estas, preferivelmente, no início do desenvolvimento , 

2/ Formulação comercial utilizada: Poast. 
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podendo ir até o pleno perfilhamento, após c que diminui 2 

eficácia. A DL 50 oral aguda para ratos é 1 500 a 2 500 mg/ 

/kg. 

c. Quizalofop-ethyl~/: o nome químico do 

quizalo fop-ethy 1 é etil- 2- (4-( 6- c loro- 2 -quinoxaliloxi) fenoxi) 

propionato, pertencente ao grupo químico dos ácidos fenoxi-

propiônicos, tendo como fórmula molecular C19H1704N2Cl e 

peso molecular igual a 372~81. A formulação comercial uti-

lizada foi um concentrado emulsionável contendo 96 g/l do 

ingrediente ativo (quizalofop-ethyl). A solubilidade em 

água é de 0,3 ppm a 20 0 C; a pressão de 'vapor a 20 0 C é 
-7 ' 3 x 10 mm de Hg. E absorvido principalmente pelas folhas. 

A translocação é através do xilema e do floema, acumulando 

nas regiôes meristemáticas da parte aérea e radicular.Aplj-

cado em pós-emergência das gramíneas, com estas, preferi 

velmente, no início do desenvolvimento, podendo em algumas 

espécies ir até ao estádio de 4 perfilhos após o que dimi -

nui a eficácia. A DL 50 oral aguda para ratos é 1 670 mg/kg. 

d. Fluazifop-P-butiI 4/: o nome químico do 

fluazi fop-p-butil é propionato de 2-(4-(5-triflurometil-2-iloxipiri= 

dina)fenoxi)-n-butila, pertencente ao grupo químico dos ácidos fenoxi -

propiônicos, tendo como fórmula molecular C19H2004NF3e peso molecular 

3/ Formulação comercial utilizada: Assure. 

4/ Formulação comercial utilizada: Fusilade 125. 



igual a 383. p, formulação comercial que foi utilizada foi um con -

centrado emulsionável contendo 125 g/1 do ingrediente ativo 

(fluazifop-p-butil). A solubilidade em água é de 2 ppm a 
I 

20°C, a pressão de vapor a 20°C é 5,5 x 10- 5 mm de Hg. É 

absorvido principalmente pelas folhas. A translocação é 

apo-simplástica, acumulando-se nos meristemas de crescimen-

to, provocando-lhes a morte. Estudos de laboratório suge -

rem que tanto o fluazifop-butil como o fluazifop-p-butil in-

tezferem na produção de ATP (trifosfato de adenosina).Apli-

cada em pós-emergência das gramíneas, com estas i preferivel

mente, no inicio do desenvolvimento, podendo, em algumas 

espécies, ir até -ao 'estádio dos 4 perfilhas! após o que di-

minui a eficácia. A OL 50 oral "aguda da formulação 125 g/l 

é 4 662 mg/kg. 

3.4.2. Herbicidas latifolicidas 

8. Chlorimuron-ethyll/: o nome químico do 

chlorimuron-ethyl é etil 2-««(4-cloro-6-metoxi-pirimidi -

na-2-il)amlno)carbonil)amino)sulfonil)benzoato, pertencente 

ao grupo químico sulfonil-uréias, tendo como fórmula mole -

cular C'5H15ClN406S e peso molecular igual a 414,83. A for

mulação que foi utilizada foi a de grânulos dispersíveis em 

1/ Formulação comercial utilizada: Classic 250. 
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água contendo 250 g/kg do ingrediente ativo (chlorimuron 

-ethyl). A solubilidade em água à temperatura de 25 0 C é 11 

ppm a pH 5,0, 450 ppm a pH 6~5 e 1200 ppm a pH 7,0; a pres-. I 
são de vapor a 25 0 C é 1,5 x 10-5 mm de Hg. É rapidamente ab-

sorvido pelas folhas e raízes. A translocação é apo-simplás-

tica, com movimentação sistêmica por toda a planta. Inibe a 

síntese de aminoácidos valina e isoleucina,provoc8 a paralisação da 

divisão celular e consequentemente a redução de crescimento; 

nas mais sensíveis, morre a gema apical e por fim toda a 

planta. Aplicado em pós-emsrgência das dicotiled6neas, com 

estas, preferivelmente, no início do desenvolvimento, poden-

do em algumas espécies ir até ao estádio de florescimento 

tendo também alguma ação residual no solo. A DL 50 oral agu

da para ratos é 4 102 mg/kg. 

b. Fomesafen2 /: o nome químico do fomesafen 

é 5-(2-cloro-4(trifluorometil)fenoxi)-N-metilsulfonil-2-ni 

trobenzamida, perten6ente ao grupo químico difenil-éteres 

tendo como fórmula molecular C15H10N2F3Cl e peso molecular 

igual a 438,4. A formulação utilizada foi uma solução aquo

sa concentrada contendo 250 g/l do ingrediente ativo (fome -

safen). A solubilidade em água é menor que 10 ppm a pH 1 a 

- d 50 0 C ' 0-4 ' . d 2; a pressao e vapor a e 1 mm de Hg. E absorvl o 

2/ Formulação comercial utilizada: Flex. 
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pelas folhas e com menor intensidade, pelas raízes. É um 

herbicida de contato com limitada translo:ação pelo floema. 

Quando atinge o solo pode ser translocado mais facilmente e 
~ 

rapidamente pelo xilema. Altera o processo de fotossíntese 

pela formação de radicais superóxidosnos cloroplastos.Apli

cado em pós-emergência das dicotiledôneas, quando estas se 

encontram com 2-4 folhas, podendo nas mais susceptíveis ir 

até a fase de 6 folhas. A DL 50 oral aguda para ratos é 

1250 a 2000 mg/kg. 

c. Fluoroglycofen~/: o nome químico do fluo

roglycofen é 2-etoxi-2-oxietil-5-(2-cloro-4-Ctrifluorome 

til)-fenoxi)-2-nitrobenzoato, pertencente ao grupo químico 

difenil-éteres, tendo fórmula molecular C18H13N07CIF3 e pe

so molecular igual a 447,75. A formulação qu~ foi utili -

zada foi um concentrado emulsionável contendo 240 g/l do 

ingrediente ativo (fluoroglycofen). A solubilidade em água 

é 1,1 g/cm3 a 20 0 C. Aplicado em pós-emergência das dicoti

ledôneas, com estas, preferivelmente, no início do desenvol

vimento, podendo, em algumas espécies, ir até ao estádio de 

.6 folhas, após o que diminui a eficácia. A DLso oral aguda 

para ratos é 1480 mg/kg. 

31 Formulação comercial utilizada: Compete. 
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d. Lactofen 4/: o nome químico do lactofen é 

1'-Ccarboetoxi)etil 5-(2-cloro-4-Ctrifluoro-metil)fenoxi)-2-

-nitrobenzoato, pertencente ao grupo químico difenil-éteres, 

tendo fórmula molecular C'9H1507NF3CI e peso molecular ~gual 

a 461,8. A formulação utilizada foi um concentrado emulsio

nável contendo 240 g/l do ingrediente ativo (lactofen). A 

solubilidade em água é menor que 1 ppm; a pressão de vapor a 

20 0 C é 4 x 10-9 mm de Hg. A absDrção é foliar, pelos teci

dos verdes da planta e, com menor intensidade, radicular. ~ 

um herbicida de contato com tr~nslocação muito limitada. O 

mecanismo de ação é pouco conhecido; sabe-se que o produto é 

atividado pela ação da luz e que destroi as membranas celu -

lares, provocanjo necrose e morte dos tecidos. Aplicado em 

pós-emergência das dicotiledôn9as: com estas, preferivelmen

te, no início do desenvolvim9nto, pode~dos em algumas espé-

cies, ir até ao estádio de 6 folhas, após o que a eficácia 

diminui 1 tendo também algu~as recomendaçôes para aplicação em 

pré-emergência (amendoim e arroz). A DL 50 oral aguda para 

ratos é maior que 5000 mg/kg. 

3.4.3. Adjuvantes 

Em seguida são apresentados o nome comercial, 

nome químico e concentraçãD dos adjuvantes usados -em mistura 

de tanque com os herbicidas, quando recomendados pelas empre-

sas frabricantes. 

4/ Formulação comercial utilizada: Cobra. 
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a. Assist: contém 756 g/l de 

óleo mineral. Promove melhor distribuição do produto pulveri-

zado sobre as plantas~ retarda a evaporação, dando mais tempo 

ao processo de absorção e facilita a penetração do prbduto pe-

la cutícula das plantas. 

b. Aterbane: é um espalhante adesionante,ten-

do como ingredientes ativos uma mistura de surfatantes 

aniônico e não iônico, contendo 450 g/l de uma mistura de 

isooctil-f~nóxi-polietóxi-etanol e dioctil-sulfo-cianato de 

sódio. Age como umectante: penetrante e emulsionante. 

c. Energic: é um espalhante adesionante, ten-

do como ingredientes ativos uma mistura de surfatantes 

aniônico e não iônico, composto de 226 g/l de monil-fenoxi 

-poli-Cetilenóxi)-etanol e 226 g/l d~ sal sódico do ácido do-
, 

decil-benzeno-sulfônico. 

d. Joint: contém 761 g/l de 

óleo mineral. Promove melhor distribuição do produto pulve -

rizado sobre as plantas, retarda a evaporação, dando -mais 

tempo ao processo de absorção e facilita a penetração ~o pro

duto pela cutícula das plantas. 

3.5. Equipamento de aplicação 

Foi utilizadJ um pulverizador costal,à pressão 

constante (mantida Pele C02comprimido),de 2, 1 kg/cm~ com barra de 1,5 m 
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comprimento, munida de 4 bicos de jato plano ("leque") 8003, distanciados 

de 50 cm um do outro e mantidos a uma aI tura de 50 cm do 

solo, depósito de gás de 3 kg, e depósito de 

calda de 3,7 1. O consumo de calda foi de 300 Ilha. 

3.6. Tratamentos 

3.6.1. Experimento 1 

Para alcançar os objetivos propostos o experi

mento foi instalado com 3 repetições e os tratamentos envol -

vendo 8 herbicidas, sendo 4 graminicidas e 4 latifolicidas 

aplicados ~soladamente e em mistura (1 graminicida com 1 1a

tifolicida) e testemunhas (2 com e 2 sem a convivência da 

cultura com as pla~tas daninhas), todos os tratamentos com ou 

sem a utilização dos s~us respectivos adjuvantes, resultando 

em 52 tratamentos dispostos no esquema fatorial, sendo um fa

tor a utilização ou não do adjuvante e o outro fator o herbi

cida, a testemunha sem capina e"a testemunha com capina. Con

forme a Tab~la 2, no caso das testemunhas s do chlorimuron

-ethyl e do lactofen, as parcelas com adjuvantes receberam 

produto, igual às sem adjuvantes. 

." 
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Tabela 2 - Esquema dos tratam~ntos a que foi submetida a cul-

tura da soja no experimento 1. 

Tratamentos Produtos Dose 

Com Adju- Sem Adju- ou (g.La./ 

vante vante Testemunhas ha) 

1 2 Halox y fop-methyl (HM) 120 
·3 4 Sethoxydim (S) 230 
5 6 Quiza lo fop-eth'y 1 (QE) 144 
7 8 Fluazifop-p-butil (FpB) 188 
9 10 Chlorimuron-ethyl (CE) 20 

11 12 Fomesafen (Fom) 250 
13 14 Fluoroglycofen (Flu) 60 
15 16 Lactofen (Lac) 150 
17 18 HM + CE 120+ 20 
19 20 HM + Fom 120+250 
21 22 HIv! + Flu 120+ 60 
23 24 HM>+ Lac 120+150 
25 26 S + CE 230+ 20 
27 28 S + Fom 230+250 
29 30 S + Flu 230+ 60 
31 32 c: + Lac 230+150 -' 

33 34 QE + CE 144+ 20 
35 36 QE + Fom 144+250 
37 38 QE + Flu 144+ 60 
39 40 QE + Lac 144+150 
41 42 FpB+ CE 188+ 20 
43 44 FpB + Fom 188+250 
45 46 FpB + Flu 188+ 60 
47 48 FpB + Lac 188+150 
49 50 Testemunha sem capina (TsC) 
51 52 Testemunha com capina (TcC) 

Obs.: tpoca de aplicação - plantas daninhas com até 8 folhas 
verdadeiras. 
Adjuvantes: 

- HM .. 0,5 % de Joint 
- S 1,5 l/ha de Assist 
- QE 1 ~ 5 l'/ha de Assist 
- FpB 0,2 % de Energic 
- Flu 0.25 % de Aterbane 

Fom 0~2 % de Energic. 
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3.6.2. Experimento 2 

Dentro dos objetivos do projeta, este experi

mento foi instalado com 3 ,epetições e os tratamentos envol

vendo 4 herbicidas, sendo 2,graminicidas e 2 latifolicidas , 

aplicados isoladamente e em mistura (1 graminicida com 1 la

tifolicida), em dois ,estádios de desenvolvimento da cultura 

e das plantas daninhas e em duas doses (dose normal e 80 % da 

dose normal), também foram instalados mais 2 testemunhas (uma 

com e outra sem o controle das plantas daninhas), resultando 

em 34 tratamentos dispostos no esquema fatorial, sendo um fa

tor a época (dois estádios de desenvolvimento da cultura e 

das plantas daninhas)! outro fator a dose (dose normal ou 80% da 

dose normal) e por último o fator herbicida (2 oraminicidas,2 

latifolicidas e as 4 misturas), 

bela 3). 

3.7. Delineamentô experimental 

mais duas testemunhas (Ta-

o delineamento experimental utilizado foi o de 

blocos casualizados com 3 repetições, sendo que a disposição 

dos blo:os experimentais no campo foi realizada visando-se 

obter a maior uniformidade da comunidade infestante dentro de 

cada bloco. 
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Tabela 3 - Esquema dos tratamentos a que foi submetida a cul-

tura da soja no experimento 2. 

Tratamentos 

Estádios 'de desenvol- Produtos Dose 
vimento da cultura e (g.La.1 das plantas daninhas ou 

1ª Época Y , 21 
2ª Epoca - Testemunhas lha) 

Dose normal 
1 2 Haloxyfop-methyl (HM) 120 
3 4 Quizalofop-ethyl (QE) 144 
5 6 'Chlorimuron-ethyl (CE) 20 
7 8 Fomesafen (Fom) 250 
9 10 HM + CE 120+ 20 

11 12 HM + Fom 120+250 
13 14 QE + CE 144+ 20 
15 16 QE + Fom 144+250 

80 % da dose normal 
17 18 80 % (HM) 96 
19 20 80 % (QE) 115 
21 22 80 % (CE) 16 
23 24 80 % (Fom) 200 
25 26 80 % (HM + CE) 96+ 16 
27 28 80 % (HM + Fom) 96+200 
29 30 80 % (QE + CE) 115+ 16 
31 32 80 % (QE ,+ Fom) 115+200 

33 Testemunha sem capina (TsC) 
34 Testemunha com capina (TcC) 

11 1ª Época - plantas daninhas com até 4 folhas verdad~iras. 

21 2ª Época - plantas dan,inhas com até 12 folhas verdadeiras. 

Adjuvantes: 

- HM 0,5 % de Joint 

- QE 1 ,5 Ilha de 'Assist 

- Fom - 0,2 % de Energic. 
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As parcelas experimentais constituiram-se de 

4 linhas de semeadura com 6,0 metros de comprimento e espa -

çadas de,Q, 5 m, perfazendo 12m2 , com exceção - ldas parcelas 

testemunhas sem capinas que eram de 24 m2 (experimento 1) e 

de 36 m2 (experimento 2). Entre as linh~s das parcelas fo

ram deixados arruamentos (2 1 inhas de soj a) mantid.os perma -

nentemente no limpo para trânsito dentro do ensaio. Consi-

derou-se como área útil para avaliaçôes os 5 m centrais das 

2 linhas centrais de cada parcela, num total de 5 m2 . 

3.8. Aplicação dos tratamentos 

3.8.1. Experimento 1 

A aplicação foi feita no dia 15 de janeiro de 

1987. No momento da aplicaçã:l ias plantas daninhas estavam 

com até 8 folhas verdadeiras. As principais espécies de plan-

tas daninhas presentes no ensaio foram: capim-pé-de-galinha 

(Eleusine indica (L.) Gaertn.), capim-colchão (Digitaria ho

rizontalis Willd.), apaga-fogo (Alternanthera ficoidea (L.) 

R. Sr.), capim-tapete (Mollugo verticillata L.), carrapicho-

-de-carneiro (Acanth~spermum hispidum DC.) e mentruz ~Lepi

dium virginicum L.). 
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3.8.2. Experimento 2 

A primeira aplicação foi feita no dia 8 de ja

neiro de 1987. No momento da aplicação as plantas daninhas-

estavam com até 4 folhas verdadeiras. As principais plantas 

daninhas presentes nessa aplicação foram: capj~-colchão (Oi-

gitaria horizontalis Willd.), capim-pé~de-galinha (Eleusine 

indica (L.) Gaertn.), carrapicho-de-carneiro (Acanthospermum 

hispidum DC.) e poaia c( Richardia-brasiliensis Gomez). 

A segunda aplicação foi feita no dia 20 de ja

neiro de 1987. No momento da aplicação as plantas daninhas es-

tavam com até 12 folhas verdadeiras. As principais espécies 

de plantas daninhas presentes no momento dessa aplicação fo

ram: capim-colchão (Digitaria horizontalis Willd.), capim

-pé-de-galinha (Eleusine indica (L.) Gaertn.), Icarrapicho-de-
I 

-carneiro (Acanthospermum hispidum DC.). 

3.9. Condições climáticas na" aplicação 

3.9.1. Experimento 1 

A aplicação teve inicio ~s 11:40 horas e "ter-

minou ~s 16:10 horas. A cada 30 minutos anotou-se a variação 

da temperatura atmosférica, da temperatura do solo a 5 cm de 

profundidade e da umidade relativa doar, cujos valores estão 

contidos na Tabela 24 (Apêndice). 
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3.9.2. Experimento 2 

A aplicação teve inicio às 9:50-hot~seterml-
I 

nou às 12:20 horas, na primeira época de aplicação. Na se-

gunda época de\aplicação, iniciou-se às 9:40 horas e terminou 

às 11:45 horas. As anotações dos dados climáticos foram rea-

lizadas seguindo o mesmo procedimento do experimento 1 e os 

valores estão contidos na Tabela 24 (Apêndice). 

3.10. Condições climáticas durante o ciclo da cultura. 

Os dados climáticos' durante o ciclo da cultura 

nos experimentos estão contidos nas Tabelas 25, 26, 27, 28,29 

e 30 (Apêndice). Esses dados foram obtidos junto ao Depar

'tamento de Fisica e Meteorologia da ESALQ, USP, Piraci -

caba. 

3.11. Avaliação dos experimentos 

3.11.1. Avaliação da comunidade infestante 

A comunidade infestante foi avaliada através de 

duas amostragens de 0,25 m2 (0,5 m x 0,8 m) perfazendo uma 
2 área total de 0,5 m. As espécies presentes foram identifica-
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das e quantificadas antes e 20 dias após a aplicação dos her-

bicidas. Estas determinaçôes foram realizadas em área fixa 

correspondendo a 10 % da~área dtil de cada parcela. ~a se

gunda avaliação estas foram arrancadas e por espécie Iforam 

separadas e, no laboratório, lavadas e secas em estufa de 

circulação forçada de ar a 70-7SoC, até peso constante. Foi 

considerada apenas a parte .aérea das plantas. A biomassa se-

ca foi determinada em balança de precisão de 0,01 g. Em am-

bos os ensaios essa-determinaçã~ foi realizada seguindo a 

mesma metodologia e aos 21 dias após a aplicação dos trata

mentos os ensaios foram totalmente capinados (exceto a teste

munha sem capina) e mantidos no limpo até a colheita, evitan-

do-se assim que se confundisse o efeito da competição com as 

plantas daninhas com o efeito dos herbicidas na cultura da 

soja . 

3. 11.2. Avaliação da cultura 

Nos dois experimentos a determinação da por

centagem de injdria da cultura foi realizada através .da ava

liação visual, de acordo com a seguinte escala: O = nenhuma 

injdria, e 100 = injdria total.. As avaliaçôes foram realiza

d~s aos 4, 8, 12 e 16 dias após a aplicação dos herbicidas. 

A colheita foi realizada nos dias 12 e 27 de 

maio de 1987, respectivamente para os experimentos 1 e 2. Fo

ram arrancadas todas as plantas da área útil das parcelas que, 
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depois de deixadas em casa-de-vegetação para uniformizar a 

umidade dos grãos em aproximadamente 10 %, foram debulhadas e 

peneiradas manualmente e finalmente pesadas. Os dados obti -

dos convertidos à piodutividade expressos em kg/ha. 

3.12. Análise da comunidade infestante 

/ 

Com o objetivo de avaliar a importância rela -

tiva das espécies componentes da comunidade infestante, por 

ocasião da segun~a avaliaçlo (20 dias ap6s a aplicação dos 

herbicidas), nas parcelas testemunhas sem capina, calculou-se 

para cada população, a densidade relativa, a frequência abso

luta e relativa, a dominância. relativa e o indice do valor de 

importância. A metodologia para o cálculo deste índices será 

descrita a seguir e foi extraída de PITELLI (1987). 
I 
I 

la: 

3.12.1. Densidade relativa 

A densidade relativa foi estimada pela f6rmu -

DR (%) = Nê 

Nt 
. 100 

onde Ne significa o número de indivIduos, de uma determinada 

espécie, encontrados nas amostragens e Nt é o número de indi-
I 

víduos amostrados (Curtis & Mclntosh, 1950). 
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3.12.2. Frequência absoluta 

A frequência absoluta foi estimada pela fórmu-

la: 

FA (%) = NAe 
NAt 

100, 

onde NAe significa o número.de amostragens em que ocorreu uma 

determinada espécie e NAt é o número total de amostragens efe

tuadas (Mueller-Dombois & Ellemberg, 1974). 

3.12.3. Frequência relativa 

A frequência relati va foLestimada pela fórmula: 

FR (%) = FAe 
FAt 

.100 

onde FAe significa à frequência absoluta de uma determinada 

espécie e FAt é a s6matóriadas frequências absolutas de todas 

as espécies da comunidade infestante (Mueller-Dombois & El-

lemberg, 1974). 

3.12.4. Dominância relativa 

A dominância relativa de cada espécie_fo~ esti-

ma da pela fórmula: ~.--! 

":. ~~ .. 

DoR (%) MSe 100 = . 
MSt 

onde MSe refere-se ao peso da matéria seca acumulada por uma 

determinada espécie e Mst é o peso da matéria seca acumulada 

por toda a comunidade infestante (Mueller-Dombois & Ellemberg, 1974) • 
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3.12.5. Índice de valor de importância 

o índice de valor de importância de cada espé

cie foi estimado pela fórmula: 

IVI = DR + FR + DoR (Mueller-Dombois & EI-

lemberg, 1974). 

3.12.6. Importância relativa 

A importância relativa de cada espécie de plan

ta daninha foi estimad~ pela fórmula: 

IR (%) = IVIe . 100 
IVIt 

onde IV!e refere-se ao índice de valor de importância de uma 

determinada espécie e IVIt significa a somatória dos índices 

de valor-de import~ncia de todas as espécies componentes da 

comunidade infestante (Mueller-Dombois & Ellemberg, 1974). 

3.13. Análise estatística 

3.13.1. Controle das plantas daninhas, porcentagem 

de injória na cultura da soja e produtivida

de da cultura 

Os dados obtidos no tocante às plantas dani

nhas foram levantados da maneira como segue: 

x = número de plantas daninhas antes da aplicação dos her -

bicidas; 



Y = número de plantas daninhas após efeitos da 

dos herbicidas; 
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aplicação 

Z = peso de matéria seca acumulada pelas plantas daninhas 

após efeitos -da aJlic-ação -DO,S ,herbicidas; 

Y / X = razão ou taxa de á'1 teração do número de plantas dani

nhas? durante o período de observação. 

Realizou-se a análise de var iância, ,para ava-

liar '0 controle das plantas daninhas ,com os dados originais 

do Ze da V/X agrupados- em -monocotiledôneas- edicotiledôneas, 

sendo que para Y/X.foi tamb~m realizada a mesma análise para 

as espécies de plantas daninhas que ocorreram com maior fre-

quência e que tiveram maior importância relativa no experi -

menta. 

Para avaliar a porcentagem de injúria sobre a 

cultura da soja (W), os dados obtidos foram transformados em 

I W + 1/2 para serem submetidos à análise de variância. 

N·o tocante à produção de grãos da cultura da soja (K) apenas 

foram transformados em kg/ha. 

3.13.1.1. Experimento 1 ~ 

-', 

o experimento com a vari~dade IAC-8 foi insta-

lado em blocos casualizados (3) com 52 tratamentos, estrutu-
\ 

rados da seguinte forma: 

1) 26 tratamentos com e 26 sem adjuvantes. 
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2) Entre os 26 tratamentos: 

2.1) Duas testemunhas com e sem capina 

2.2) Quatro herbicidas gra~inicidas isolados 

2.3) Quatro herbicidas lat!~olicidas isolados 

2.4) Dezesseis misturas resultantes da combinação de cada 

graminicida com cada -lati folicida. 

o esquema geral da análise de varigncia, com 

seus respectivos objetivos, está apresentado na Tabela 4. 

3.13.1.2. Experimento 2 

o experimento com a variedade FT-Cristalina 

foi instalado em blocos casualizados com 34 tratamentos (Fa-; 

torial 2 x 2 x 8 + 2 testemunhas). No fatorial foram anali~ 
! 

sados: 

1 ) 

2) 

3) 

2 épocas de aplicação 

2 doses do herbicida 

Entre os 8 herbicidas 

3.1) Dois graminicidas isolados 
-

3.2) Dois latifolicidas isolados 

3.3) Quatro misturas resultantes rla combinação de cada 

graminicida com cada latifolicida. 



Tabela 4 - Esquema geral da análise de variância para o experimento 1, com o seu respecti

vo objetivo. 

Fontes de variação 

1. Blocos 
2. Adjuvantes (A) 

3. Tratamentos (T) 
4. Interação (A x T) 

5. Resíduo 

Graus de liberdade 
v/x Z W K 

2 2 ,.. ,.. 
L.. L.. 

1 1 1 1 

23 

23 

24 '23 

24 23 

.25 

25 

94 98 94 102 

I>: : I 

Objetivo 

Isolar possíveis efeitos dos blocos. 
Testar o efeito médio global da adição do 
adjuvante. 
Testar diferenças entre tratamentos. 

• I 

Testar se o efeito médio global do adju
vante e dos tratamentos podem ser so
mados, ouseja, se o efeito do adjuvante 
é independente do tratamento. 
Estimar o erro padrão da média. 

Desdobramento dos graus de liberdade de tratamentos 

6. Testemunha vs. trata
dos. 

7. Testemunha sem capina 
vs. testemunha com 
capina 

8. Herbicidas:' isolados. ,vs. 1 
em mistura s 

'. 

9. Entre herbiclHas.isoladOs 
9.1) Graminicidas vs. 

latifolicidas 
Continua 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 1 

1 1 

Testar o efeito global médio dos herbi -
cidas. 
Testar diferenças média global 
testemunhas. 

entre 

Testar diferenças média global entre as 
misturas e os isolados. 

Testar diferenças média global entre os 
grupos OJ 

0\ 
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vo objetivo. 

9.2) Entre gramici- 3 3 
das 

9.3) Entre latifo - 3 3 
licidas 

10. Entre misturas: 
10.1) Entre grami - 3 3 

nicidas (G) 
10.2) Entre latifo- 3 3 

licidas (L) 
10.3) Interação 9 9 

(G x L) 

'. 

! ,-! J 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

9 9 

Testat diferenças média global entre os 
graminicidas isolados. 
Testaf,diférenças média global entre la-
tifolitidas isolados. 

Testar se o efeito médio global é o mes-
mo entre os graminic_i.das_em mistura. 
Testar se o efeito médio global é o mes-
mo entre os latifolicidas em mistura. 
Testar se o efeito médio global de cada 
herbicida pode ser somad~ ou seja, se 
ele se manifesta independentemente de 
qual herbicida está combinado.' 

co 

" 
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o esquema geral da análise de variância, com 

seus respectivos objetivos, está apresentado na Tabela 5. 

3.13.2. Efeitos aditivos, sinergísticos ou antagonís

ticos dos tratamentos com misturas de herbi -

cidas 

Para os tratamentos com misturas calculou-se o 

valor esperado, segundo o critério de COLBY (1967), expresso 

pela>seguinte equação: 

E = X + 
Y(100 - X) 

100 

onde, no caso: 

X = és a porcentagem observada de controle (das plantas dani

nhas) do 9 ram; n i c i da A,' apl icado nas mesmas condições [uti

lizando ou não adjuvante (experimento 1), na mesma época 

ou estádio de desenvolvimento da cultura e das plantas da

ninhas e na mesma dose, isto' é, dose normal ou 80 % da do-

-.-senor~al (experimento 2)] do latifolicida B. 

Y = é a porcen~agem observada de controle do latifolicida B 

aplicado-nas mesmas condições do graminicida A. 

E = porcentagem de controle esperada pela mistura dos herbici

das A + B, quando aplicados nas mesmas condiçeos em que 

foram aplicados os produtos isolados (A e B). 



Tabela 5 - Esquema geral da análise de 

vo objetivo. 

Fontes de variação 

1. Blocos 
2. Épocas (E) 
3. Doses(D) 
4. Herbicidas(H) 
5. Interação ( E x D) 

6. Interação ( E x H) 

7. Interação (O x H) 

1/ 8. Testemunha 12 / vs. 
Testemunha 2-

9. Tratados vs. Teste
munhas 

10. Testemunha sem capi
na vs Testemunha com 
capina 

11. Resíduo 

Graus de liberdade 
v/x Z W K 

2 

1 

1 

7 

1 

7 

7 

62 

2 2 

1 1 

1 1 

7 7 

1 1 

7 7 

7 _7, 

1 

1 

66 62 

.2 

1 

. 1 

7 

1 

7 

7 

1 

1 

66 

~ia para o experimento 2, com o seu respecti-

Objetivo 

Isolar os possíveis efeitos dos blocos. 
Testar o efeito médio global de épocas. 
Testar o efeito médio global de doses. 
Testár diferenças entre herbicidas. 
Testar n~ média global a independência dos 
efeitos de época e de dose. 
Testar na média global a independência dos 
efeitos de época e herbicida. 
Testar na média global a independência dos 
efeitos de dose e herbicida. 
Testar diferenças entre as testemunhas. 

Testar diferenças média global entre tra
tamentos com herbicidas e testemunhas 
Testar diferenças entre as testemunhas. 

- .-" 

Estimar erro padrão da--média. 

Desdobramento dos graus de liberdade de herbicidas 

12. Isolados vs. Misturas 1 1 

Continua 
;"!l 

1 1 . Testar diferenças média global entre 
misturas e às isolados. 

as 
O) 

\O 



Tabela 5 - Esquema geral da análise de variância para o experimento 2, com o seu respecti

vo objetivo. 

13. Entre isolados 
13.1) Graminicidas 

vs. latifo -
cidas 

13.2) Entre grami
nicidas 

13.3) Entre os la
tifolicidas 

14. Entre misturas: 
14.1) Entre grami

nicida~ (G) 
14.2) Entre:'!fati

folicidas (L) 

14.3) Interação 
(G x L) 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 . 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

Testar diferenças média global entre os 
grupos: 

Testar diferenças médiã 
graminicidas isolados . '. . 
Testar diferenças 'média 
folicidas isoladas 

glõbal entre os 

global entre lati-

Testar se o efeito médio global é o mesmo 
entre os graminicidas em·mistura. 
Testar se o efeito médio global é o mesmo 
entre os latifolicidas em mistura. 
Testar se o efeito médio global . de cada 
herbicida pode ser somado, o~seja, se ele 
manifesta independentemente de qual herbi
cida está combinado . 

. 
1./ Plantas daninhas coletadas porocaiião da avaliação da 1ª época de aplicação dos herbi -

cidas (20 dias ap6s a aplicação dos herbicidas). 
2/ Plantas daninhas coletadas por ocasião da avaliação da 2ª época de aplicação dos herbi

cida~ (20 dias ap6s aplicação dos herbicidas). 

\O 
o 
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A porcentagem de controle observada é a deter

minada para as monocotiledôneas, as dicotiledôneas e para as 

espécies que ocorrera~ com maior frequênciá e - que _ -ti veram 

maior importância relativa no experimento, aos 20 dias após a 

aplicação dos herbicidas e foi calculada em relação ao número 

existente em cada parcela antes e aos 20 dias após aplicação 

dos herbicidas e em relação ao peso de matéria seca acumulada 

na·testemunha sem capina em relação às parcelas em que foram 

aplicados os herbicidas, sendo que as diferenças foram trans-

_ formadas em porcentage~~de controle: ou de redução no número 

de plantasou na 'redução do acúmulo de matéria seca. 

Os valores das diferenças (observadas-espera -

das) foram. submetidas à mesma análise de variân:ia proposta 

_ para os o,utros parâmetros, no que se refere às misturas, sen

do que os esquemas de análise de variân:ia encontram-se nas 

Tabelas 6 e 7, respectivamente para os ensaios 1 e 2. 

Para testar se a diferença média pode ser nula 

empregou-se o teste t = (média. -I n) /desvio padrão, onde n é-o 

número de repetições com que foi obtida a média e o desvio 

padrão foi obtido na respectiva análise de variância). O va

lor mínimo significativo ao nível de 5 %, obtido em tabela é 

(t) ligual à aproximadamente 2. Quando há antagonismo o valor 

da diferença é significativo e negativo, quando há sinergismo, 

o valor da diferença é significativo e positivo. Quando a di

ferença é não significativa aceita-se a hipótese de que os efeitos são 

aditivos. 
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Tabela 6 - Esquema da análise de variância, no que se refere 

aos efeitos das misturas, para o experimento 1. 

Fontes de variação Graus de liberdade 

1 • Blocos 2 

2. Adjuvantes (A) 1 

3. Graminicidas (G) 3 

4. Latifolicidas (L) 3 

5. Interação (A·x G) 3 

6. Interação (A x L) 3 

7. Interação (G x L) 9 

8. Resíduo 62 
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Tabela 7 - Esquema da análise de variância, no que se refe-

re aos efeitos das misturas,para o experimento 2. 

Fontes ·de variação Graus de liberdade 

1. Blocos 2 

2. Épocas (E) 1 

3. Doses (D) 1 

4. Graminicidas (G) 1 

5. Latifolicidas (L) 1 

6. Interação (E x D) 1 

7. Interação (E x G) 1 

8. Interação (E x L) "1 

9. Interação (D x· G) 1 

10. Interação (D x L) 1 

11. Interação (G x L) 1 

12. Resíduo 30 



94. 

4. RESULTADOS E DISCUssAo 

4.1. Comunidade infestante 

As espécies de plantas daninhas que ocorreram 

nas áreas experimentais foram: 

. Família Poaceae (Gramineae) 

Brachiaria plantaginea (Link) Hitch. 

Cenchrus echinatus L. 

Digitaria horizontalis Willd. 

Eleusine indica (L.) Gaertn. 
I 

Panicum maximum Jacq. 

Família Amaranthaceae 

Alternanthera ficoidea (L.) R~ Sr. 

Amaranthus hybridus L. 

Amaranthus retroflexus L. 

Gomphrena celosioides Mart . 

. Família Asteraceae (Compositae) 

Acanthospermum hispidum DC. 

Ageratum conyzoides L. 



Bidens pilosa L. 

Emilia sonchifolia DC. 

Galinsoga ciliata (Raf.) Blake 

Galinsoga pJrviflora Cavo 

Sonchus oler"aceu.s L. 

Família Convolvulaceae 

Ipomoea acuminata Roem. et Sch. 

Ipomoea aristolochiaefolia (H~S.K.)Don. 

· Família Srassicaceae (Cruciferae) 

Lepidium virginicum L. 

· Família Euphorbiaceae 

Phyllanthus corcovadensis Muell. 

· Família Fabaceae (Leguminosae) 

Indigofera hirsüta L. 

· Família Lamiaceae (Labiatae) 

Leonotis nepetaefolia (L.) B. Sr. 

· Família Malvaceae 
I . 

Sida cordifolia L. 

Sida glaziovii K.Sch. 

95. 
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· Família Molluginaceae 

Mollugo verticillata L. 

'Família Portulacaceae 

Portulacaoleracea L. 

· Família Rubiaceae 

Richardia brasiliensis Gomez 

· Família Solanaceae 

Solanum americanum Mill. 

• 
Nas Tabelas 8e 9, respectivafuente para os 

'experimentos 1 e 2, estão apresentados os 'dados da importân

ciarelativa das espécies daninh,a.~ que apresentaram este ín

dice com valor .S:1,Jperior a 3,0 %. 

No experimento l-ocorreram 27 espécies de 

plantas daninhas inseridas em 13 famílias botânicas e no ex-

perimento 2 ocorreram 26 espéci~s inseridas em 11 famflias 

botânices, na primeira époc~ de aplicação dos herbicid~s e 

24 espécies in~eridas em. 10~famílias botânicas na segunda, 

época de aplicação dos herbicidas, o que comprova a hetero -
I, 

geneidade das comunidades infestant~s. 

Dentre estes es[)écies apenas' 8 no experimento.l, 

assim como, no experimento 2 na primeira época, e 9 nO,~xperimento 2·n~ . . 
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Tabela 8 - Importância Relativa (IR) de algumas das.' espécies 
de plantas daninhas, das monocotiledôneas e das 
d i c o til e d ô n e as, de t e r m i h a d·o em O, 5 m 2 '. nas' p ar
celas testemunhas sem capina, aos 20 dias após a 
aplicação dos herbicidas. Experimento 1. 

Espécies de plantas 
daninhas 

E1eusine indita (L.) 
Gaertn. 

A1ternanthera ficoi
dea ( L .) R. B r . 

Oigita~ia horizonta-
1is Willdo 

Mo11ugo verticillat~ L. 

Acanthospermum hispi
dum DC. 

Lepidium virginicum L. 

Galinsoga parviflora 
Cavo 

Richardia brasiliensis 
Gomez 

Monocotiledôneas 

.DicÔ'Eiledôneas 

Famílias Importância Re
lativa (%) 

Poaceae (Grami-
neae) 24,52 

Amaranthaceae 12,53 

Poaceae(Grami-
neae) 11,50 

Molluginaceae 10,37 

Asteraceae (Com-
positae) 8,59 

Brassicaceae 
(Cruciferae) 5,86 

Asteraceae (Com-
positae) 4,16 

Rubiaceae 
3,84 

43,81 . 

56,18 
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Tabe.la 9 - Importância Relativa (IR) de algumas das espécies 
de plantas daninhas, das monocotiledôneas e das 
dicotiledôneas, determinad o em 0.,5 m2 .', nas par
celas testemunhas sem capina, aos·-2IT diásap.ó·s . a 
.aplica~ãG dos herbicidas, para. as . duas'· épo
cas d9 aplicação dos herbicidas. Experimento 2. 

Espécies de "plantas 
daninhas 

Digitaria horizontalis Willd. 
Eleusine indica (L.) Gaertn. 
Acanthospermum hispidumDC. 
Richardia ·brasiliensis Gomez " 
Portulaca oleraceae L. 
Gomphrena celosioides Mart. 
Indigofera hirsuta L. 
Lepidium virginicum L. 

Monocotiledôneas 
Dicotiledôneas 
I 
~Espécies de plantas 

daninhas 

Di~i~~ia horizont~is Willd. 
Acanthospermum hispidumDC. 
Eleusine indica (L.) Gaertn. 
Richardia brasiliensis Gomez 
Indigofera hirsuta L. 
Bidens pilosaL. 
Portulaca oleraceae 
Mollugo verticillata L. 
Emilia sonchifolia DC. 

Monocotiledôneas 
Dicotiledôneas 

Famílias Importância Re
lativa (%) 1/ 

Poaceae (Gramineae) 
Poaceae (Gramineae) 
Asteraceae (Compositae) 
Rubiaceae 
Portulacaceae 
Amaranthaceae 
Fabaceae (Leg~minosae) 
Brassicaceae (Cruciferae) 

23,33 

15,50. 

10.,92 

6,57 

4,38 

4,31 

3,44 

3,21 

,43,83 

. 56,19 

F;amílias Importância Re
lativa .(%).2/ 

Poaceae (Gramineae) . 
Asterace~ (Campos! tae) " . 
Poaceae (Gramineae) 
Rubiaceae 
Fabaceae tLeguminosae) 
Asteracea~' (Compositae) 
portulacaceae 
Molluginaceae 

\ 

Asteraceae (Compositae) 

". 23:;.86:""~ ~ .. : "." " . . 
.13,78:." 
12,84 

4,76 

4,71 

4,37 

4,0.9 

3,22 

3,0.4 

41,0.8 

58,91 

1/ Primeira época de aplicação dos herbicidas. 
2/ Segunda época de aplicação dos herbicidas. 
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segwnda época,apresentaram importância relativa superior a 3,0 %:e so~ 

mente 4 e 3 espécies,respectivamente para-os experimentos 1 e 2., apre

sentaram -importância relativa superiora 10 % .. ~·oportuno 
I . 

relatar que aS espécies ~ue apresentaram importância rela -

tiva superior a 10 % for~m consideradas as principais espé

cies de ocorrência nos experimentos, porque apresentaram-se 

com uma distribuição mais uniforme no terreno e uma fre-

quência absoluta igual a 100 %, o que propiciou a realiza -

ção da análise estatística dos dados referentes a estas es

pécies. As principais espécies de plantas daninhas que 

ocorreram no experimento 1 foram: Eleusine indica~Alter -

nanthera ficoidea, Digitaria horizontalis e'Mollugo verti -

cillata e no experimento 2 foram: Digitaria horizontalís 

Eleusine.indica e Acanthospermum hispidum. Observa-se, que 
.-

Digita~ia horizontalis ocorreu nos dois experimentos e que, 

em muitas ocasiões, esta espécie é confundida e citada como 

Digitaria sanguinalis (L.) Scop. (PITELLI, 1987), uma vez 

que ,segundo LORENZI (1982) a Digitaria horiz.ontalis é bem 

mais comum no Brasil e a frequente confusão na identifica 

ção botânica faz com que a Digitaria sanguinalis seja a 

mais citada. 

Deste modo, se considerarmos as observações 

de PITELLI (1987) e de LORENZI (1982) e analisarmos as 

principais espécies de plantas daninhas que ocorreram nos 

experimentos, em relação às principais plantas daninhas que 

\ 
\ 



ocorrem na cultura da soja, pode-se dizer que: para o expe

rimento 1, das 4 espécies de plantas daninhas que estão sen

do analisadas 2 estão entre as principais espécies de plan -

tas daninhes do Estado de São Paulo. lSOARES; 1976), 2 entre 

as principais plantas daninh~s do Brásil (FORSTER & ALVES 

1976) e 1 entre as principais plantas daninhas do· mundo 

(HOLM et alii, 1977) e paLa o experimento 2, das 3 espécies 

de plantas daninhas que estão sendo avaliadas 3 estão entre 

as principais espécies da plantas daninhas do Estado de São 

Paulo (SOARES, 1976), 3 entre es principais espécies de 

plantas daninhas do Brasil. (FORSTER. & ALVES, 1976), e 1 en-

tre as principais espécies de plantas daninhas do mundo 

(HOLM et alii, 1977)~ evidenciando assim que a pesquisa foi 

bastante representativa. 

I 
Também é interessante ressaltar que embora as 

dicotiledôneas tenham apresentaoo um índice de importância 

relativa, aproximadamente igual a 60,0 %, nos dol~ experi 

mentos, este valor estava distiibuído em aproximad~mente 20 

espécies.de plantas daninhas, o que torna a avaliação geral 

de Dontrole das dicotiledôneas bastante difícil, devido- à 

diversidade de espécies deste grupo de plantas encn'ntradas 

na área·experimentale à heterogeneidade de distribuição das 

populações, .e somando-se a isto a ~xistência de difer~nça de.' 

susceptibilidade das espécies às moléculas de herbicidas 

W, 1983; ALMEIDA & HIDALGO, 1988; ALMEIDA & RODRIGUES , 
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1988 e CARVALHO, 1989). Por outro lado, isto já não ocorre 

desta forma para as monocotiledôneas, pois embora o índice de 

importância relativa Bsteja-8o redor-de 40,0 % este estava 
i 

distribuido em 5 espécies e concentrado em apenas 2. 

4.2. Controle das plantas daninhas 

o controle químico das principais espécies de 

plantas daninhas, que ocorreram nas áreas experimentais, foi 

avaliado através da taxa de alteração das mesmas no período 

observado. Para as monocotiledôneas e dicotiledôneas,além 

da taxa de alteração, o peso de matéria seca acumulada também 

foi analisado. É interessante também relatar que o objetivo 

principal destes experimentos foi detectar os efeitos antago-

nísticos, sinergísticos e aditivos das misturas e por este 
I 
I 

motivo as aplicações foram realizadas em diferentes estádios 

de desenvolvimento das plantas, e~ duas doses (dose normal e 

80 %da dose normal) e com e se~ a utilização dos respectivos 

adjuvantes, o que pode resultar em menOr controle das plantas 

danihhas. 

4.2.1. Primeiro experimento - Cultivar de soja IAC-8 

Os dados relacionados ao controle químico das 

principais plantas daninhas que ocorreram no experimento 1 

das monocotiledôneas e dicotiledõneas, assim como, as análi-

~' 
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ses de variâncias destes dados estão apresentados, respecti-

mente, nas Tabelas 10, 11 e 12. 

a. Capim pé-de-galinha (Eleusine indica) 

° efeito dos adjuvantes no controle do capim 

pé-de-galinha foi significativo, indicando que a utilização 

dos mesmos (média geral = 0,38 contra 0,51 sem a sua utili

zação) favoreceu em muito o controle. 

Embora à interação (A x T)tenha sido signi

ficativa (F = 1,88*) esta é proporcionalmente pequena, dis

pensándo maiores comentários. 

No caso dos tratamentos as diferenças foram 

altamente signif~cativas, sendo que os piores tratamentos fo

ram os latifolicidas, as misturas de sethoxydim com os lati

folicidas e o sethoxydim. 

Na média geral d6s dados, os graminicidas FpB 

(0,08), HM (0,15) e QE (0,16) diferiram significativamente 

do S (0,63), evidenciando que o sethoxydim não foi eficiente 

.~ controle do capim-pé-de-galinha. Estes dados evidenciam 

~ue existe diferença de susceptibilidade do capim-pé-de-ga -

linha a estes herbicidas graminicidas, demonstrando que este 

é pouco sensivel ao sethoxydim. SLIFE (1985) com~nta que 

existe diferença de susceptibilidade a estes graminicidas 
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. Tabela 10 - Taxa de alteração do número das principais plantas daninhas que ocorreram no experimento 1, de -
terminado em 0,5 m~ aos 20 dias após a aplicação dos herbicidas. 

Eleusine indica Digitaria horizontalis 
Herbicidas 

Com adju 
vante-

Sem adj!:!, Com adju 
vante-

Sem adju 
vante-vante 

HM + CE 0,16 0,26 0,24 
HM .. Fom 0,09 0,15 0,09 
HM .. Flu 0,11 0,2} 0,09 
HM .. Lac 0,24 0,28 0,19 
S .. CE 0,55 1,42 0,4} 
S .. Fom 0,5} 0,75 0,56 
S .. Flu 0,77 1,06 0,26 
S .. Lac 0,69 1,08 0,78 
QE .. CE 0,06 0,11 0,19 
QE .. Fom 0,05 O,}O O,O} 
QE .. Flu 0,09 0,17 0,00 
QE .. Lac 0,26 0,}1 0,14 
FpB .. CE 0,09 0,15 O,8} 
FpB .. Fom 0,17 0,17 o,:n 
FpB .. Flu 0,15 0,26 1,17 
FpB .. Lac 0,09 0,24 0,70 
HM 0,03 0,27 0,06 
S 0,55 0,70 0,14 
QE 0,11 0,20 0,01 
FpB 0,04 0,12 0,21 
CE 0,% 0,82 1,51 
Fom 1,08 1,24 1,15 
Flu 1;21 1,17 1,45 
Lac 6,96_ 0,78 1,58 

F para Blocos 7,10** 
F para Adjuvantes (A) 19,54** 

F para Tratamentos (T) 27,62** 
F para Interação: A x T 1,88* 

Desdobramento para graus de liberdade de Tratamentos 

F para Isolados vs. Misturas: 87,27** 
Entre Isolados: 
F para Gram. vs. Lat. 223,29** 
F para entre Gram. 11,66** 
F para entre Lat. 5,24** 
Entre~Mlstura5: 

F pa~ Gram. (G) 86,25** 
F pa~' Lat. (L) l,87n5 
F p;;lra Interação: G x L 1,50ns 

Desvio Padrão 0,18 

* Significativo ào nível de 5 % de probabilidade. 
** Significativo' ao nível de 1 % de probabilidade. 

0,76 
0,07 
0,24 
0,76 
1,}5 
1,17 
1,06 
0,95 
0,49 
0,51 
0,29 
0,22 
0.,5.4 
0,45" 
0,42 
1,32 
0,17 
0,67 
0,27 
0,15 
1,26 
1,}7 
1,90 
1,13 

O,79ns 
5,27* 

3,86** 
O,70ns 

8,31** 

52,23** 
O,31ns 
O,58n5 

6,21** 
O,96ns 
O,46ns 

0,56 

ns Não significativo ao nível de 5 % de prObabilidade. 

Altemanthera f1coidea Mollugo verticillata 

Comadj!:!, 
vante 

Sem adju 
vante-

Com adju Sem adju 
vante- vante-

1,26 1,28 1,07 1,15 
0,70 0,9} ·0,15 0,61 
0,6} 0,95 .1,04 0,96 
0,67 0,76 0,66 0,46 
1,09 1,95 1,15 1,15 
0,65 1,20 ':0,02 0,67 
0,66 "0,98 0,62 0,98 
0,82 0,98 o,n 0,69 
1,21 1,07 1,14 1,}1 
0,67 1,50 0,00 0,9} 
0,79 0,67 0,86 0,86 
0,77 1,09 0,66 0,69 
1,05 0,95 1,09 1,17 
0;80 0,82 0,56 0,79 
0,76 1,02 0,84 1,04 
0,61 0,96 0,70 0,62 
1,0 1,11 1,14 1,17 
1,45 1,06 1,06 1,07 
1,04 1,22 1,32 0,97 
1,00 1,14 1,04 1,10 
1,30 1,36 1,02 1,04 
0,85 1,06 0,63 0,95 
0,71 0,78 0,80 1,00 
0,59 0,60 0,16 0,14 

0,6~ns 2 59ns 
6,3 * 10:0** 

1,77* 9,90** 
O,71ns 2,04** 

O,76ns 8,26** 

4,45** 33,34** 
0,25ns O,25ns 
3,81** 16,71*" 

1, nns l,40ns 
4,89** 40,70*" 
0,60ns 1,01ns 

0,40 0,23 
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Tabela 11 - Taxa de alteração do número de monocotiledôneas e peso de matéria seca acumulada pelas mono-
cotiledôneas (g), determinados em 0,50 m2, aos 20 dias após a aplicação dos ·herbicidas. Experi
mento 1. 

Herbicidas Taxa de alteração do número de mon!!, 
e cotiledôneas 

Testemunha Com adjuvante Sem 

HM + CE 0,18 
HM + Fom 0,11 
HM + Flu 0,11 
HM + Lac 0,23 
S + CE 0,47 
S + Fom 0,51 
S + Flu 0,63 
S + Lac 0,66 
QE + CE 0,08 
QE + Fom 0,04 
QE + Flu 0,07 
QE + Lac 0,50 
FpB+ CE 0,13 
FpB+ Fom 0,18 
fpB+ Flu 0,26 
FpB+ Lac 0,11 
HM 0,02 
S 0,42 
QE 0,08 
FpB 0,06 
CE 0,99 
Fom 1,09 
Flu 1,20 
Lac 0,65 
TsC 

F para Blocos 3,79* 
F para Adjuvantes __ (A) 1()~_37~* .. _ -- ---- -- ----

F para Tratamentos (T) 15,62** 
F para Interação: A li T 1,23ns 

Oesdobramento dos graus de liberdade de tratamentos 

T par.a TsC vs. Tratados 

F para Isolados vs. Misturas: 44,04** 

Entre Isolados: 
F para Gram. vs. Lat. 155,17** 
f para~ntre Gram. 5,03** 
F parã 1j.ntre Lat. 2,69ns 

EntreiMisturas: 
F para Gram. (G) 40,95** 
F para Lat. (L. ) l,52ns 
f para Interação: G XI L O,63ns 

Oesvio Padrão 0,22 

* Significativo ao nível de 5 % de probabilidade. 
** Significativo ao nível de 1 % de probabilidade. 
ns Não significativo ao nivel de 5 % de probabilidade. 

adjuvante 

0,23 
0,13 
0,21 
0,29 
1,26· 
0,75 
1,05 
0,92 
0,12 
0,32 
0,20 
0,26 
0,19 
0,15 
0,29 
0,26 
0,21 
0,64 
0,19 
0,14 
0,60 
1,25 
1,10 
0,93 

Peso de matéria seca acumulada pelas 
monocotiledôneas 

Com adjuvante Sem adjuvantes 

2,90 5,60 
1,07 2,22 
2,04 1,83 
2,47 5,32 
5,83 60,46 

16,46 36,03 
6,88 29,88 
9,29 17,02 
0,86 1,91 
0,98 9,09 
0,43 4,01 

18,92 5,07 
2,66 4,53 
3,56 3,45 
2,88 2,80 
2,29 6,57 
0,10 1,49 
8,27 13,05 
0,92 6,56 
1,69 1,48 

47,55 19,21 
25,17 20,53 
55,44 39,04 
39,44 69,37 
74,41 62,75 

O,78n5 
2,17ns 
.. _----
7,84** 
1,42ns 

66,24** 

20,74** 

55,63** 
0,45ns 
4,45** 

7,94** 
0,28ns 
0,66ns 

16,37 
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Tabela 12 - Taxa de alteração do número de dicotiledôneas e peso de matéria seca acumulada pelas di-

cotiledôneas (g), determinados em 0,50 m2 , aos 20 dias após a aplicação dos herbicidas. Ex
perimento 1. 

Herbicidas Taxa de alteração do número de dicoti- Peso de matéria seca acumulada pelas 
e ledôneas dltotiledôneas 

Testemunha Com adjuvante Sem adjuvante Com adjuvante Sem adjuvante 
HM + CE 0,92 0,96 32,59 32,38 HM + Fom 0,58 0,75 10,30 18,61 HM + Flu 1,02 0,97 19,62 22,65 HM + Lac 0,75 0,79 10,94 8,17 5 + CE 0,80 0,85 18,37 21,54 S + Fom 0,71 0,81 17,21 10,64 S + Flu 0,88 0,92 16,81 22,28 5 + Lac 0,70 0,82 16,33 23,79 QE + CE 1,07 1,07 26,41 26,91 QE + Fom 0,59 0,98 8,99 7.94 QE + Flu 0,90 0.81 17,61 31,35 QE + Lac 0,87 0.80 15,86 12,09 FpB+ CE 0.87 0,80 31,87 25,68 FpB+ Fom 0,71 0,78 10.22 12,57 FpB+ Flu 0.96 0,a7 23,98 34,55 FpB+ Lac 0,60 0,79 8,29 15.97 HM 1,16 1,21 35,96 45,64 
S 1,33 0,96 41,61 26,86 
QE 1,10 1,15 32,13 31,18 
FpB 1,07 1.06 35,72 30.67 
CE 1,02 0.91 24,n 29,19 
Fom 0,79 1.00 11.00 29.10 
Flu 0.94 0.80 10.79 14,58 
Lac 0,47 0.42 5.40 '12.73 
TsC 44,49 72.23 

----- ----'.- --

F para Blocos 8,72*" 14,33 .... 
F para Adjuvantes(A) 0,3205 3,09ns 
F para Tratamentos (T) 3.68"" 5,01"" 
F para Interação: A li T 0,72ns 0,70ns 

Desdobramento dos graus de liberdade de tratamentos 

F para TsC vs. Tratados 47,76"" 
F para Isolados vs. Misturas 
Entre Isolados: 
F para Gram. vs. Lat. 
F para entre Gram. 
F para entre Lat. 
Entre Misturas: 
F para Gram. (G) 
F para Lat. (L.) 
F para Interação: G x L 

Desvio Padrão 

28,88"" 

28.88"" 
0.31ns 
7.08 .... 

O,82ns 
4,68"" 
0,69ns 

0.22 

* Significativo ao nível de 5 ~ de probabilidade. 
". Significativo ao nivel de 1 ~ de probabilidade. 
ns Não significativo ao nivel de 5 ~ de probabilidade. 

9,39"" 

23,08"" 
0.59ns 
2.32~s 

O,13ns 
7.72"" 
0,85ns 

12.82 
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tanto dei Itro de gramíneas anuais como nas perenes. ALMEIDA 

(1986) relata que dentre as gramíneas avaliadas no tocante à 

susceptibilidade ati sethoxydim o E. indica foi o menos sen-

sível. Por outro lado, SANTOS et alii {1986a) 

~omdlversos graminicidas- (quizalofop-ethyl, 

trabalhando 

sethoxyoim , 

fluazifop-butil e fenoxaprop-etil), no controle desta espé

cie de planta daninha e de outras, observaram que todos os 

tratamentos foram altamente eficientes no controle das gra

míneas .-Provavelmente,a diferença de eficiência de contro

le seja devido aos dif.erentes estádios de desenvolvimento da 

gramínea por ocasião dos tratamentos, nos diferentes experi

mentos, pois a idade dds plantas induz características mor

fológicas que podem det~rminar o grau de seletividade de uma 

espécie aos herbicidas (ANDERSON, 1983; BAKER et alii, 1984 

e QUAKENBUSH & ANDERSEN,-1985). Entretanto, outros fatores 

tais como as condições ambientais (VICTORIA FILHO, 1985), a 

dose do herbicida (MATHIS & OLIVER, 1980 e RITTER & COBLE, 

1984), também podem ter. colaborado para a obtenção destes 

resultados contraditórios. No tocante aos latifolicidas, o 

CE e o Lac diferem significativamente dos demais e causaram 

uma leve ~redução no número de plantas. Estes .resultados vêm 
_.-~, 

reforçaf 2 as afirmações de ANDERSON (1983) e MINTON et ali i 

(1989) que os herbicidas difenil-éteres e as de APPLEBY & 

DAWSON (1985) que o chlorimuron-ethyl possuem alguma ativi -

dade sobre algumas gramíneas. 
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No caso das misturas, observou-se que a~eBas~ 

os graminicidas diferiram significativamente entre si, logo 

as melhores misturas foram as que ~tilizaram os . 

graminicidas (HM, QE e FpB). . Observa-se que os 

graminicidas aplicados isolados também foram 

graminicidas quando aplicados em misturas. 

os 

melhores 

melhores 

melhores 

b. Capim-colchão (Digitaria horizontalis) 

Na média :geral dos dados, a utilização dos 

adjuvantes (média geral = 0,51) proporcionaram um controle 

significativamente melhor do capim-colchão, quando compara -

dos com os tratamentos sem a sua utilização (média geral = 
= 0,73). Não houve efeitos significativos para a interação 

(A x T), mostr'ando assim que, na média geral dos dados, há 

independência dos efeitos dos adjuvantes e dos tratamentos.A 

análise estati~tica para tratamentos evidenciou diferenças 

altamente significativas, destacando-se, na média geral dos 

dadOs, HM + Fom, HM, QE~ QE + Flu, HM+ Flu, FpB e QE + Lac 

que apresentaram um controle superior a 80 %. 

.~, 

Não houve diferenças significativas entre os 
" "':::-

.. graminicidas e a ordem de eficácia destes produtos, assim 

como sua~ respectivas médias foram: .HM (0,12) ) QE (0,14» 

) FpB (O, 18) ) S (0,41). Embora não havendo di ferenças sig

nificativas o sethoxydim foi o herbicida que proporcionou 
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menor porcentagem de redução do número de plantas de capim-

-colchão. ALMEIDA (1986) avaliando diferentes espécies no 

tocante à susceptibilidade ao sethoxydim concluiu que a or

dem de susceptibilidade foi Sorghumbioolo~ > Brachiaria 

plantaginea > Zea mays > Digitaria horizontalis > Eleusine 

indica> Oryza sativa. Esta escala de susceptibilidade além 

de evidenciar que o capim-colchão não entre as espécies 

mais sensíveis ao sethoxydim., está de acordo com os dados 

obtidos neste experimento j onde na média geral dos dados o 

sethoxydim foi mais eficiente no controle do capim-colchão 

(59 %) que do capim pé-de-galinha (37 %). Por outro lado 

outros autores relatam bom controle do capim-colchão por 

estes herbicidas graminicidas (SANTOS et alii, 1986a; GUI

MAR~ES, 1988 e ALMEIDA'& RODRIGUES, 1988). 

No tocante aos latifolicidas estes não dife-

riram significativamente entre si, e a média geral foi 1,42, 

o que indica que após a aplicação (realizada 26 dias após a 

emergência da cultura) ocorreu emergência de plantas de ca-

pim-colchão. Com relaçãO a este aspecto, BLANCO 

(1973) obtiveram resultados distintos em dois 

et alii 
. 

diferentes 

anos agrícolas, num a densidade de plantas daninhas atingiu 

valores máximos aos 30 e no outro aos 50 dias após a emer-

gência da cultura. Nos trabalhos de DURIGAN (1983) e de 

ROSSI (1985) a densidade das várias espécies e a densidade 

total da comunidade infestante foram praticamente constan -
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tes desde a primeira avaliaçãu, realizada respectivamente 

aos 30 e aos 20 dias após a emergência da soja. 

Analisando-se somente ~as misturas observa-se 

que houve diferenças significativas apenas entre os gramini

cidas, sendo que os melhores graminicidas foram QE e HM e as 

melhores misturas foram as que utilizaram estes graminicidas. 

c. Apaga-fogo (A1ternathera ficoidea) 

Os adjuvantes (média geral com adjuvante = 
= 0,90 e média geral sem adjuvante = 1,07) foram mais efica

zes em promover aumento de fitotoxicidade dos herbicidastes

tados no controle de Alternanthera ficoidea. 

Não houve efeitos significativos para a inte

ração (A x T), mostrando que o efeito médio global dos adju-

vantes e dos tratamentos podem ser somados. 

Para tratamentos, embora as diferenças tenham 

sido significativas (F = 1,77*) esta é proporcionalmente pe-

quena, e o lactofen, o produto mais eficiente no controle de 

:7;' apaga-fogo, reduziu na média geral dos dados em apenas 40,73% 
0 •• "':-

o número de plantas. 

Não houve diFerenças significativas 

graminicidas (média geral = 1,15), e embora alguns 

entre 

autores 

(CHO et a1ii, 1986; GUIMARÃES, 1988 e STONEBRIGE, 1981) já 
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tenham observado o efeito destes herbicidas sobre algumas es-

pécies de dicotiledôneas~ tudo indica que . se existir algum 

efeito sobre A.ficoideae este dificilmente poderá ocasionar 

morte de plantas. 

Entre os latifolicidas, as diferenças 

significativas, evidenciando-se os latifolicidas Lac 

foram 

(média 

geral = 0,59) e o Flu (média geral = 0,74). A porcentagem de 

redução do nómero de plantas foi relativamente baixa, mesmo 

nos latifolicidas mais·eficientes. Deste modo, estes resul -

tados vêm discordar de DURIGAN et alii (1984), ALMEIDA & RO

DRIGUES (1988)' e CARVALHO (1989) que relatam que os herbici -

das difenil-éteres são efIcientes no controle desta planta.No 

tocante ao chlorimuron-ethyl (média geral = 1,33) este não 
-

teve efeito sob.re o nómero de plantas desta espécie. CARVALHO 

(1989) observou que o chlorimuron-ethyl teve pouca atividade 

sobre A. ficoideae. ALMEIDA & RODRIGUES (1988) enquadram es

ta planta na lista das principais espécies susceptíveis ao 

chlorimuron-ethyl. A contradição entre os resultados de con

trole se deve provavelmente às variações ambientais (VlçrORIA 

FILHO, 198~), assim como, da dose do herbicida a ser utiliza

da e prinCipalmente do estádio de desenvolvimento das plantas 

daninhas (MATHIS & OLIVER, 1980 e RITTER & COBLE, 1984), pois 

a idade das plantas induz características morfológicas que 

podem determinar o grau de seletividade de uma espécie aos 
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herbicidas (ANDERSON, 1983; BARKER et alii, 1984; QUAKENBUSH 

& ANDERSEN, 1985; RITTER & COBLE, 1984; CARLSON & WAX, 1970; 

LEE & OLIVER, 1982; MATHIS & OLIVER, 1980 e MURPHV & GOSSET, 

1984). 
! 

Analisando-se somente as misturas,observa-se 

que -apenas entre os latifolicidas, o teste foi significativo 

evidenciando-se um melhor efeito dos herbicidas difenil-éte-

res. Como a interação não foi significativa, as 

misturas foram os graminicidas com difenil-éteres. 

melhores 

d. Capim-tapete (mollugo verticillata) 

o efeito dos adjuvantes no controle do capim

-tapete foi significativo, indicando_que a utilização dos 

mesmos (média geral = 0,77 em comparação com 0,90 sem a sua 

utilização) favoreceu o controle. 

A interação (A x·T) foi significativa, desta-

cando-se a maior eficácia das misturas com fomesafen nos 

tratamentos com a utilização dos adjuvantes, em especi~l nas 

misturas com QE, S e~M. Isto evidenciou que o efeito sig

nificativo dos adjuvantes foi em grande parte devido a estes 

tratamentos. 

o teste F para tratamentos foi altamente sig

nificativo, destacando-se os tratamentos Lac, S + Fom,HM+Fo~ 
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QE + Fom e S + Lac. Observa-se que, na média geral dos da

dos, nas aplicações dos herbicidas isolados o mais eficiente 

latifolicidafot olactofen, já nas misturas foi o fomesafen. 

Q lactofen (média geral =-0,15) foi significa-

tivamente melhor que os demaislatifolicidas, seguido pelo 

fomesafen (média geral = 0,79), fluoroglycofen (média géral = 
-= 0,90) e chlorimuron-ethyl (média geral = 1,0~. ALMEIDA & 

RODRIGUES (1988). destacam que entre as principais plantas da-

ninhas dicotiledôneas controladas pelo lactofen e fomesafen 

encontra-se o capim-tapete, considerando-se que normalmente as 

dicotiledôneassão controladas em e$tádiosmais precoces de 

desenvolvimento, pode-se aceitar que os result~dos da presen

te pesquisa, principalmente no tocante ao lactofen, estão de 

acordo com ALMEIDA & RODRIGUES (1988). 

No caso dos graminicidas não s~ detectou dife

renças significativas e na média geral estes produtos não ti

veram efeito sobre o nómero de plantas de capim-tapete-. 

No tocante às misturas houve significãncia pa

ra os latifolicidas, sendo que, ~e uma maneira geral, os la-
-'-':-. 

tifolicidas mais ~ficientes forimo fomesafen e o lactofen. A 

ordem de eficácia foi fomesafen) lactofen) fluoroglycofen) , 
) chlorimuron-ethyl. Considerando que ~ interação não foi 

significativa as melhores misturas foram as dos graminicidas 

com os melhores latifolicidas. 
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e. Monocotiledôneas 

° efeito do adjuvante s6 foi significativo ~a

ra a taxa de alteração (Y/X) do nómero de monocotileddneas 

com média geral 0,38 e 0,50, respectivamente para com'~ sem 

adjuvante. Em~ora para o peso de matéria seca acumulada o 

teste não tenha sido significativo a média geral com /adjuvan-

te (13,31 g) foi relativamente inferior a sem adjuvante 

(17,25 g). 

Não houve efeitos significativos para a inte

ração (AxT), mostrando que o efeito médio global dos adjuvan

tes e dos tratamentos podem ser somados. 

No caso dos tratamentos as diferenças foram 

altamente significativas, sendo que os piores tratamentos fo-
I 

ram os latifolicidas, as misturas do sethoxydim com os lati -

folicidas eo sethoxydim. No tocante ao peso de matéria seca 

acumulada observa-se uma certa ~edução na biomassa seca das 

monocotiledôneas em relaçã~ à testemunha sem capina, nos tra-

tamentos em que foram aplicados os latifolicidas. ° lactofen . 
(20,67 %) foi o que menos afetou este pa~ãmetro, seguido pelo 

fluoroglycofen (31,12 %), pela chlorimuron-ethyl (51,33 %) e 

pelo fomesafen (66,68 %). MINTON et alil (1989) também ob-

servaram reduções na biomassa acumulada de E. crusgalll pelo 

acifluorfen (45 %), lactofen (26 %), fomesafen (18 %) e chlo

rimuron (25 %), entretanto este estudo foi realizado em casa-
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de-vegetação envolvendo apenas esta planta, já nos estudos de 

campo as interações são mais complexas, pois normalmente en -

vaI ve ~populações mui to variadas ---de plantas, onde- . além do 

efeito do herbicida a competição entre as plantas também é 

muito importante. Dentre os fatores que podem afetar o ba

lanço competitivo cultura-comunidade infestante está a densi-

dade de plantas (BLEASDALE, 1960; BLANCO, 1972 e PITELLI , 

1985), e quando se aplica um herbicida latifolicida, contra -

la-se muita~'espécies de dicot~ledôneas, reduzindo-se assim a 

densidade das plantas daninhas e aumentando-se a competitivi

dade da cultura. Como a soja é uma planta que apresenta uma 

boa capacidade competitiva (EVETTS & BURNSIDE, 1973; LUNSFORD, 

1983; SHIRTLEEF & COBLE, 1985 e VELINE, 1989) este ~feito de 

redução da biomassa de plantas daninhas tende a se acentuar 
I nestas condições. JACKSON et a1ii (1985) trabalhando com co-

munidades infestantes naturais concluira~ que quando as lati

folicidas ou. as gramíneas foram controladas, na maioria dos 

ensaios ocorreram reduções significativas de produtividade 

entretanto em valores sempre inferiores aos observados quando 

a cultura se desenvolveu na presença de todas as espécies de 

plantas daninhas. 

Os herbicidas, de uma maneira geral, apresen 

taram-se com médias (12,98 g) significativamente inferiores à 

testemunha sem capina (68,58 g). 
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Para os herbicidas isolados, entre os gramini

cidas s6 houve diferenças significativas para a taxa de alte

ração do nómero de monocotiledôneas e os melhores graminici -

das foram FpB (média geral = 0,11), HM (média geral = 0,12) e 

QE (média geral = 0,14), o que evidencia que tanto o capim

pé-de-galinha como o capim-colchão não são tão sensíveis ao 

sethoxydim (ALMEIDA, 1986), uma vez que estas duas plantas 

daninhas representam, quase que na totalidade, as monocoti -

ledôneas presentes no ~xperimento~. Entre os latifolicidas 

apenas para o peso de matéria seca acumulada pelas monocoti -

ledôneas o teste F foi significativo e olatifolicida que 

apresentou menor média geral foi o fomesafem (22,85 g) . 
• 

No caso das misturas, observou-se que apenas 
-

os graminicidas diferiram significativamente entre si, em am-

bos os parâm~tros analisados, portanto as melhores misturas 

foram as que utilizaram os melhores graminicidas (HM, QE e 

FpB). 

f. Dicotiledôneas 

Não se detectou nenhum efeito significativo pa

ra adjuvante, independentemente dos parâmetros analisados.Em

bora,·"no tocante ao peso de matéria seca acumulada, a média 

geral com adjuvante (21,09 g) tenha sido relativamente infe

rior a sem adjuvante (24,77 g). 
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A interação (AxT) não foi signi ficati va .. mos

trando que, na média geral, há independência dos efeitos dos 

adjuvantes e dos tratamentos. 

A análise de variância para tratamentos mos

trou-se altamente significativa, tanto para o peso de maté -

ria seca acumulada pelas dicotiledôneas como para a taxa de 

alteração. De uma maneira geral os melhores tratamentos fo

ram: o lactofen, e as misturas de fomesafen ou lactofen com 

os graminicidas. É interessante ressaltar que mesmo nos 

tratamentos mais eficientes a porcentagem de redução do nó

mero de plantas foi baixa (55,28 % para o lactofen). Isto 

ocorreu, principalmente, 'porque na maioria das espécies de 

dicotiledôneas, recomenda-se o controle, preferivelmente, no 

inicio do desenvolvimento~ALMEIDA & RODRIGUES, 1988),e nes

te experimento o controle foi efetuado com as plantas dani

nhas em estádios mais avançados. 

A ausência de controle das plantas . daninhas 

leva a um acúmulo de matéria seca pelas dicotiledôneas (mé

dia geral = 58,36 g) significativamente maior que a ~édia 

geral dos·_~ratamentos com aplicação de herbicidas (média ge

ral ~ 21,46 g). 

Entre os graminicidas não houve diferenças 

significativas para nenhum dos dois parâmetros analisados. 



117 . 

Entre latifolicidas o teste só foi significa -

tivo para a taxa de alteração, sendo que o melhor latifolici

da foi ,0 Lac (média geral = 0,44). Para o peso de " matéria 

seca acumulada, embora não existindo diferenças significati -
\ 

vas entre os latifolicidas, a ordem decrescente de fitotoxi -

cidade foi: Lac (média geral = 9,06) ) Flu (média geral = 
/ 

= 12,69 g) ) Fom (média geral = 20,05 g) ) CE (média geral = 
26,98 g). 

Dentro das misturas, observou-se diferenças 

significativas apenas entre oslatifolicidas para ambos os 

parâmetros analisados; sendo que os melhores latifolicidas fo

ram Fom e Lac e as melhores misturas foram obtidas com as 

misturas destes latifolicidas com os 9raminicidas (HM, QE,FpB 

e S). 

4.2.1.1. Considerações gerais sobre o efeito 

dos adjuvantes' 

As análises estatísticas para adjuvantes de

tectou efeitos significativos em todas as espécies de plantas 

daninhas analisadas.~i~tes dados estão de acordo com vários 

pesquisadores (CLOR et alii, 1962; PRASAD et alii,1967; SANDS 
I 

& BACHERLARD, 1973; McWHORTER & JORDAN, 1976; LEE & OLIVER, 

1982; MIDGLEY, 1982 e CAMARGO, 1986), que têm obtido em seus 

estudos que a adição de ajuvantes tem aumentado a fitotoxici

dade de vários herbicidas aplicados em pós-emergência. 
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Para as monocotiledôneas o teste só foi signi

ficativo para a taxa de ~lteração do n~mero de plantas, embo

ra de uma maneira geral também houvesse tendênc-iasde menores 

ac~mulos de bioma~sa seca nos ;tratamentos com adjuvantes. Pa

ra as dicotiledôn~as o teste não detectou efeitos significa -

tivos para nenhum dos parâmetros analisados. Isto ocorreu 

provavelmente devido à grande diversidade de espécies dico

tiledôneas encontradas na área experimental, pois segundo 

FREED & MONTGOME-RY(1958}-a interação adjuvante/herbicida/ 

/planta é altamente específica. SANDS & BACHELARD (1973) en-

contraram ao redor de 50 % de incremento na absorção de pi

cloran por Eucalyptus viminalis na presença de Tween 20. Em 

contraposição, a absorção por E. polyanthemos foi reduzida 

cerca de três vezes. Por outro lado, vários autóres conclui

~am que as interações entre o adjuvante, herbicidâ e a planta 

são muito complexas e dependentes de muitos outros fatores 

(JANSEN, 1964; PARR & NORMAN, 1965 e SMITH et alii, 1966). 

4.2.2. Segundo Experimento 

FT-Cristalina 

Cutivar de soja 

Os dados relacion~~ps ao controle químico das 

principais plantas daninhas que ocorreram no experimento 2, 

das monocotiledôneas e dictiledQneas, asslm como as análises 

de variãncias destes dados, estão apresentados respectivamen

te, nas Tabelas 13, 14 e 15.-



119. 

Tabela 13 - Taxa de alteração do número das principais plantas daninhas que ocorreram no experimento 2, de
terminado em 0,50 m~ aos 20 dias}após a apli"cação dos herbicidas. 

Digitaria horizontalis Eleusine indica Acanthosperl!lJll hispidulII 

Herbicidas Épocas de aplicação dos herbicidas 

Dose normal 
HM 
QE 
CE 
Fom 
HM + CE 
HM + Fom 
QE + CE 
QE + Fom 
~O % da dose normal 
80 % (HM) 
80 " (QE) 
80 " (CE) 
80 " (Fom) 
60 " (HM + CE) 
80 ~ (HM + Fom) 
80 " (QE + CE) 
80 " (QE + Fom) 

F para.Blocos 
F para Épocas (EP 
F para Doses (O} 
F para Herbicidas (H) 
F para Interação: E x O 

F para Interação: E x H 
F para Interação: O x H 

,g Época 21 Época 

0,20 
0,02 
1,25 
',60 
0,53 
0,03 
0,17 
0,06 

0,14 
0,13 
2,36 
1,52 
0,81 
0,20 
0,77 
0,25 

0,07 
0,03 -
1;06 
0,86 

·0,62 
0,16 
0,34 
0,15 

2,84ns 
7,84** 
5,89" 

29,08"* 
3,15ns 

3,00** 
',08ns 

0,12 
0,03 
1,14 
0,84 
0,51 
0,45 
0,23 
0,32 

Desdobramento dos .graus de liberdade de herbicidas 

F para Isolados vs. Misturas: 
Entre Isolados: 
F para Gram. vs. Lat. 
F para entre Gram. 
F para. entre Lat. 
Entre Misturas: 
F para Gram. (G) 
F para Lat. (L) 
F para Interação: G x.L 

Desvio Padrão 

27,34** 

160,86** 
0,35n5 

35,12** 

l,67ns 
8,99** 
1,29ns 

0,34 

* Significativo ao nível de 5 " de probabilidade. *.. Significativo ao nlvel de 1 % de probabilidade. 
ns Não significativo ao nível de 5 " de prObabilidade. 

111 Época 21\ Época 

0,05 
0,00 
1,28 
1,73 
0,16 
0,10 
0,09 
0,02 

0,18 
0,22 
1,49 
1,82 
0,31 
0,22 
0,31 
0,26 

0,23 
0,19 
',06 
0,86 
0,47 
0,57 
0,2' 
0,52 

.0;29 
0,23 ' 
0,89 
1,15 
0,35 
0,32 
0,24 
0,42 

1,82ns 
0,08ns 
1,80ns 

41,94*" 
3,510S 

6,47 .... 
0,29ns 

70,10** 

218,16** 
0,06ns 
3,90ns 

0,5QIl$., 
0,21.n'l; 
0,54ns 

0,26 

111 Época 21 Época 

1,18 
1,50 
0,09 
0,17 
0,07 
0,15 
0,09 
0,15 

1,08 

'i08 
0,24 
0;23 
0,21 
0,18 
0,17 
0,17 

1,04 
1,13 
0,23 
0,14 
0,13 
0,08 
0,14 
0,08 

1,12 
1,06 
0,30 
0,30 

;. 0,27 
0,26 
0,26 
0,30 

0,74ns 
0,010$ 
1,83ns 

62,12** 
2,07ns 

0,64ns 
1,28ns 

134,28** 

272,23** 
l,13ns 
o,OOns 

2,32ns 
2,81ns 
2,17ns 

0,20 
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Tabela '1'4 - Taxa de alteração do número de monocotiledôneas e -peso de matéria seca acumulada pelas 
, monocotiledôneas (g), determinados em 0,50 m2, aos 20 dias após a aplicação dos herbicidas. 

Experimento 2. 

Herbicidas Taxa de alteraçlo do número de mono- Peso de matéria seca acumulada pe-
cotiledôneas las monocotiledôneas 

e 
~pocas de aplicaQão dos herbicidas 

Testemunhas 

Dose normal 
HM 
QE 
CE 
Fom 
HM + CE 
HM + Fom 
QE + CE 
QE + Fom 
80 % da dose normal 
80 % (HM) 
60 % (QE) 
80 % (CE) 
80 % (Fom) 
80 % (HM + CE) 
ao % (HM + Fom) 
80 % (QE + CE) 
80 % (QE + Fom) 
T C , '/ 

5 - 2"2_1 TsC -

F para Blocos ,.. para ~pocas (E) 
I'" para Ooses (O) 
F para Herbicidas 
I'" para Interação: 
I'" para Interação: 
I'" para Interação: 

(H) 
E x 
E x 
° )( 

O 
H 
H 

I'" para TsC vs. Tratados 
I'" para TsC-l vs. TsC-2 

Primeira Época _ ,,_ 

0,28 
0,01 
1,70 
1,35 
0,58 
0.,09 
0,13 
0,04 

0,10 
0,17 
1,72 
1,48 
0,48 
0,17 
0,62 
0,33 

l,58ns 
9,7)·· 
1,17ns 

-50,03·· 
1,68ns 
6,8)·· 
1,00ns 

. 
Segunda Época 

0,15 
0,09 
1,07 
0,74 
0,61 
0,19 
0,28 
0,36 

0,15 
0,06 
0,88 
0,87 
0,43 
0,45 
0,18 
0,39 

Desdobramento dos graus de liberdade de herbicidas 

F para Isolados vs. Misturas: 
Entre Isolados: 
I'" para Gram. vs. Lat. 
I'" para entre Gram. 
I'" para entre Lat. 
Entre Misturas: 
I'" para Gram. (G) 
F para Lat. (L) 
I'" para Interação: G x L 

Desvio Padrão 

53,63** 

277 ,39 •• 
0,92ns 
6,10* 

1,70ns 
6,'0'· 
4,47· 

0,23 

. .Primeira·~poca Segunda Época 

0,31 
0,01 

47,94 
16,07 

1,99 
0,05 
0,74 
0,10 

-0,17 
4,20 

27,69 
22,62 

1.27 
0,49 
5,88 
0,38 

75,24 

0,09ns 
O,OOns 

.0,0705 
10,57** 
O,23ns 
0,2205 
0,22ns 

100,55** 
5,84* 

11,91** 

45,80** 
0,0105 
9,93** 

O,OOns 
0,32ns 
O,Olns 

12,89 

1,57 
0,67 

26,74 
13,78 
7,16 
2,50 
2,62 
2,30 

1,34 
0,63 

35,96 
19,54 
4,82 
2,51 
4,48 
3,81 

49,81 

1/ Monocotiledôneas coletadas por ocasilio da avaliação da primeira época de aplicação dos herbicidas 
21 Monocotiledôneas eoletadas por ocasilo da avaliação da segunda época de aplicação dos herbicidas. * Significativo ao nível de 5 % de probabilidade. 
** Significativo ao nível de 1 % de probabilidade. 
ns Não significativo ao nível de 5 % de probabilidade. 
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Tabela 15 - Taxa de alteração do númerô de dicotiledôneas e peso de matéria slca'acumulada pelas 
dicotiledôneas (g), detenninados em 0,50 m2 ,aos 20 dias após a aplicação do herbicida. 
Experimento 2. 

Herbicidas 

e 

Taxa de alteração do número de 
dicotlledôneas 

Peso de matéria seca acumulada 
pelas dicotiledôneas 

Épocas de aplicação dos herbicida~ 
Testemunhas 

Oose normal 
HM 
QE 
CE 
Fom 
HM + CE 
HM + Fom 
QE + CE 
QE + Fom 
80 % da dose normal 
80 % (HM) 
80 % (QE) 
80 % (CE) 
80 % (Fom) 
80 % (HM + CE) 
80 % (HM + Fom) 
80 % (QE + CE) 
80 % (QE + Fom) 

1/ 
TsC-l 2/ 
TsC-2 -

F para Blocos 
____ F p~~~ ~~I)~a~_) __ 

F para Ooses (O) 
F para Herbicidas (H) 
F para Interação: E x O 
F para Interação: E x H 
F para Interação: D x H 

F para TsC vs. Tratados 
F para TsC-l vs. TsC-2 

1ª Época 

1,11 
1,10 
1,03 
0,38 
0,79 
0,30 
0,71 
0,56 

1,08 
1,26 
1,07 
0,38 
0,82 
0,46 
0,81 
0,47 

211 Época 

0,81 
0,78 
0,70 
0,35 
0,58 
0,28 
0,69 
0,41 

0,71 
0,63 
0,58 
0,39 
0,63 
0,37 
0,71 
0,29 

- I 
6,03* 

30,47"* o', o _______ -'-____ _ 

0,04ns 
1·9,53 .... 

1.24ns 
2,43" 
Oi 45ns 

Desdobramento dos graus de liberdade de herbicidas 

F~para isolados vs. Misturas: 
Entre IsoladOS: 
F para Gram. vs. Lat. 
F para entre Gram. 
F para entre Lat. 
Entre Misturas: 
F para Gram. (G) 
F para Lat. (L) 
F para Interação: G x L 

Desvio Padrão 

30.43 .... 

34.52 .... 
O,06ns 

35.95*" 

O,86ns 
34,65"" 
0.27ns 

0,19 

lI! Época 

15,49 
14,04 
6,56 
6,31 
9,59 
6,49 

13,61 
5,38 

21,10 
14,31 
10,58 
5,01 
8,:51 
4,36 
8,97 
6,74 

33,80 

211 Época 

l,76ns 
O,63ns 

O,OOns 
8,01** 
0.02ns 
0,58ns 
O,32ns 

55,05** 
O.OOns 

9,.46"", 

35.52 .... 
l,08ns 
2.00ns 

0.47ns 
7.20*" 
0,35ns 

7.43 

21,83 
18,80 
9,72 
2,35 

10,80 
3,58 

14,76 
1,09 

24,44 
23,08 

7,12 
3,10 
9,51 
5,96 

11,97 
1,99 

1/ Oicotiledôneas coletadas por ocasião da avaliação da primeira época de aplicação dos herbicidas 
2/ Dicotiledôneas coletadas por ocasião da avaliação da segunda época de aplicação dos herbicidas. * Significativo ao nivel de 5 % de probabilidade. 
".. Significativo ao nivel de 1 % de probabilidade. 
ns Não significativo ao nivel de 5 " àe probabilidade. 
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a. Capim-colchão (Digitaria horizonta1is) 

A primeira época de aplicação dos herbicidas 

(média -geral =0,63) foi .signi ficativamentemenos eficiente __ . 

que a segunda época (média geraL = 0,43):. - -Este resultado vem 

discordar das afirmações de CARLSON & WAX (1970); -MATHIS & 

OLIVER (1980); LEE & OLIVER (1982); BARKER et a1ii (1984) e 

MURPHY & GOSSET (1984) que verificaram que aplicações pós-

-emergentes realizadas nos estádios iniciais de desenvolvimento 

das plantas daninhas resultam em controle- mais eficiente ·do 

que aplicações efetuadas nos estádios mais avançados. Por ou

tro lado,as avaliações de controle das comunidades infestan-

tes na cultura da soja, em aplicações precoces, como no caso 

da primeira época de aplicação deste experimento e baseada na 

taxa de redução do nómero de plantas, pode levar à interpre -

tações errôneas dos dados, pois a emergência daslPlant~s da

ninhas de uma maneira geral, é muito desuni forme e variável 

nos diferentes experimentos. BLANCO et alii (1973) obtiveram 

resul tados distintos em dois _ di ferentes experimentos, onde em um 

defes as densidades de plantas daninhas."atingiu valores máximos aos 30 

dias após a emergência e no outro aos 95 dias após'a emergên-

eia. Nas avaliações de ROSSI (1985) e de "DURIGAN (1983) a 

densidade das várias espécies e a densidade total da comuni -

dade infestante foram praticamente constantes desde a primei

ra avaliação realizada, aos 20 e aos 30 dias após a emergên -

cia da soja até o final do ciclo da cultura. Como os herbi -
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cidas fenoxicarboxílicos apresentam boa flexibilidade em ter

mos de época de aplicação ou estádio de desenvolvimento das 

gramíneas (SILVA, 1988) ~ dentiode certos limites, a taxa de 

desenvolvimento das gramíneas na época de aplicação pode ser mais 

importante que o estádio de desenvolvimento (SLIFE, 1985) , 
aplicações mais tardias pode resultar em menores valores da 

taxa de alteração, não pelo melhor controle, .mas pela, menor 

emergênci,Sl çJas plantas, após a aplicaç_ão dos herbicidas, devido 

à maior competição imposta pela cultura na segunda época de aplicação .. 

A dose maior (média geral = 0,45) também dife

riu significativamente da dose menor (média geral = 0,61) 

pois a.dose de um herbicida que deve ser utilizada 

para se obter um bom controle, depende de uma série de fato

res como, por- exemplo, das condições ambientais (VICTORIA FI-
I 

LHO, 1985), do estádio de desenvolvimento das plantas daMi-

nhas (MATHIS & DLIVER, 1980 e RITTER & COBLE, 1984) e da es

pécie daninha em questão (MATHI~ & OLIVER, 1980; QUAKENBUSH & 

ANDERSEN, 1985 e RITTER & COBLE, 1981). 

Houve diferenças significativas entre os her -
• 

'bicidas e de uma maneira geral os herbicidas mais eficientes 

no controle de capim-colchão foram os graminicidas QE e HM 

'seguidos pelas misturas, QE + Fom, HM + Fom, QE + CE, HM + CE, 

os quais apresentaram, respectivamente, as. seguintes médias 

g e r a i s : O , 05; O, 1 3; O ,-2.0 ;. ,0 ; 21; O, 38 e _ O , 6 1. 
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A interação (E x H) também foi significativa, 

destacando-se que na segunda época a taxa de alteração dos 

latifolicidas qE e Fom foi menor ~ue na primeira época. Este 

resultado vem~ugerir que apesar dos efeitos destes latifo -

licidas sobre algumas gramíneas, já relatados por diversos 

autores (ANDERSON, 1983; APPLEBY & DAWSON, 1985 e MINTON et 

alii, 1986), á competição da cultura com a comunidade infes

tante pode ter contribuído na redução do ndmero de plantas 

de capim-colchão, dados estes que já foram observados por 

BLANCO et alii (1973) no ano agrícola 1969/70,em comunidades 

infestantes naturais, onde a partir dos 30 dias da emergên -

cia da cultura o nómero de plantas daninhas decresceu paula-. 
tinamente, sendo mínimo aos 50 dias. A interação (E x H) 

também evidenciou que os latifolicidas foram os grandes res

ponsáveis para se detectar as diferenças significativas en

tre as épocas. 

Dentro dos herbicidas isolados, não houve di

ferenças estatlsticasentre os graminicidas, o que vem con

cordar com as várias afirmações da literatura que consideram 

o capim-colchão entre .as princfpais espécies susceptlveis ao 

quizalofop-ethyl e ao haloxyfop-methyl (SANTOS et ali1, 1986a; 

GUIMARQAES, 1988 e ALMEIDA & RODRIGUES, 1988). Evidenciou 
I 

também que, na média geral dos dados, ~taxa de alteração do 

CE (1,45) foi significativamente maior que nos tratamentos 

onde o herbicida Fom (1,21) foi aplicado. 
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Para as misturas, o teste só foi significati

vo para os latifolicidas, sendo que na média geral dos dados 

o latifolicida Fom foi mais eficiente ~ue oCE. Como a in-

teração não foi significativa, as melhores misturas 

HM + Fom e QE + Fom. 

b. Capim-pé-de-galinha (Eleusine indica) 

foram 

o efeito de época de aplicação dos herbicidas 

não foi significativo na controle de capim-pé-de-galinha 

SILVA (1988) comenta que os herbicidas fenox;propiônicos 

apresentam boa flexibilidade em termos da época de aplicação 

ou estádio de desenvolvimentq das gramíneas. SLIFE (1985)en

fatiza que, dentro de certos ;limites, a taxa de crescimento 

das gramíneas na época de apli-eação pode .ser mais importante 

que o estádio de desenvolvimento. Deste modo as afirmações 

de SILVA (1988) e SLIFE (1985) parecem se enquadrar muito 

bem para esta gramínea. 

Embora na maior dose a taxa de alteração te

nha sido inferior (média geral = 0,47) a obt.ida na menol;,do

se (média ger~ = 0,54), a variação de 20 % na dose não foi 

suficiente para se detectar diferenças significativas no 

controle de capim-pé-dé-galinha. 



126. 

Houve diferenças significativas para herbici

das, sendo que os herbicidas mais eficientes no controle de 

E. indica foram os graminicidasQE~e~HMseguldospelasmis-

turas, QE + CE, HM + Fom, QE + Fom, HM +-CE, os quais apre -

sentaram, respectivamente, as seguintes médias gerais: 0,16; 

0,19; 01 21; 0,30; 0,30; 0,32. 

A interação (E x H) também foi significativa, 

destacando-seque na segunda época --a taxa de aI tera,ç~odos 

latifolicidas CE e Fom ,foi menor que na primeira época. Es

tes resultados vêm reforçar as afirmações já feitasanteri

ormente pa~a o capim-colchão, no tocante à época de aplica

ção neste mesmo experimento . 
• 

Dentre: os herbicidas isolados não houve dife-

rença entre os graminicidas. Os dados deste experimento vêm 

confirmar as afirmações de SANTOS et a1ii (1986a) e ALMEIDA 

& RODRIGUES (1988) que consideram que o capim~pé-de-galinha 

é bastante susceptível aos herbicidas fenoxiproplônicos. Es

ta análise evidenciou também que, na média geral dos dados, 

não houve diferenças significativas no tocante à taxa de al-0_' 

teraç~~,entre os latifolicidas Fom (média geral = 1,39) e 'CE 

(média geral = 1,18). 

"No tocante às misturas, observa-se que não se 

detectou diferenças significativas para nenhum dos contras -

tes analisados, evidenciando que as misturas QE + CE, HM+Fom, 
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QE + Fom e HM + CE se comportaram da mesma maneira no que se 

refere ao controle de capim-pé-de-galinha, apresentando,res

pectivamente, as seguintes médias gerais: 0,21; 0,30; D,30 e 

Q,~2. 

c. Carrapicho~de-carneiro (Acanthospermum his-

pidum) 

Não se observou diferenças significativas no 

controle 'de A. hispidum entre a primeira (média geral = 0,43) 

e a segunda (média geral = 0,42) época de aplicação, assim co-

mo entre a dose maior (média geral = 0,40) e a dose menor 

(média geral. = 0,45). Porém, a dose de herbicida a ser reco

mendada, para que um controle eficiente seja alcançado é de-
; 

pendente, além de muitos fatore~; ~o estádio de desenvolvi -

mento das plantas daninhas (MATHIS & OLIVER, 1980 e RITTER & 

COBLE, 19é4). Aplicações em estádios iniciais de crescimento 

das plantas daninhas resultam em controle mais .eficiente 

(CARLSON& WAX, 1970; MATHIS & OLIVER, 1980;LEE & OLIVER, 

1982; BARKER et alii, 1984 e MURPHY & GOSSET, 1984). Aplica-

ções tardias podem_vir a ser eficientes, mas para isso,' re

querem doses mais~levadas (MATHIS & OLIVER, 1980; BARKER et 

alii, 1984 e RITTER & COBLE, 1984). Por outro lado, os her -

bicidas em algumas espéci~i mais sensíveis podem ser aplica

dosem menor dose ou em estádios mais avançados (ALMEIDA & 

RODRIGUES, 1988). Como o controle desta planta daninha pelos 
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. latifolicidas ou pelas suas misturas variou de 70 a 93 %,po

de-se afirmar que ~ carrapicho-de-carneiro pode ser conside

rado como uma planta daninha bastante sensivel ao chlorimu -
l 

ron-ethyl e ao fomesafen. 

Houve diferenças significativas entre os her-

bicidas e de uma maneira geral os herbicidas mais eficientes 

no controle foram as misturas QE + CE, HM + Fom, HC+CE, QE+ 

+ Fom, seguidos pelos latifolic·idas Fom e CE, ~s quais apre

sentaram, respecti vamen.te, as seguintes médias gerais : 0, 17; 

0,17; 0,17; 0,18; 0,21; 0,21. ~ interessante ressaltar que 

apenas os graminicidas isolados diferiram significativamente 

dos demais. Outros autores também consideram que estes lati-
• 

folicidas controlam relativamente bem esta p~anta daninha 

(DURIGAN et alii, 1986; ALMEIDA & HIDALGO, ~988; ALMEIDA & 

RODRIGUES, 1988 e CARVALHO, 1989). 

Dentro dos herbicidas isolados, não houve di-· 

ferenças significativas entre os graminicidas, assim como, 

entre os l~tifolicidas. 

Para as mistura~s, observa-se que não se detec

tou di ferenças signi ficati vas·:~para nenhum dos contrastes ,evi

denciando que as misturas QE + CE, HM + Fom, HM + CE e QE + 

+ Fom se comportaram da mesma maneira'no que se refere ao 

controle de carrapicho-de-carneiro. 
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d. Monocotiledôneas 

As diferenças entxe épocas só foram significa

tivas para a taxa -deI alteração "do número-.de monocotiledôneas, 

sendo que na primeir,a época (média geral = 0,58) o seu valor 

foi significativamente maior que na segunda época (média ge

ral = 0,43), entretanto no tocante ao peso de matéria seca 

acumulada os seus valores foram muito semelhantes (8,12 g e 

8,15 g, respectivamente para a primeira e segunda época de 

aplicação). Estes resultados sugerem que provavelmente houve 

emergência de plantas após a aplicação, principalmente na pri

meira época. Como os herbicidas fenoxipropiônicos, dentro de 

certos limi tes, possuem flexibilidades de uso no tocante ao es

tádio de aplicação (SLIFE, 1985 e SILVA, 1988) a taxa de alte

ração na segunda época foi menor devido provavelme,nte à menor 

eme~gência de plantas na segunda época. 

Não se observou diferenças significativas en

tre as doses, o que indica que a· variação de 20% na dose não 

foi suficiente para se detectar diferenças si~nificativas no 

controle de monocotiledôneas. 

No tocante aos herbic1i:das as di ferenças foram 

altamente significativas e de uma maneira geral os herbicidas 
\ mais eficientes foram QE; HM; QE + Fom e HM .. + Fom. 
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A interação (E x H) só foi significativa, no 

tocante ~ taxa de alteração do número de monocotiledôneas 

evidenciando-se que-na -segunda época a taxa de alteração dos 
. - 1 

latifolicidas CE e Fom foi menor. Deste modo, esta intera -

ção evidenciou que os latifolicidas foram os ~randesrespon

sáveis para se detectar as diferenças significativas entre as 

épocas. Também é interessante ressaltar que,as observações 

já realizadas para o capim-colchão e principalmente para o 

capim-pé-de-galinha também são válidas para as monocotiledô-

neas. 

Os tratamentos com a utilização ~e herbicidas 

apresentaram uma média geral igual a 8,14 g significativamen-

te menor do que a média geral das testemunhas sem capina 

(62,53 g). Observa-se uma certa redução na biomassa seca 

das monocotiledôneas, em relJção ~ testemunha sem capina, 

nas parcelas em que foram aplicados os latifolicidas. Na mé

dia geral dos dados o CE (44,69 %) afetou menos este parâme

tro que o Fom (71,21 %). MINTONetalii(1989) também ob-

servaram, em ensaios decasa-de-vegetação, 7eduções ~a bio

massa acumulada de E. crusgalli por lati folicidas(25 :% 'pelo .~ 

chlorimuron e 18 % pelo fomesafen). Neste estudo além do{:2' 

efeito do herbicida a competição ~ntre plantas também foi um 

importante fator, na redução da biomassa seca das monocoti -

ledôneas nestes tratamentos. É interessante ressaltar que 

estes resultados também foram observados no primeiro experi-
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. mento e que as observações já realizadas no experimento ante

rior também são válidas para este experimento~ 

Observa-se que, neste experimento, a'testemu -

nha sem capina na prImeira avaliação diferiu significativa 

. mente da testemunha sem capina na segunda avaliação, com acú-

mulo de matéria seca, respectivamente iguais a 75,~4 g e 

49,80 g. É interessante ressaltar que entre a primeira e a 

segunda avaliação o intervalo foi de 12 dias, o que evidencia 

que a competição entre .as plantas decresceu a biomassa seca 

das monocotiledôneas em 2,12 g/0,5 m2/dia. VELINI (1989) re

lata que a pressão competitiva exercida pela cultura pode redu zir 

o crescimento e algumas vezes levar as plantas daninhas à morte.· 

Entre os graminicidas isolados não houve dife

renças significativas para nenhum ~os parâmetros avaliados 

evidenciando que tanto o capim-colchão como o capim-pé~de-ga

linha são bem sensíveis ao haloxyfop-methyl assim como ao qui

zalofop-ethyl. Outros autores também já. fizeram este mesmo.re

lato (SANTOS et alii, 1986a; GUIMARÃES, 1988 e ALMEIDA & RO -

DRIGUES, 1988). No tocante aos latifolicidas isolados, o Fom 

foi significativamente mais eficiente que o CE. 

Dentre as misturas o teste só foi significati

vo para a taxa de alteração do número de monocotiledôneas 

Sendo que não houve diferenças entre graminicidas; entre la

tifolicidas, de uma maneira geral, o Fom foi mais eficiente. 
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A interação (GxL) foi significativa e se considerarmos só a 

taxa de alteração pode-se dizer que as melhores misturas fo

ram HM + Fom" QE + Fom e QE + CE, apresentando respéctivam~

te as seguintes médias gerais: 0,23; 0,28 'e 0,30, e não ape

nas,HM + Fom e QE + Fom como era o esperado. 

e. Dicotiledôneas 

Na média geral, a primeira época (0,77) dife

riu significativamente da segunda época (0,56), no que se 

refere à taxa ~e alteração do-n~mero -de-dicotiledôneas, en

tretanto para o peso de matéria seca acumulada o teste não foi 

significativo (9,81 g e 11,_01 g,respectivamente para a pri -

meira e segunda épocas de aplicação). Isto vem sugerir que 

provavelmente ocorreu emergência de plantas após a aplicação, 

principalmente na primeira época. 

Não se constatou diferenças significativaspa

r8 dose, o que indica que a variação de 20 % na dose não foi 

suficiente para se detectar diferenças significativas no 

controle de dicotiledôneas. 

Para herbicidas a análise de variânciadetec~ 

tou efeitos significativos para ambos os parâmetros analisa

dos e na média geral os três melhores tratamentos foram Fom, 

HM + Fom e QE + Fom. 

Dentre as interações analisadas,antes do des

dobramento dos graus de liberdade de herbicidas,apenas a in

teração (ExH) foi significativa e apenas para a taxa de a1-
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teração de dicotiledôneas, evidenciando-se que na segunda épo

ca a taxa de alteração dos herbicidas HM, QE e CE foi menor. 

Deste modo esta interação evidenciou que estes herbicidas fo

ram os grandes responsáveis para se detectar as diferenças .entre- as 

épocas. 

Na média geral dos dados, o acúmulo de matéria 

seca pelas dicotiledôneas, nas parcelas em que foram aplicados 

os herbicidas (média geral = 10,41) foi significativamente me

nor que nas testemunhas sem capinas (média geral = 33,62). Ob

serva-se uma certa red~ção na biomassa seca das dicotlledônea~ 

em relação à testemunha .sem capina, nas parcelas em que foram 

aplicados os graminicidas QE (47,79 %) -e HM(38,36 %). Oeste 

modo, 'apesar destes herbicidas serem considerados como alta 

mente: seletivos para dicotiledôneas é bom enfatizar que exis -

tem investigações a respeito dos prováveis efeitos destes co.

postos sobre gramíneas e dicotiledôneas (GEALY & SLIFE, 1983; CHO 

et alii, 1986; SANTOS et alii, 1986a; GUIMAR~ES, 1988 e RUIZZO & GORSKI, 

1988). Por outro lado é bom enfa~izar que neste estudo além do 

e f e i t o d o herbicida a· competição entre plantas também é mui to importante. 

~ interessante ressaltar que as dicotil~dôneas 

não apresentaram o mesmo comportamento que as monocotiledôneas 

no tocante ao acúmulo de matéria seca pelas testemunhas. No 

caso das dicotiledôneas não houve diferença~ significativas 

entre as testemunhas sem capinas no que se refere à biomassa 

seca acumulada aos 41 dias e aos 53 dias após a emergência da 
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cultura, sendo que esta ficou estabilizada em aproximadamente 

33,00 g. 

Que entre os graminicidas isolados não houve 

diferenças significativas. Entre os latifolicidas isolados o 

comportamento do Fomfoi significativamente melhor que do CE, 

em ambos os parâmetros analisados. Na média geral dos dados 

a taxa d~ alteração foi de 0,38 e 0,85; e a biomassa seca 

acumulada foi de 4,21 g e 8,49 g, respectivamente para o Fom 

e para o CE. 

A análise estatistica restrita às misturas 

evidenciou que apenas os altifolicidas diferiram significati

vamente entre si. Na média geral dos dados, o Fom foi signi-
.' 

ficativamente ~ais eficiente que o CE. Como a interação não 
-

foi significativa, as melhores misturas foram: HM + Fom e 

QE + Fom. 

4.3. Efeitos das misturas sobre a porcentagem de controle 

das plantas daninhas 

. 
As misturas de herbicidas tem aumentado 

:_~~ui to nos últimos anos e WARREN (1985) comenta uma série de 

vantagens no uso de misturas de herbicidas. Entretanto os 

efeitos'-destas misturas podem não ser iguai~ aos teoricamen

te esperados. Também, os critérios para se determinar os 

efeitos da mistura ou as interações entre os defensivos agri-
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tolas não estão ainda bem estabelecidos (NASH, 1981). O mes-

mo autor também relata que existem vários métodos para se 

determinar estas interações , ';maso J,método:de 'COLBY, (19067) ,é 

um dos métodos mais utilizados (RODRIGUES, 1982). 

No método de COLBY(1967) para cada porcenta

gem de controle observado na mistura dos herbicidas calcula-

-se o valor esperado,. Se o valor observado for superior 

igualou inferior ao esperado, o efeito-á considerado siner

gistico, aditivo ou antagonistico, respectivamente. NASH 

(1981) relata como desvantagem deste método ~ não considera

ção da v.ariação do acaso. Para solucion,ar este problema os 

valores das diferenças (obseryadas-esperadas) foram submeti

das ·à análise de variância. , 

'Para detectar os efeitos da m;'sturasobre as pri nci pa i s_ . -, 

plantas dan; nha~ que, ocorreram nas áreas experimentais foi uti-

lizado como' pa râmet ro a porcentagem de redução do número de 

plantas, que no transcorrer dá discussão será também relata-
" 

do como:parâmeJ,ro 1. ,,' Para as monocotiledôneas ou" di cotil~dôneas' 

além do parâm~j'ro 1, outro parâmetro também foi analisado: a 

porcentagem de redução do peso ou da biomassa seca acumula-
1 

da em relação à testemunha sem capina, que no transcorrer da 

discussão será também relatado como parâ~etro 2. 
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4.3.1. Primeiro Experimento - Cultivar de soja 

IAC-8 

Os -dados relacionados aos efei t~sdas _-mistu

ras sobre o controle das principais -plantasda~inhas estão 
\ 

apresentados na Tabela 16 e das monocotiledôneas e dicotile-

dôneas na Tabela 17, assim como as respectivas análises de 

variância. 

a. Capim-pé-de-galinha (Eleusine indica) 

Não houve diferenças significativas para os 

-adjuvantes, sendo que, na média geral, os tratamentos com 

adjuvantes (-7,80) foram relativamente menos negativos que 

os tratamentos sem adjuvantes (~9,80). O teste t para os 

tratamentos com e sem adjuvantes foi significativo, indican

do que, na média geral dos dados, as misturas de herbicidas 

tiveram comportamento antagonísticos. 

O sethoxydim (média geral = ~17i78) foi o 

graminicida que produziu ~ maior efeito antagonísticoquando 

em mistura, seguido pelo fluazifop-p-butil (média geral = 
= -9,20) pelo haloxyfop-methyl (média geral = -S,6a) e pelo 

quizalofop-ethyl (média geral = -2,52). Ao se analisar os 

efeitos das misturas, o~serva-se que apenas o quizalofop -

-ethyl e o haloxyfop-methyl não diferiram significativamente 

de zero, o que indica que tanto o sethoxydim como o fluazi -

fop-p-butil tiveram comportamentos significativamente anta-
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Tabela 16 - Efeitos de misturas de- herbicidas na porcentagem de controle das,principais-plantas'daninhas que ~cor
reram no experimento 1,- determ~nados -em (I.S m2 .. 'aos20dias 'após a ,apllcaOllo-dos 'herbicidas eem rel~
ção ao número inicial de plantas na &arcela.Os dados "representam a diferença entres põ'rcehtágeln de controle ob
servada menos a esperada. 

Misturas Eleusin indica Digitaria horizontali.s ' 
de 'Comadjú- Sem adju- Com adju- Sem adju-

herbicidas vante vante vante vante 

HM + CE -12,48 -3,90 -16,44 -59,60 
HM + Fom -6,34 10,51 -1,47- 10,11 
HM + Flu :'7,73 3,79 -1,58 -7,90 
HM + Lac -21,59 -7,73 -11,69 -28,03 
S + CE -4,43 -39,83 -28,98 -28,86 
S + Fom -1,33 -6,24 -'38,20 .7,99 
5 + Flu -14,39 -19,78 -13,60 -28,25 
S + Lac -17 ,88 -38,39 -32,00 -8,04 
QE + CE 4,71 5,40 ,-17,50 -23,95 
QE + Fom 6,03 -10,77, -2,18 -24,02 
QE + Flu 1,91 3,01 1,15 -1,92 
QE + Lac -15,42 -15,06 1,86 2,47 
Fp6+ CE -5,85 -5,05 -28,89 -39,47 
FpB+ Fom -13,63 -4;92 -12,13 -63,21 
f"pB+ Flu -11,10 -13,61 -28,89 -26,31 
FpB+ Lac -5,21 -14,27 -30,83 -50;55 

F Para Blocos 3,17* O,14ns 
F para Adjuvantes(A) O,33ns 1,43ns 
F para Graminicidas (G) 3,53* 3,24* 
F para Lati folicidas (L) 2,71ns 1,26ns 
F para Interação: A x G 2,94* O,96ns 
F para Interação: A x L O,28ns 0.16ns 
F para Interação: G x L 0,80ns 0.58ns 

Desvio Padrão 17,17 :n,81 

10iferença mímima para 
36,73 zerol 19,83 

* significativo ao nível -de 5 ~ de probabilidade. 
** Significativo ao nível de 1 ~ de probabilidade. 
ns Não significativo ao nível de 5 ~ de probabilidade. 

Altema'll:hera flco1dea -'Mollugo" vert1cillata 

Com adju- Semadju- Com adju- Semadju-
vante vante vante vBnte 

0,00 0,00 -1,75 1,92 
11,38 9,44 47,32 31,31 

-11,92 -15,26 -8,69 0,16 
-8,20 -12,16 -48,88 -32,62 

3,33 4,76 _4,41 -2,34 
15,71 6,90 58,98 33,39 

-14,42 -17 ,34 -4,46 1,55 
-23,47 -32,74 -20,99 -54,97 

0,00 2,17 -1,91 -5,55 
14,25 10,54 60,46 8,68 
-8,85 -9,03 -9,29 1,92 

-17,14 -40,49 -68,21 -55,72 
3,70 4,83 -2,09 2,93 
1,21 11,44 6,53 11,87 

-7,03 -15,50 -3,87 -15,52 
' _-1,14 -22,75 -50,23 -49,27 

3,06ns O,"90ns 
0,84ns 1,07ns 
0,16ns 2,10ns 
7,71** 58,50** 
0,03ns 0,73ns 
0,49ns 1,92ns 
O,36ns 1,09ns 

-------
24,04 20,98 

27,76 24,23 ' 

..-..--
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Tabela 17-- Efeitos das misturas de herbicidas na porcentagem de controle de monocotiledôneas e dicóFiledô
neas, óetenninádos aos 20 dias após a aplicação dos herbicidas, em relação ao núnero inicial de plantas na 
parcela e em relação ao peso de matéria seca acumulada pela testemunha sem capina (TSC). Os da
dos representam a diferença entre a porcentagem de controle observada menos a esperada. Experi
mento 1. 

Porcentagem de controle (observado- esperado) de: 

HM 
HM 
HM 

.. CE 

Misturas 

de 

Herbicidas 

.. Fom 

.. FIu 
HM .. Lac 
S .. CE 
S .. Fom 
S .. F'lu 
S .. Lac 
QE .. CE 
QE .. Fom 
QE .. F'lu 
QE .. Lac 
FpB .. CE 
FpB+ Fom 
FpB .. F'lu 
fpB .. Lac 

F para Blocos 

Monocotiledôneas emre1ação ao: 

Número inicial na 
parcela 

Com adju- sem adju-
vante vante 

-15,9 -8,5 
-8,2 7,5 
-8,4 ,,0,4 

-20,8 -11,2 
-8,8 -49,1 

-10,8 -4,1 
-20,3 -25,9 
-37,8 -33,0 
-0,6 3,4 

3,6 -13,1 
1,1 -0,3 

-39,4 -14,0 
-5,6 -8,2 

-10,6 -1,7 
-18,1 -15,5 
-11,0 -16,0 

O,89ns 

Peso de matéria seca acu-
mulada pela TsC 

COm adju- sem adju-
vante vante 

-3,9 -7,6 
-1,5 -3,3 
-2,7 -1,8 
-3,3 -7,1 
-2,8 -76,5 

-20,4 -39,9 
-0,4 -35,0 
-4,2 -11,9 
-0,4 1,1 
-0,1 -11,9 

0,2 1,7 
-22,6 1,5 

-1,7 -6,5 
-3,0 -4,0 
-2,7 -3,6 
-2,3 -9,9 

O,76ns 

Oicotiledôneas em relação ao: 

Número inicial , na Peso de matéria seca 
parcela acumulada pela TsC 

Com adju- Sem adju- com adju- Sem adju-
vante vante vante vante 

13,0 -21,2 -17, , -6,4 
30,0 20,2 -4,9 3,2 
-1,2 -15,8 -22,5 -20,4 

-29,1 -36,8 -16,5 -3,7 
17,7 -23,1 0,1 -5,5 
7,8 -8,9 -17,7 14,0 
4,9 -15,2 -14,6 -24,5 

-23,5 -41,1 -27,1 -30,6 
-5,9 17,0 -19,3 0,5 
15,8 11,2 0,6 25,9 
7,7 -5,2 -17,2 -32,8 

-42,2 -38,2 -26,4 -11,5 
,0,8 -13,0 -20,3 -7,1 
18,3 14,8 -1,1 16,6 
-0,8 -8,7 -30,9 -33,7 

-13,1 -38,2 -8,6 -16,2 

O,46ns O,56ns 
F' para Adjuvantes (A) O,12ns 7 ,~_,-,,-,, _______ 10,42** --

l,8Sns 
----- ~-_._--

f para Gramlnlcldas (C) 4.06* 
F' para Lati folicldas (L) 4,05"_ 
r para Interação: A x G ',05ns 
r para Interaçlio: A x L O,85ns 
r para Interação: G x L O,96ns 

9,52** 
O,-89ns 
6,97** 
l,8Sns 
1,54ns 

Desvio padrlo 18,44 15,78 

IDiferença mlnima para 
21,29 zerol 18,22 

" SIgnificativo ao nlvel de 5 % de probabilidade. 
"* Significativo ao nlvel de 1 % de probabilidade. 
ns Não significativo ao ntvel de 5 % de probabilidade. 

O,3Sns 0,08ns 
16,75** 5,99** 
O.66ns O,12ns 
O,98ns 1,23ns 
O,61ns O,54ns 

22,43 25,07 

25,90 28,95 
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gônicos nas misturas. Estes dados vêm a concordar com . WHIT

WE~(1985) que avaliando herbicidas graminicidas em misturas 

de tanque com latifolicidas no controle'~e S. haIepense "con

cluiu que o sethOxYdi~ foi o "giaminlcidamais sensível "ao an-

tagonismo e com MINTON et aIii (1989) que detectou efeitos 

slgnificativamente antagônicos nas misturas de fIuazifop-p-

-butil com os 7 latifolicidas avaliados no controle de E. 

crusgalli" 

Embora o teste para latifolicidas não tenha 

sido significativo (F = 2,71ns) o seu .valor está muito pr6xi-

mo da significãncia e, na média geral dos dados o lactofen 

(média geral = -16,94) foi o Iatifolicida que produziu maior 

efeito antagonístico quando em mistura, seguido pelo chIori -
.; 

rnuron-ethyl(média geral =-7,68), pelo fluoroglyco.fe!' (mé

dia ~eral = -7,24) e pelo fomesafen (média geral = -3,34). O 

fomesafen foi o ónicolatifolicida que na média geral não di

feriu significativamente de zero~ !endo que os demais tiveram 

c9mportamento significativamente antagonísticos. 

A interação (A x G) foi significativa, desta -

cando-se que, na média geral dosdad9~" o sethoxydim com ad-
'. !.:-. 

juvante (média geral = -9,51) foi si~nificativamente menos 

antagônico que o 5 sem adjuvante (média geral,= -26,06). 

As demáis .interações não foram significativas 

e de uma maneira geral pode-se dizer que a mistura mais anta-
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gônica foi 5 + Lac, seguido das demais misturas dos gramini

cidas com Lac e as menos antagônicas foram as misturas de 'QE 

ou HM ~om -Fom, HM + Flu, QE+ DE e QE + Flu. 

b. Capim-colchão (Digitaria horizontalis) 

Embora as tendências ao antagonismo tenham 

sido maiqres nos tratamentos sem adjuvantes (média geral = 

= -24, 10) que nos tratamentos com -adjuvantes (média geral = 

= -16,34), estas diferenças não foram significativas. O tes

te t evidenciou que, na média geral dos dados, tanto os tra

tamentos com como os semadjuvantes tiveram comportamentos 

antagonísticos . . 
. , 
. A análise de variãncia para graminicidas mos-

trou diferenças significativas. O FpB (média geral = -35,04) 

foi ·0 gramini'cida que produziu. maior efeito antagonístico, no 

controle de capim-colchão, quando em mistura, seguido pelo 5 

(média geral = -23,24)~ pelo HM'(média geral = -14,58) e pe

lo QE (média geral = -8,01). Deste modo, o QE e o HM foram 

. os melhores herbicidas para as misturas, entretanto ape~as o 

,~QE não diferiu significativamente de zero, o que demonstra o 
,,~.,:~,{ 

comportamento significativamente antagônico dos graminici -

das FpB~ 5 e HM nas misturas. Reduções na eficácia de con

trole de capim-colchão nas misturas de graminicidas com la

tifolicidas já foram observadas por diversos autores (PARKER 

et alii, 1985; GOOLEY & KITCHEN, 1986 e GRICHAR & BOSWELL, 
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1987). Observa-se que o S e o FpB foram os dois herbicidas 

graminicidas mais.sensiveis ao antagonismo, quando utiliza -

dos na mistura, para o controle de capim-pé-de-galinha, tam

bém o foram para o controle de capim-colchão. 

Para os lati folicidas o teste não foi signi fi

tivo e na média geral dos dados o comportamento de todos os 

latifolic~das foi antagônico, sendo que o latifolicida que 

produziu maior efeito antagonistico quando em mistura com 

os graminicidas foi o CE (média geral = -30,46), seguido pe

lo Lac (média geral = -19,~0),. pelo Fom (média geral = -17,39) 

e pelo Flu (média geral = -13,41). 

Como as interações não foram significativas, 

as melhores combinações .foram as misturas de QE ou HM com os 

lati folicidas. Observa-se que dentro destas misturas des

tacam-se: HM + Fom; ·HM + Flu; QM + Flu e QE + Lac. 

c. Monocotiledônéas 

o efeito dos adjuvantes sobre a porcentagem 

de redução do nómero de monocotiledôneas não foi significa -

tivo-.~'média geral com adjuvante =. -13,21. e sem adjuvante = 
= -11,88), entretanto, estes valores foram significativamen

te antagonisticos. Por outro lado, houve efeito significati-

vo dos adjuvantes sobre a porcentagem de redução da biomassa' 

seca acumulada. Na média geral, os tratamentos com adjuvan-
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tes (média geral = -4,53) foram significativamente menos ne-

gativos que os tratamentos sem adjuvantes' (média geral = 
= -13,41).0 teste t para o parâmetro 2 revelou que a adi

ção deste produtorião>l'esultou na rejeição doe.feito aditivo 

e a ausência do 'adjuvante result6u em um efeito significati

vamente antagonístico. 

Entre os graminicidas as di ferenças foram sig

nificativas tanto para o parâmetro 1 (médias gerais: QE = 

= -7,41; HM = ~8,23; Fp8 = -10,84 e· S = -23,71) como o parâ

metro 2 (médias gerais~ HM = -3,88; QE = -3,91; FpB = -4,22 

e S = -23,87). De uma maneira geral pode-se dizer que o se-

thoxydim foi o gra~inicida que rliferiu significativamente 

dos demais, sendo o mais negativo. Com relação à taxa de 

alteração apenas o QE não difériu significativamente de zero, 

sendo que os demais (HM, FpB e S) tiveram comportamento sig-

nificativamente antagonísticos. Com relação à redução da 

biomassa apenas o S teve comportamento sign1 ficativamente an

tagonístico. 

Para oslatífa14bidas~ teste F só foi signifi -

cativo para porcentagem de redução do número, onde ·0 Uíc(mé-

dia geral = -~~~87) foi o mais negativo, seguido pelo CE 

(média geral = -11,67) pelo Flu(média geral = -10,97) epe-
, 

lo Fom(média geral =~4,67). ~ inter~sante ressaltar que 

apenas o Fom não diferiu significativamente de zero, 'sendo 

que os demais (Lac, CE e Flu) tiveram comportamentos signi -

ficativamente antagonísticos .. 
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A única interação significativa foi a do adju

vantes x graminicidas, e esta sóo foi para a porcentagem dere-

dução da~biomassasecaacumulada,sendoquenos tratamentos 

sem adjJvantes,' na 3méd~a geral'd6s'~~dos .(FpB ~ ~2,43; HM = 
= -2,83:; QE = -5,94 e S = -6,93), não houve diferenças esta -

tisticas entre eles~ Nos tratamentos semadjuvantes, tam-

bémna média geral dos dados (QE =-1,89; HM = -4,94; FpB = 
= -6,01 e.S = -40,82),0 sethoxydim foi significativamente 

mais negativo que os demais graminicidas. 

Deste modo as misturas com tendência menos 

antagônicas, na redução do nó~ero de plantas, foram as mistu

ras -que tinham os gramin!cidas HM, QE ou FpBcom os lati-

folicidas Fom, Flu ou CE. Para a pcircentagem de redução 

da biomassa seca apenas os tratamentos!sem adjuvantes e em 

misturas com o sethoxydim foram significativamente mais anta-

-gOnicos e também as misturas com adjuvantes: S -+Fom (mé -

-dia = ~20,4) e_QE + Lac (média = ~22~6)~· 

d. Apaga-fogo (Alternanthera ficoidea) 

. 
Não houv€ diferenças significativas entre ·os 

tratamentos com (média{~'eral = -2,70) e sem (média geral = 
= -7,20) a utilização de adjuvantes, embora apenas nos tra -

. I 

tamentos que não utilizaram adjuvantes o efeito antagonís

tico foi significativo. 
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Também, para os graminicidas as diferenças 

não foram significativas e embora os .valores, na média geral 

dos dados {FpB = -3,23; HM = -3,34;QE =-6,07 e S = -7,16 ) 
i 

tenham sido sempre. negativos, os mesmos não di feriram ,signi-
i . 

ficativamente de zero, impossibilitando assim a rejeição da 

hipótese do efeito aditivo. 

Na média geral dos dados o Fom (média geral 

"= 10,111 foi oónico.latifolicida que produziu efeito siner

gístico significativo, o CE (média geral = 2,35) embora sua 

média geral tenha sido positiva este valor não diferiu sig

nificativamente de zero, o que implica'em aceitar a hipótese 

que o efeito da mistura é aditivo. o Flu (médla geral = 
; 

= -12,42) e o Lac (média geral = -19,84) produziriam efeitos 

s~gnificativamente antagônicos nas misturas. 

Como nenhuma das interações analisadas foram 

significativas, as misturas com tendências ao sinergismo são 

as dos graminicidas com Fom, as com tendências aoantagonis

~o são as dos graminicidas ,com Flu ~u Lac, e as com ten9ên -

dias ao efeito aditivo são as dos,g:raminicidas com oCE. 

e. Capim-tapete (Mollugo verticillata) 

Não houve diferenças significativas para os 

adjuvantes sendo que, na média geral, os tratamentos com ad

juvantes (-3,22) foram relativamente menos negativos que os 
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tratamentos sem adjuvantes (-7,64). Embora as médias dos 

dois grupos de tratamentos tenham sido negativos, somente a 

~édiageral ~dos tratamentos sem a utilização dos adjuvantés 

diferiu significativamente de zero, isto é tiveram comporta

mento antagonísticos. 

Entre os graminicidas, na média geral dos da

dos, não houve diferenças signi-ficativas (5 = 0,84; HM = -1,40; 

QE = -8,70 e FpB = -12,46) e o teste t evidenciou que apenas 

o QEe o FpB diferiram de zero, indicando um 

significativamente antagonístico. 

comportamento 

Para os latifolicidas a análise de variância 

detectou diferenças altamente significativas, onde o Fom(mé-· 

dia geral = ~2,33) foi o dnico latifolicids que produziu 
, -

efeitos slgniflcativamentes{nergíst{cos. O CE(média geral = 

= -1,65) e o Flu (média geral = -4,77) embora as suas médias te

nham sido negativas estes valores não diferiram significati

vamentede zero, o que implica 'em aceitar a hipótese de que 

o efeito da mistura é aditivo~ Para olac (média geral = 
_ -47,61) o efeito foi signl ficativamente ant:agonístic? 

. . 
Como nenhuma das interações analisadas foram 

significativas, as misturas com tendências ao sinergismo fo-
1 

ram as dos graminicidas com Fom, as com tendência~ ao antago-

nismo foram as dos graminicidas com Lac e as com tendências 

ao efeito aditivo foram as dos graminicidas com CE ou com 

Flu. 
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f. Dicotiledôneas 

Com relação a porcentagem de redução_do nóme-

ro de dicotiledôneas, os traiamentos com a utilização dos 

adjuvantes (média geral = 0,Q2) diferiram significativamente. 

dos tratamentos sem a utilização dos adjuvantes (média ge-

Ial = -14,76) e na média geral apenas os -tratamentos sem ad

juvantes diferiram significativamente de zero, produzindo-se, 

assim, efeitos significativamente ant~gonisticos. Para a 

porcentagem de redução da biomassa seca acumulada, não houve 

diferenças estatisticas sntre a utilização . (média geral = 

= -8,25) ou não (média geral = -15,22) de adjuvantes e, am

bos diferiram significativamente de zeto. 

Não houve diferenças significativas para gra

minicidss, ~endo que a média geral destes produtos para a 

porcentagem de redução no nómero de dicotiledôneas foi: FpB~ 

= -4,97; HM = -5,09; QE = -9,24 e S = -10,17, e para a por

centagem de redução do peso de matéria seca acumulada foi: 

QE = -10,02; HM = -11,03; FpB = -12,66 eS =-13,23. Obser

va-se que apenas o FpB e o H.M para o parãmetI~o 1 e o QE para 

o parâmetro 2 não diferiram significativamente de zero. 

Houve diferenças significativas para latifo -
I 

licidas, sendo que, na média geral, os valores foraM~ Fom = 

= 12,41; Flu = -4,28; CE = -4,82 e Lac = -32,78. Para a por

centagem de redução do nómero de plantas, observa-se que 



147. 

apenas o Fom e o Lac diferiram significativamente de.zero , 
com comportamentos significativamente sinergisticos e anta -

gonisticos, respectivamente. Para a porcentagem ~eredu~ 

ção ~a biomassa as diferenças entre ~atifolicida~ ~~~bé~' fo

ram significativas, sendo que, na médiagei~l os valores fo

tam: Fom =4,58; COE = -9,36; Lac = -17,58 e Flu = -24,57 

Observa-se que apenas o Lac e o Flu/ diferiram significativa

mente de"zero, com comportamentos significativamente antago

nisticos. 

Deste modo, como as interações nãofora~ sig

nificativas, se considerarmos apenas a porcentagem de redu

ção do número de plantas as maiores tendência.ao antagonismo 

foram as misturas dos graminicidas com Lac e as maioresten

dências ao sinergismo foram as misturas dos graminicidas com 
I 

Fom. Se consid~rarmos apenas a porcentagem de redução no 

peso de matéria seca acumulada, as maiores tendências ao an-

tagonismo foram as misturas dos graminicidas com Flu ou 

Lar; e as misturas dos ,graminicidas com Fom.tiveram tendências 

predominantemente aditivas. 

4.3.2. Segundo Experimento - Cultivar de s~Ià FT-

Cristalina 

Os dados relacionados aos efeitos das mistu -

ras sobre o controle das principais plantas, daninh,as estão 

apresentados na Tabela 18 e sobre o controle das monocotiledôneas e 
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Tabela 18_Efeitos de misturas de herbicidas na porcentagem de controle das principais plantas daninhas q~e 
ocorreram no experimento 2, determinados em 0,5 m~ aos 20 dias após a aplicação dos herbicidas e 
em relação ao número inicial de pIan.tas .na parcela. Os dados representam a diferença entre a 'porcentagem de 
controle observada menos a esperada. , 

Misturas 
de 

herbicidas 

Dose normal 
HM + CE 
HM + Fom 
QE + CE 
QE + Fom 
80 % da dose normal 
80 % (HM + CE) 
80 % (HM + Fom) 
80 % (QE + CE) 
80 % (QE + Fom) 

F para Blocos 
F para Épocas (E) 
F para Doses (O) 
F para Gram. (G) 
F para lat. (L) 
F para Interação: 
F para I-nteração: 
F para Interação: 
F para Interação: 
F para Interação: 
F para Interação: 

Digitaria -horizontalis 

1!! Época.!l 21! 'Época.!1 

-32,44 -51,91 
16,26 -11,38 

-15,22 -31,37 
-4,43 -13,14 

-53,37 -38,63 
-6,78 -43,34 

-55,96 -20,76 
-11,44 -29,96 

0,21ns 
1,65ns 
3,77ns 
O,43ns 

10,60"" 
E x O 1,24ns 
E x G 1,02ns 
E x L 3,10ns 
O x G 0,02ns 
Dx L 0,47ns 
G x L 1,24ns 

Desvio padrão 25,99 
IDiferença mínima para 
zerol 30,01 

1/ Épocas de aplicação dos herbicidas. * Significativo ao nível de 5 % de probabilidade. 
*" Significativo ao nivel de 1 % de probabilidade. 
ns Não significativo ao nivel de 5 % de probab,i1idade. 

Eleusine .indica Acanthospermum hispidum 

lI! Época.!1 2i Época.!! lI! Épocall 21! Época.!1 

-11,02 -25,73 2,04 5,55 
-4,51 -35,12 / 1,16 4,35 
-8,89 -5,23 0,00 5,83 
-1,75 -35,68 1,35 3,55 

-11,96 -7,62 3,49 2,23 
-4,05 -3,92 -4,60 3,20 
-8,61 -3,15 6,09 3,47 
-3,93 -19,78 5,11 2,11 

9,99** 3,80* 
l,51ns O,03ns 
0,96ns 0,03ns 
O,07ns O,OOns 
O,16ns O,Olns 
1,10ns 0,38ns 
O,OOns O,OOns 
1,42ns O,Olns 
0,24ns 0,02ns 
0,15ns 0,01ns 
0,44ns O,Olns 

28,72 16,24 

33,16 18,75 
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dicotiledôneas na Tabela 19., assim como as respecti vaso análises de 

variância. 

a. Capim-colch,o ~(Oigitaria horizontalis) 

Não houve diferenças. significativas entre - - a 

primeira (média geral = -20,42) e a segunda (média geral = 
= -30,06) época de' :aplicação dps herbicidas, embora houve 

uma tendência, na média geral, de na segunda época os valo

res serem- maisnegativos~. -- O teste t. para:época:de aplicação· 

evidenciou que tanto na primeira como na segunda época os 

valores foram significativamente antagônicos. 

Entre as doses de aplicação dos herbicidas tam

bém não se detectou diferenças significativas, embora na 

maior dose (média geral = -17,95) os valores foram relativa . ...: 
I 

mente menos negativos que na menor dose (média geral = -32,53). 

Na média geral dos dados os valores foram negativos e dife -

riram significativamente de zero, evidenciando-se assim o 

comportamento antagonístico. 

Para os graminicidas a análise de . " . 
var~anc~a 

não detectou diferenças significativas, sendo que na --, 
média 

geral os graminicidas (QE = -22,79 e HM = -27,70) apresenta

ram-se com valores significativamente antagônicos. 

No caso dos latifolicidas as diferenças fo-

ram significativas sendo que o CE (média geral = -37,46) foi 
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Tabela 19 - Efeitos das misturas de herbicidas na porcentagem de controle de monocotiledôneas e dicotiledõ
neas, determinados aos 20 dias após a aplicação dos herbicidas, em relação ao,núnero inicial de plantas na 
parcela e em relação ao peso de matéria seca acumulada pela testemunha sem capina (TsC). Os da
dos representam a diferença entre a porcentagem de controle observada menos a esperada. Experi
mento 2. 

Porcentagem de cçontrole (observado-esperado) .de: .. 
Misturas 

de 

Herbicidas 

Dose normal 
'HM + CE 
4lM + rom 
tll:: + CE 
tll:: + Fom 
80 % da dose normal 
80 % (HM + CE) 
80 " (HM + Fom) 
80 % (QE + CE) 
80 " .(QE + rom) 

r para Blocos 
f para Épocas (E) 
r para Doses (O) 
r para Gram. (G) 
F para Lat. (L) 

Monocotiledôneas em relação ao: 

Núnero inIcial na Peso de matéria seca scu-
parcela lIUlada pela TsC 

111 epoca li 21 ~ li 111 t.poca li 21 t!poca li 

-29,6 
17,9 

'-11,6 
-3,5 

-37,9 
-6,3 

-45,6 
-16,3 

-43,9 
-9,2 

-19,3 
-30,0 

-30,8 
-31,9 
-13,2 
-33,8/ 

, 

-3,2 
-0,2 
-',1 
-O, , 

-0,9 
-0,8 

-12,9 
-0,2 

-17 ,3 
-5,8 

-10,6 
-5,1 

":12,6 
-3,3 

-'0,7 
-~O 

f para Interação: E x O 

Oicotiledôneas em Telaçlo ao: 

·Número inicial na Peso de matéria seca scu-
parcela nulada pela TsC 

lli Época J.! 211 ~ 11 ,. !!paes J.! 211 'I!poca V 

13,6 -3,1 -17,3 -10,5 
7,6 2,3. -10,8 -6,4 

16,4 -12,8 -18,5 -27,6 
-19,1 -15,3 -7,0 -17,6 

15,7 -22,2 -9,6 -13,9 
-8,5 -9,0 -5,5 -11,2 
,19,7 -34,2 -12,0 -23,6 
-8,8 -4,5 -11,7 3,0 

3,38* O,62ns 
9,55** 0,12ns 
0,90ns 0,49ns 
l,58ns O,45ns 
l,23ns 2,17ns 
0,86n5 O,OOns 

O,'6n5 F p'ar.a.ln~~x:~_ç~t)~~~_~._. 

.l,76ns 
1,93ns 
2,32ns 
O,OOns 
4,35* 
1,6ons 
.(),51ns 

3,52* 
7,63** 
O,12ns 
O,08ns 
5,06* 
O,44n5 
~,41ns - -. --- - - --- O.,_1J.ns ___ . 

r para Interação: E x L 
F para Interação: O x G 
F para Interação: O x L 
F para Interação: G x L 

Desvio padrão 
IDiferença m!nima 
parazerol 

3,99ns 
O,oOns 
O,51ns 
3,51ns 

24,67 

26,49 

O,33ns 
l,55ns 
O,02ns 
O,02n5 

8,63 

9,96 

1/ .. 
"* 

~pocas de aplicação dos herbicidas. 
Significativo ao n!vel de 5 ~ de probabilidade. 
Significativo ao nível de 1 ~ de probabilidade. 

ns Não signi ficativo ao nível de 5 li> de prooabilidade. 

10,22"* O,22ns 
1,18ns O,23ns 
0,44ns O,OOns 
0,33ns o,48ns 

18,94 19,35 

21,87 22.34 
,,~ ... ~:: 
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significativamente mais negativo que o Fom (média geral = 

= -13,03). É interessante também relatar que ambos os lati -

folicidas tiveram comportamentos significativamente antagô -

nicos. l 

Como as interações avaliadas não foram signi

ficativas, de. uma maneira geral, pode-se dizer que as mistu-

ras com tendências menos antagônicas foram HM + Fom e 

QE 4f"om, eas com tendências mais antagônicas foram HM + CE 

e ~ + tE. 

b. Capim-pé-de-galinha (Eleusine indica) 

Não houve diferenças significativas -entre a 

primeira (média geral = -6,84) e a segunda (média geral = 
= -17,03) épocas de aplicação dos herbicid~s, entretanto hou

ve uma tendência na segunda época de a média geral ser mais 

negativa, além do que apenas esta diferiu significativamente 

de zero. 

Entre as doses de aplicação dos herbicidaslam

bém não se detectou diferenças significativas, embora' na 

maior dose (média g:ral = -15,99) os valores foram relativa

mente mais negativos qúe na menor dose (média geral = -7,88). 

A maior dose também teve comportamento significativamente an

tagonístico. 
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Para os graminicidas, assim como, para os lati foli

cidas a análise de variância também não detectou . diferenças 

significativas. As médias gerais dos graminicidasforam 

QE = -10,88 e HM'= -12,99 e as dos latifolicidas foram CE = -10,28 

e Fom = -13,59. Ap,esar de na média geral todos os herbicidas 

spresentarem valores negativos, e os valores serem muito 

próximos, apena~ o HM e o Fom diferiram significativamente 

de zero. 

Como as interações não foram significativas as 

tendências ao antagonismo foram estatisticamente muito seme-

lhantes em todas as misturas. 

c. Monocotiledôneas 

. A análise de variãncia para as fuonocotiledô 

neas evidenciou que houve diferenças significativas apenas 

para época (com relação ao peso de matéria seca) e para la

tifolicidas (para ambos os parâmetros analisados). 

Comparando-se as duas épocas, observa-se que, 

a primeira época (média geral = -.2,40), no tocante a r.edução 

do peso, foi signi ficati vamente"~enos negativa· que a segunda 

época (média geral = -9,28), além do que apenas a segunda 

época diferiu significativamente de zero., I isto é, exibiu com

portamento significativamente a~agonistico. Com relação a 

redução do número de monocotiledôneas a média geral da pri-
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meira (-16,61) e da segunda (-26,51) .época. foram significa -

tivamente antagonísticas. 

o latifolicida Fom (médias gera\s = -14,13 e 

-3,04 , respectivamente para o parâmetro 1 e 2 ),.foisi9ni fica-
I 

tivamente menos antagônico que o latifolicida CE(médias ge -

rais = -28,99 e -8,64, respectivamente para a porcentagem de 

redução qo número e do peso de matéria seca) e apenas o valor 

-3,04 (Fom, parâmetro 2) não diferiu significativamente de zero. 

Os demais fatores analisados apresentaram-se , 

na média geral dos dados, com comportamento significativamen-

te antagonísticos, com os seguintes valores: para as doses 

(dose normal = -16,14 e -5,41, e 80 % da dose normal = -26 J 99 

e -6,28, respectivamente para os parâmetros 1 e 2~e para os 

graminicidas (HM = -21,46 e -~,49, e QE = -26,99 e -6,28,res

pectivamente para os parâmetros 1 e 2). 

Como não houve interações significativas, na 

média geral dos dados, as misturas menos antagonísticas foram: 

HM + Fom e QE + Fom, de acordo com o esperado. 

d. Carrapicho-de-carneiro (Acanthospermum his~(~: 

pidum) 
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Na média geral dos dados, a primeira época 

(média geral = 2,98) não diferiu significativamente da se

gunda época (média geral = 3,79) de aplicação dos herbici -

das. 

A dose normal (média geral = 2,98) não dife

riu significativamente da menor dose (média geral = 3,79). 

Também não houve di ferenças significativas pa-

ra graminicidas (QE = 3,44 e HM = 3,33), assim como para 

latifolicidas (CE = 3,59 e Fom = 3,18). 

Observa-se que, todos os tratamentos foram na 

média geral dos dados, sempre positivos e em nenhum deles 

suas médias diferiram significativamente de zero, o que im

plica em aceitar a hipótese de que os efeitos foram aditi -

vos. 

No tocante as interações, estas não foram 

significativas e como as demais análises também não,as ten

dências ao efeito aditivo foram estatisticamente muito se-

melhantes em todas as misturas. 

e. Dicotiledôneas 

Apenas para a porcentagem de redução do nó -
-

mero de dicotiledôneas a análise de variãncia detectou di-

ferenças significativas. Estas diferenças encontradas fo

ram para épocas e para a interação épocas x latifolicidas . 
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Na primeira época, na média geral dos dados, embora não dife

rindo significativamente de zero, é interessante ressaltar a 

tendência ao Bfeito sinergistico (médiager~l = 4 56) e na , " 
t 

segunda época o efeito foi significativamente antagonistico 

(média geral = -12,33). Na média geral, os demais ~atores,co

mo dose (dose normal = -1,30 e 80 % da dose normal = -6,47) , 

graminicidas (HM = -0,44 e QE = -7,33) e latifolic~das (CE = 
= -0,86 e Fom = -6,91), as tendências foram antagonisticas em

bora suas médias não diferiram significativamente de zero. A 

interação E x L foi significativa, destacando-se que, na mé-

dia geral dos dados, na primeira época o CE (média geral = 

= 16,34) teve comportamento significativamente sinergistico e 

o Fom (média geral = ~7,21) não diferiu significativamente de 

zero. Na segunda época ambos os latifolicidas tiveram ten-

dências antagonisticas (Fom = -6,~2 e CE = -18,05), 

apenas o CE diferiu significativamente de zero. 

embora 

Deste modo pode-~e dizet que na primeira época 

as misturas com CE tiveram tendências ao sinergismo e na se

gunda época ao antagonismo; e as· misturas com o Fom em am

bas as épocas tiveram tendências ao efeito aQitivo. 

No tocante a porcentagem de redução do peso de 

matéria seca acumulada, na média geral dos dados, todos os 

fatores analisados foram significativamen~e negativos, indi -

cando comportamento antagonistico. As médias gerais foram: 

época de aplicação (primeira época = -11,52 e segunda época = 
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= -13,48); dose do herbicida (dose normal = -14,45 e 80 % da 

dose normal = -10,55); graminicidas (HM = -10,63 e :.:QE = 

= -14,36) e latifolicidas (Fom = -8,39 e CE = -16,61). 

Deste modo pode-se dizer que todas as mistu -

ras tiveram tendências aoantagonism~ e que de uma maneira 

~eral as misturas com CE foram mais negativas. 

4.3.3. Considerações gerais sobre as interações ob

tidas nas misturas 

A utilização ou não de adjuvantes interfere 

nas interações entre as misturas dos herbi6idas~ De uma ma

neira geral, os tratamentos com adjuvantes, quase que .sempre, 

exibiram, na média geral, valores menos negativos que os 

tratamentos sem adjuvantes, embora na "maioria d~s vezes es-
I 

tas diferenças não tenham sido significativas. Por outro la

do, o teste t foi sempre significativo . para as médias ge

rais sem adjuvantes e estas sempre foram negativas, "eviden -

ciando assim um comportamento predominantemente antagonísti

co nas misturas sem .adjuvantes e isto não ocorreu nos tra -

tamentos com adjuvantes. SORENSEN et al11 (~987) esiudando 

as interações entre as misturas de herbicidas, também,ob

tiveram resultados contraditórios entre ostra~amentos com e 
" . 

sem a utilização de adjuvantes, e concluiram que. ~ adição 

de adjuvantes tende a mascarar as interações entre asmistu-

ras de herbicidas. 
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o estádio de desenvolvimento das plantas por 

ocasião da aplicação também pode ocasionar. diferentes efei -

tos entre as misturas dos herbicidas. De uma maneiragerél, 

os tratamentos em que as aplicações dos herbicidas foram rea

lizadas nos ~stádios mais tardios os valores das médias ge

rais nesta época, quase que sempre, tiveram uma tendência de 

serem mais negativos, embora na maioria das vezes estas di

ferenças Aão tenham sido significativas e por várias vezes 

estes valores s6 foram significativamente negativos (isto é, 

diferiram de zero) na segunda época de aplicação dos herbi -

cidas. LIEBL & WORSHAM (1987) estudando ocontrolé de Lo

lium multiflorum através de misturas de tanque de diclofop 

com chlorsulfuron, em aplicações de pós-emergência, observa

ram que o antagonismo da mistura era mais evidente no está -

dio de 3 folhas. Esta interação era menos evid~nte quando 

as plantas se encontravam no estádio de 2 ou 4 folhas. LIEBL 

& WORSHAM (1987) explicaram que a extrema sensibilidade ou a 

relativa tolerância de Lolium multiflorum, respectivamente 

. no estádio de 2 ou 4 folhas, aodiclofop ~ ao chlorsulfuron, 

nas doses utilizadas, provavelmente acarretaram na redução 

do efeitoantagonlstico. Deste modo pod~-se sugerir que o 

estádio de desenvolvimento em que se encontravam as plantas 

daninhas na segunda época de aplicação foi o mais propicio pa

ra se detectar os efeitos da mistura nesta condição de expe

rimentação. 



158. 

A dose de cada um dos componentes presentes 

na mistura é um dos fatores mais encontrados na literatura 

afetando as interações entre os herbicidas (RQDRIGUES, 1982 . . , 
KLAUZER & ARNOLD, 1983; RHODES JUNIOR & COBLE, 1984a; WARREN 

1985; WILHM et alii, 1986; GRICHAR & BOSWELL, 1987; LIEBL & 

WORSHAM, 1987; CHOW, 1988; CROON & MERKLE, 1988 e CHOW,1989). 

Entretanto, não se detectou diferenças significativas entre 

as duas doses utilizadas no experimento 2, para nenhuma das 

espécies ou grupos de espécies (monocotiledôneas ou dicoti -

ledôneas) que foram avaliadas no tocante as interações obti-. . 

das nas misturas. Por outro lado, em alg~mas das avaliações, 

-como no caso do capim-colchão, das monocotiledbnease .. - da 

porcentagem de redução do número de dicotiledôneas, houve uma 

tendência, na média geral dos dados, da menor dose apresen -

tar valores relativamente mais negativos que na ~aior dose. 

Isto vem a sugerir que poderiam ter sido util:t.zadas doses me-

nores neste experimento e qu~ talvez estas doses menores 

podeiiam evidenciar melhor as interaçõesL Estes dados vem a 

reforçar a afirmação de WARREN (1985) que sugere que nos es

tudos de interação de herbicidas, se possI~el, deve~se tra-
. 

balhar coma dose de cada componente da mistlH'a, necessária 

para provocar 50 % da inibição do crescimento, pois o aumen

to da dose tende a tornar menos evidente as interações dos 

herbicidas. Como . exemplo podemos relatar as afirmações . de 

vários autores que tem sugerido que o antagonismo entre os 

g raminicidas e os latifolicidas aplicados em pós-emergência , sobre o con-
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trole das gramíneas pode ser amenizado com o aumento da dose 

do graminicida (RHODES JUNIOR & COBLE, 1984a; GRÍCHAR & BOS

WELL, 1987; LIEBL &WORSHAM, 1987 e CHOW, 1989). , " 

A aplicação em pós-emergência de herbicidas 
! ' 

graminicidas com latifolicidas, em misturas de tanque, nor

malmente tem resultado em menores níveis de controle de gra

míneas do que o esperado, e isto ocorre devido às interações 

entre os herbicidas (DORTENZIO & NORIS, 1979; CAMPBELL & 

PENNER, 1982; CHOW, 1983; HARTZLER & FOY, 1983; RHODES JU

NIOR & CôBLE, 1984a; RHODES JUNIOR & COBLE, 1984b; CHEN & 

PENNER, 1985; PARKER et all1, 1985; SLIFE, 1985;"WHITWELL et 

alll, 1985; GOOLEY & KITCHEN, 1986; WILHM et alll, 1986;BYRD 

JUNIOR & YORK, 1987; GRICHAR & BOSWELL, 1987; LIEBL & WORS -

HAM, 1987; CHOW, 1988; CROON & MERKLE, 1988; CROON et alll, 
I , 

1988; GERWICK, 1988; NESTOR, 1988; CHOW, 1989; CROON et 

alll, 1989; MINTON et alll, 1989 e MUELLER et alll, 1990).Os 

dados desta pesquisa também co~firmam estes resultados. En

tretanto, isto não ocorre com todas as espécies de gramínease 

CHEN '& PENNER (1985) observaram efeito sinergístico da mis

tura de acifluorfen com sethoxydim no controle de capirn- ar-

'roz. 

Os experimentos conduzidos nesta pesquisaevi- \ 

denciararn que, de uma maneira geral, o graminicida 5 e o la-

tifolicida Lac foram os herbicidas que produziram maior 

efeito antagonístico quando em mistura no controle de E. ln-
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dica. o graminicida FpB e o lati folicida CE foram os her-

bicidas que ptoduziram maiorefeitoantagonistico'quando em 

mistura no controle de D. horizonta\is. 

Informações sobre', ,os efeitos de aplica-

ções dos herbicidas graminicidas com latifolicidas, em mistu-

rasde tanque, no controle de dicotiledôneas são pouco encontradas 

na literatura. GRICHAR & BOSWELL (1987) relatam que o con

trole de A. hybriduspelo 2,4-0B não foi afetado pelas mistu

ras de tanque com fluazifop-P ou haloxyfop. CHOW (1988) tra

balhando com quatro graminicidas (barban, diclofop-metil, di

fenzoquat e flamprop-methyl) em mistura de tanque com chIar -

sulfuron conclui~ que o controle de folhas lar~as proporciona

do pelo chlorsulfuron não foi afetado pelos graminicidas.Tam

bém nesta pesquisa/o controle de A. hispidum pelo CE ou pelo 

Fom não foi estatisticamente afetado pelas misturas de tanq~e 

com HM ou QE, assim como o de M. verticilata pelo CE ou pelo 

Flu e o de A. ficoidea pelo CE .não foram estatisticamente afe

tado pelas misturas de tanque com 5,. HM, QE ou FpB. Por outro 

lado foram detectados efei tos estatisticame~te ,antagoníst1cos -:no' controle 

-de M.verticillata: (5, HM, QE ou FpB em mistura de tanque com 
.,~~-~' 

Lac) e no controle de A. ficoidea (FpB, HM, QE ou 5-em mistu

ra de tanque com Flu ou Lac), assim como foram detectados efeitos ~ig

nificativamente sinerg-ísticos no' :contrale destas- duas espécies com 5, 

HM, QE pu FpB em mistura de tanque com Fom. 
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Deste modo, as interações entre as misturas 

de herbicidas graminicidas com latifolicidas são altamente 

específicas 
, ~. \ 

e dependentes de diversos 

fatores. RODRIGUES (1982) e. SORENSEN et alii 

(1987) relatam que estas interações são dependentes das 

condições em que foram instalados os experimentos. NASH 

(1981) enfatiza que cada experimento ilustra uma particular / 

interação', porque eles estão limitados às condições edafo

-climáticas encontradas no tampo por ocasião da instalação 

e condução dos experimentos. Outros autores também relatam 

que as interações são dependentes de uma série de fatores 

como: da espécie daninha em questão (RODRIGUES, 1982; 

SLIFE, 1985 e SORENSEN et alii, 1987); do método de aplica-

ção do herb~cida, isto é, se aplicado em pré-emergência ou em pós-emer

gência (LIEBL & WORSHAM; 1987);do período esperado apps a aplicação·(jbs 

herbicidas para se realizar a avaliação (PRITCHARD et alii, 

1980; WARREN, 1985 e CROON & MERKLE, 1988); da formulação do 

herbicida que foi utilizada (STAHLMAN & PHILLIPS, 1979;0'00-

NOVAN et alil, 1983); além de outros fatores como, do está -

dia de desenvolvimento das plantas daninhas por ocasião da 

aplicação, da dose de cada um dos componentes na mistura e 

da utilização ou não de adjuvantes, que já foram relatados an

teriormente. Assim pode-se dizer que, com exceção das inte

rações devidas as formulações dos herbicidas, todos os fatores 

que melhoram a eficácia dos herbicidas tendem a mascarar as 

interações. 
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Como visto, as pesquisas tem evidenciado que 

há antagonismo no controle de gramíneas nas misturas de tan

que'de graminicidas com latifolicidas. Também dados tem 

~videnciado a ausência ou a redução de antagonis~o, quando 

os graminicidas e os latifolicidas são aplicados separada 

mente, principalmente quando os graminicidas são aplicados 

antes dos latifolicidas e espaçados por alguns dias. -~Isto 

pode sugerir que o antagonismo ocorre com a mistura dos com

postos, mas as análises químicas até o momento, não revela -

ram qualquer alteração nas soluções herbicídicas (SLIFE. 

1985; GODLEY & KITCHEN, 1986; CROON & MERKLE, 1988; GERWICK, 

1988 e CROON et alii, 1989). 

Muitos pesquisadores tem demonstrado que os 

herbicida~ difenil-éteres, astiodiazinas, assim como as 

sulfonil-uréias reduzem o controle das gramíneas de~ido ao 

decréscimo na absorção e/outranslocação dos herbicidas fe

noxipropiônicos e dos herbicidas ciclocetonas (GODLEY & KIT

CHEN, 1986; WILHM et alii, 1986; GERWICK, 1988; McCALL,1988; 

CHOW, 1989; CROON et alil, 1989). EntretaMto, hem todos os 

autores detectaram esta redução na absorção e/ou na tran,sloca

ção (Kells, 1982 citado por WILHM et alil, 1~86e MINTON et 

alil, 1989), mas o antagonismo da mistura foi constatado, o 

que demonstra a complexidade do assunt0 e a necessidade de 

mais pesquisas para realmente se determinar a 

real razão destas interações. 
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, 4.4. Injúria dos herbicidas sobre a cultura da soja 

Os dados relacionados a porcentagem de injúria, 

determinada aos 4, 8, 12 e 16 dias ap6s a aplicação dos herbi-

cidas, assim como as respectivas análises de variância, estão 

apresentados nas Tabelas 20 e 21, respectivamente para os ex-

perimentos 1 e 2. 

Para avaliar a porcentagem de injúria sobre a 

cul tura da soja (w), os dados:-obtidos foràm transftlrmados em 

I w + 1/2 para serem submetidos à análise de variância. 

4.4.1. Primeiro experimento - Cultivar de soja IAC-8 

€m_todas as avaliações realizadas ficou bastan-

te evidente o aumento da injúria proporcionada pela adi-

ção dos adjuvantes. Na média geral, os tratamentos com 

adjuvantes ocasionaram signific~tivamente maior injúria que os 

tratamentos sem adjuvantes. Váriospesquisadore~ já relataram 

que a adição de adjuvantes aumentam os sintomas de intoxi -

cação de vários herbicidas aplicados. éinp6s-em'ergên -

~f'a (CLOR et a11i,1962; PRASAD et alii, 1967; McWHORTER & JOR

DAN, 1976; NALEWAJA & ADAMCZWSKI, 1977; McWHORTER, 1979 e LEE 

& OLIVER;" 1982). 
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Tabela 20 - Porcentagem de injúria. determinada aos li, 8, 12 e 16 dias após a apHeaçllo dos herbicidas na cul
tura da soja (c v. IAC.8). Os dados obtidos foram transformados (I W~1/2). Experimento 1. 

Porcentagem de injúria - DIas após a aplicaçllo dos herbicidas 

Herbicidas 4 

Com adju Sem adj~ 
vante- vante 

HM '+ CE 
HM + Fôm 
HM ~ nu 
HM + Lac 
S + CE 
S + Fom 
S + nu 
S + Lac 
QE + CE 
QE + Fom 
QE + nu 
QE + Lac 
FpB+ CE 
FpB+ Fom 
FpB+ Flu 
FpB+ Lac 
HM 
S 
QE 
FpB 
CE 
Fom 
Flu 
Lac 

F para Blocos 
F para êdjuvantes (A) 
F para Tratamentos (T) 
F para Interação: A x T 

1,46 
1,77 
3.08 
3,03 
1.58 
2,41 
2,20 
3,44 

2,61 
1,68 
2,41 
2,68 
1,34 
1,34 
2,34 
2.41 
0.71 
0.71 
1,05 
0,88 
0,71 
1,46 
2,54 
3,39 

'0,71 
1,116 
1,68 
1,86 
0,71 
1,34 
1,77 
1,68 
1,56 
0,88 
1,68 
1,95 
0,71 
0.88 
1.68 
1,46 
0.71 
0,71 
0,71 
0,71 
0.71 
0,71 
1,34 
3,29 

2.69ns 
604.80** 
111.06 .. .. 

11.73 .. .. 

8 

Com adju Sem adju 
vante- vante-

2.27 
1.46 
3,72 
3.58 
2,20 
2,86 
1,68 
3,81 
4,02 
1,05 
3,03 
3,67 
1,76 
1,95 
2,80 
2,97 

'-0,71 
0,71 
2,34 
0,71 
0,71 
1,87 
3, " 
3,89 

1,56 
1.68 
1.34 
2,67 
1,311 
1,68 
1,46 
2,20 
1,95 
0,71 
1,17 
2,68 

0.71 
1,46 
2,011 
2.61 
0,71 
0.71 
1,05 
0.71 
0,71 

,0,71 
1,95 

, 3.98 

O,06ns 
833,52** 
185,30** 
28,22** 

Desdobramento dos graus de liberdade de tratamentos 

F· para Isolados vs. MisbJl'&s': 
Entre Isolados: 
F para Gram. vs. Lat;-;' 
F para entre Gram. ..
F para entre Lat. 
Entre Misturas: 
F para Gram. (G) 
F para Lat. (L) 
F para Interação: G x L 

Desvio Padrlio 

3.53ns 

11.58" 
O,16ns 
3,14" 

29.19 .... 
180.48*'* 
21;95~" 

0.17 

518,115*" 

568,53'" 
53.47"* 

1123,67** 

10.26** 
259,92** 
61,112'" 

0.17 

" Significativo ao nivel de 5 ~ de probabilidade • 
.. * Significativo ao nlvel de 1 ~ de probab1lidade. 
ns Não significativo ao nlvel de 5 % de prObabilidade. 

12 16 
Com adju 

vRnte-
Sem adj~ Com adju Sem adju 

vante vante- vante-

1,77 
0,88 
2.68 
2,80 
1,68 
1,76 
1,05 
2,27 
2.711 
0,71 
1,95 
2,511 
1,34 
1.46 
1.95 
2,35 
0.71 
0,71 
',46 
0,71 
0,71 
1.34 
2.20 
2.26 

1,46 
0.88 
0.71 
1.95 
0.88 
0.88 
0,71 
1,68 
1.17 
0,71 
0,71 
1,68 

0.71 
0,88 
1,46 
2,04 
0,71 
0,71 
0,71 
0,71 
0.71 
0.71 
1.22 
2 •. 41 

O,S7ns 
383.56 .... 
62,86'" 
14,'4 .... 

163.64'" 
7.04"" 

104.59 .... 

7,86"· 
136,4'''' 
18.47" 

o,n 

1.05 0.71 
0.71 0.71 
1.68 0.71 
1.77 1.00 
1,22 0.71 
1,05 0,71 
0.71 0,71 
1.58 0.88 
1,46 0,71 
0.71 0,71 
1,05 0,71 
1,46 0,88 

0.88 0,71 
0,88 0,71 
1,34 0,88 
1.68 1.46 
0,71 0.71 
0.71 0.71 
0,71 0.71 
0.71 0.71 
0.71 0.71 
0,71 0.71 
1.34 0.71. 
1.46 1,58 

2,45ns 
111,94** 

17.10** 
5.77** 

29.13** 

36,'45** 
O,OOns 

:".64** 

2,28ns 
36.93** 
4,75*" 

0.16 
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Tabela 21 - Porcentagem de injúria, determinada aos 4, 8, 12 e 16 dias ap6s a apllcàçao dos herbicidas na cul
tura da soja (c v. FT-Cristalina). Os dados foram transformados ({ W+l/2). Experi.ento 2. 

Porcentagem de injúria - Dias após a aplicaçAo dos herbicidas - ~pocas de aplicaçAo 
dos herbicidas 

Herbicidas 
4 8 12 

111 tpoca 211 tpoca 11 tPOCB 21 tpoca ,. tpoca 211 tpoca 

Dose normal 
HM 1,05 0,71 1,46 0,88 0,71 0,71 
QE 2,27 1,56 1,34 1,05 0,71 0,71 
CE 1,68 1,86 2,27 1,34 1,34 0,88 
Fom 2,04 3,81 2,48 2,54 1,95 1,77 
HM + CE 2,41 3,67 2,80 2,54 2,27 1,77 
HM + Fom 3,08 3,98 2,79 ',24 1,68 2,35 
QE + CE 3,53 5,11 4,10 3,94 2,73 2,86 
QE + Fom 3,93 4,22 3,62 3,54 2,41 2,54 

8D " da dose normal 
80 ~ (HM) 1,05 0,71 1,29 0,71 0,88 0,71 
80 ~ (QE) 2,11 1,46 1,34 1,05 0,71 0,71 
BO " (Cf) 1,34 1,56 1,B6 1,05 1,05 0,71 
80 ~ (Fom) 1,68 2,91 2,27 2,04 1,68 1,58 
80 ~ (HM + Cf) 2,20 3,08 2,74 2,04 1,68 1,46 

. 80 ~ JHM + Fom) 2,98 3,67 2,79 3,08 1,68 2,20 
80 ~ (QE + CE) 3,24 5,01 3,76 3,76 2,73 2,40 
80 ~ (Qf + Fom) 3,72 3,94 3,39 2,91 2,D4 2,35 

i 
F para Blocos O,77ns 2,63ns O,51ns 
F para tpocas CE) 239,53"" 53,48" 1,l1ns 
F para Doses (O) 54,26"" 37,58" 29,03"" 
F para Herbicidas (H) 527,62"" 334,81-- 248,71"-
F' para Inte.ra.çAo: E x O 2!~9ns ... _ .. ~~~ns ... _______ ..':l,05ns 
F' para lntençlo: E li H 68,84*" 
F para Interaçlo: O li H 3,42--

Desdobramento dos graus de liberdade de herbIcidas 

F' para Isolados vs .I'Iisturas: 2.683,86** 

Entre Isolados: 
F' para Gram. vs. Lat. 
F' para entre Gram. 
F para entre Lat. 

Entre Misturas: 
F' para Gram. (C) 
F' para Lat. (L) 
f para InteraçAo: G li L 

Desvio Padrlio 

• 
•• 

211,33--
180,32"* 
190,71 .... 

349,'2*" 
9,23"* 

69,86-· 

0,18 

11,15" 
',77ns 

1.712,10" 

228, "--2,06ns 
79,60" 

247, " •• 
O,48ns 

76,16" 

0,19 

ns 

Significativo ao nivel de 5 ~ de probabilidade • 
Slgniflcativ~ ao nível de 1 ~ de probabilid8~e • 
Não significativo ao nível de ~ l de probabilidade. 

11,77·· 
3,41·* 

1.209,49" 

189,83*" 
O,43ns 

129,74·" 

178,63·" 
3,28ns 

31,62*· 

0,16 

16 

11 tpoca 2D tpoca 

·0,71 0,71 
0,71 0,71 
0,71 O,7t 
1,34 1,22 
1,34 1,22 
0,88 1,68 
1,77 1,77 
1,46 1,95 

0,71 0,71 
0,71 0,71 
0,71 0,71 
1,05 1,22 
0,88 1,05 
1,17 1,34 
1,78 1,44 
1,46 1,22 

O,12ns 
2,81ns 

11,68--
53,26"" 
3,46ns 

3,22-* 
l,99ns 

234,26·-

22,97** 
O,OOns 

45,94** 

61,30*· 
0,05ns 
8,56"-

0,18 
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Houve diferenças significativas entre trata -

mentos e, na média geral, das quatroavaliações,os tratamentos 

mais fitotóxicos foiam:Lac, S +- Lac, HM + Lac, QE + Lac, QE + CE e 

FpB + Lac e os menos fitot6xicos foram CE, 5, HM, FpB, Fom e 

QE + Fom. 

A interação (A x T) foi significativa, indi-

cando que o comportamento dos tratamentos com a utilização 

dos adjuvantes não foi o mesmo que nos tratamentos sem adju

vantes. Os 3 tratamentos mais fitotóxicos com a utiliza -

ção dos adjuvantes foram:(S + Lac, Lac e HM + Flu), (QE + CE, 

Lac e S + Lac), (HM + Lac, QE + CE,e HM + Flu), e (HM + Lac, 

HM + Flu e FpB + Lac), respectivamente aos 4, 8, 12 e 16 

dias após a aplicação dos tratamentos, e sem a utilização dos 

adjuvantes foram: (Lac, QE + Lac e HM + Lac), (Lac, QE +Lac 

e HM + Lac), (Lac, FpB + Lac e HM + Lac) e (Lac, FpB + Lac e 

HM + Lac), também respectivamente. A intemção também" evidencioú 

que nem todos os tratamentos tiveram o mesm6 comportamento em 

relação a adi~ão dos adjuvantes. De uma maneira gera~, sal-

",:;;:' vo raras exceções, as mistura·s com adjuvantes foram mais fi

totóxicas que as misturas sem adjuvantes. Para os produtos 

isolados, este comportamento nem sempre foi válido e algu 

mas vezes não se detectou diferenças significativas entre a 

utilização ou não dos adjuvantes. Assim pode-se dizer, como 
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já relatado anteriormente, que a interação adjuvante/herbi

cida/planta são altamente específicas (FREED & MONTGOMERY , 

1958), e dependente de muitos fatores. 

Que entre os graminicidas isolados, nas ava

liações aos 8 e aos 12 dias após a aplicação dos tratamen -

tos, detectou-se diferenças significativas, sendo que o 

graminicida QE foi significativamente mais fitotóxico que 

os demais. Sintomas de intoxicação à cultura da soja provo

cado pelo quizalofop-ethyl também já foram observados por 

vários outros autores (MIYASAKI et all1, 1986; SANTOS et 

al11' 1986a e GUIMARÃES, 1988). Na última avaliação estes 

sintomas já nãq existiam, isto vem a concordar com a OU 

PONT DO BRASIL S/A (1985) que afirma que as plantas de soja 

recuperam-se -em -2 semanas. 

Para os latifolicidas isolados, em todas as 

avaliações, as diferenças foram significativas, sendo que o 

Lac foi o mais fitotóxico, seguido pelo Flu, pelo Fom e pe

lo CE que não exibiu injúria aparente a cultura da soja.Es

tes resultados estão bem pr6ximos dos resultadosobtido~por 
-

:~ARVALHO (1989) que utilizando o cultivar de soja IAC-8, em 

condições de campo, detectou que a ordem de injúria inicial 

foi: la~tofen mais fitotóxico do que fluoroglycofen,em se

guida acifluorfen e fomesafem que foram semelhantes,e chlo

rimuron-ethyl e bentazon que foram os menos fitotóxicos.Pe-
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los dados de literatura observa-se que, quase sempre, o lac

tofen se encontra entre os latifolicidas mais fitotóxicos a 

cultura da soja (H~VESTAD & LUESCHEN, 1985; SANTOS et ali1, 

1986b e CARVALHO, ~989), o que também vem a concordar com 

os dados obtidos neste experimento. 

Entre os. graminicidas em misturas, na média 

geral, só'se observaram diferenças significativas nas 3 pri

meirasavaliações, onde os graminicidas QE eHM exibiram os 

efeitos mais fitotóxicos e os graminicidas FpB e S os efei

tos menos fitotóxicos. 

Para os latifolicidas em mistura, na média 

ge~al o mais fitotóxico foi o Lac e o menos fitotóxico foi o 

Fom, com exceção na primei~a avaliação onde o menos fitotó -
. -

I 
xíco foi o C~. 

A interação graminicidas x latifolicidas foi 

. significativa em todas as avaliações, e de uma maneira ge

ral, apenas o lactofen teve um comportamento semelhante com 

todos os gra~inicidas, estando sempre entre os mais fitotó -

xicos. 
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4.4.2. Segundo experimento - cultivar de soja FT-

Cristalina 

Nas~uas prime1ras avaliações ficou bastante 
\ 

evidente o efeito da época de aplicação na porcentagem de 

injúria na cultura da soja. Na média geral dos dados, os 
/ 

efeitos fitotóxicos foram significativamente menos pronun -

ciados na primeira época de aplicação, na primeira avaliação 

e significativamente mais pronunciados na primeira época, na 

segunda avaliação realizada aos 8 dias após a aplicação,evi

denciando assim uma recuperação mais rápida da cultura da 

soja na segunda época de aplicação. Nas demais avaliações 

as diferenças. não foram significativas. 

Os sintomas de intoxição observadas na cul '- -

turada soja foram significativamente maiores,na média ge~ 

ral dos dados, com a utilização da dose normal que com a 

utilização de 80 % da dose normal, em todas as avaliações 

realizadas. 

Comparando-se os herbicidas, observa-se dife
:~ 

renças altamente significativas entre eles, ~~ todas as ava

liações realizadas, sendo que, de uma maneira geral, 9 ordem 

decrescente de injúria observada foi QE ~ CE, QE + Fom, HM + 

+ Fom, HM + CE, Fom, CE, QE e HM. 
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A interação (E x H) foi altamente significa

tiva em todas as avaliações realizadas. Os herbicidas QE+CE 

e QE + Fom foram os mais fitotóxicos em praticamente todas 

as avaliações, nas duas épocas. O HM e o QE foram os menos 

fitotóxicos em praticamente todas as avaliações. Por outro 

lado, na primeira avaliação na primeira época de aplicação o 

QE apresentou-se com uma injúria mais acentuada. Os demais 

tratamentos (CE, Fom, HM + CE e HM + Fom) apresentara-se com 

comportamentos bastante diferenciados dentro das diferentes 

épocas de aplicação, nas quatro épocas de avaliação. 

Embora a interação (D x H) tenha sido signi-. 
ficativa nas avaliações aos 4 e aos 12 dias após a aplicação 

dos herbicidas, de uma maneira geral, pode-se dizer que a 

Ordem decrescente de injúria dos tratamentos, salvo raras 

exceções, foi semelhante, nas duas doses e nas 4 avaliações, 

sendo que os tratamentos mais fitotóxicos foram'QE + CE e 

QE + Fom e os menos fito tóxicos foram HM, QE e CE. Entretan

to é interessante ressaltar que a manifestação dos sintomas 

de intoxica-ção não foi semelhante para todos os tratamentos 

:~' com o aumento da dose. 

Nas avaliações restritas aos produtos isola

dos, o latifolicida Fom foi significativamente mais fitotó -

xico que o CE. CARVALHO (1989) em condições de campo, também 

observou que o fomesafen era mais fitotóxico que o chlorimu-

ron-ethyl. 
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Entre os graminicidas isolados, apenas na pri-

meira avaliação o graminicida QE foi significativamente 

fitotóxico que o HM. Outros avtores comoMIVASAKI ~t 

(1986), SANTOS et alii (1986a), GUIMARAES (1988) também 
i 

mais 

alii 

ob-

servaram sintomas de intoxicação de quizalofop-ethyl sobre a 

cultura_da soja. Por outro lado, aos 12 dias ap6s a aplica -

ção os sintomas de intoxicaçãó dos graminicidas sobre a cul-

tura da soja praticamente não mais existiam, o que demonstra 

a alta seletividade destes graminicidas a esta cultura (SLIFE, 

1985). 

Entre as misturas, na média geral dos dados, o 

graminicida QE- foi significativamente mais fitot6xico que 

HM, em todas as avaliações realizadas. 

o . 

I As análises estatisticas para latifolicidas-em 

misturas evidenciou que apenas na primeira avaliação houv~ 

diferenças significativas, onde o Famfoi significativamente 

mais fitot6xico que o CE. 

A interação (G x L) foi significativa em todas 

as avaliações, destacando-se que na primeira a~aliaçã~, na 
-média geral dos dados, a mistura mais fitotóxi6a foi QE + CE 

ao invés de QE + Fom como era o esperado. Na segunda e ter -. 
ceira avaliações a mistura mais fitot6xica foi QE + CE- que 

diferiu significativamente de QE + Fom, e a menos fitot6xica 

foi HM + CE que- diferiu significativamente de HM + Fom e na 
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quarta (óltima) avaliação a interação mais fitot6xica foi 

QE + CE e a menos fitot6xica foi HM + CE. 

4.5. Produtividade da cultura 

Nas Tabelas 22 e 23, respectivamente para os 

experimentos 1 e 2, estão apresentados os dados referentes à 

produtiviqade da cultura da soja, assim como as respectivas 

análises de variância. 

A análise de variância mostra que apenas a 

testemunha sem capina diferiu significativamente dos demais 

tratamentos. Se compararmos a produtividade das parcelas que 

permaneceram todo o ciclo no limpo, com as que permaneceram 

por todo o ciclo em convivência com a comunidade infestante, 
~ 

observa-se que no experimento 1 a redução na produção oca-

sionada pelas plantas daninhas foi da ordem de 45,0 % e no 

experimento 2 da ordem de 48,0 %. BLANCO et alil (1973) re

gistrou perdas da ordem de-90 %'da produção de dois experi 

mentos conduzidos na região de Campinas, SP. JACKSON et a1ii 

(1985) obteve reduções bastante variáveis na produtividade da 
~ . 

cultura da;.soja, oscilando entre 31 e 95 %. Entretanto, embo

ra as perdas de produções causadas pelas plantas daninhas -em 

. condições de clima'tropical e subtropical sejam bastante va

riáveis podendo até chegar a ser totais, HAMMERTON (1974) 

BHAN (1974) e PULVER (1974) afirmam que, de uma maneira geral, 

estas situam-se quase sempre na faixa de 50 a 60 %. 



Tabela 22 - Produtividade. da soja (c v. IAC-8). Experimento 1. 

Herbicidas ProdutivIdade da soja (kg/ha) 
e 

Testemunhas Com adjuvante Sem adjuvante 

HM + CE 
HM + Fom 
HM + Flu 
HM + Lac 
S + CE 
S + Fom 
S + nu 
S + Lac 
QE + CE 
QE + Fom 
QE + Flu 
QE + Lac 
FpB+ CE 
FpB+ Fom 
FpB+ nu 
FpB+ Lac 
HM 
S 
QE 
FpB 
CE 
Fom 
nu 
Lac 
TsC 
TcC 

F para Blocos 
F para Adjuvantes (A) 
F para Tratamentos (T) 
F para Interaçfto: A x T 

2.238,0 
2.167,8 
2.374,2 
2.261,7 
2.247,0 
2.307,9 
2.292,9 
2.323,1 
2.225,1 
2.268,9 
2.178,7 
2.203,4 
2.261,8 
2.299,8 
2.143,1 
2.252,2 
2.243,7 
2.195,9 
2.270,0 
2.212,1 
2.181,2 
2.182,4 
2.349,0 
2.219,8 
1.238,4 
2.252,9 

Desdobramento dos graus de liberdade de 

F para Testerunhas vs. Tratados 
F para TsC vs TcC 
F para Isolados vs. Misturas: 
Entre I solados: 
F para Gram. vs. Lat. 
F para entre Gram. 
F para entre lato 
Entre Misturas: 
F para Gram. (G) 
F para Lat. (U 
F para Interaçgo: C-X L 

Desvio Padrllo 

4,93"· 
0,32n5 
3,42 .... 
0,11ns 

tratamentos 

3!1,74"· 
62,47·' 

O,1IIns 

O,OOns 
0,030s 
O,150s 

0,1505 
0, , los 
O,22n5 

266,19 

2.269,0 
2.197,7 
2.'247,7 
:2.183,1 
2.326,4 
2.151,2 
2.284,5 
2.219,0 
2.254,8 
2.128,5 
2.285,3 
2.275,3 
2.257,3 
2.212,2 
2.100,3 
2.240,2 
2.162,4 
2.239,8 
2.216,6 
'2.254. '2 
2.221,8 
.2.198,0 
2.217,6 
2.191,9 
1,,219,7 
2.208,4 

.. Significativo ao nIvel de 5 S de probabilidade . 

.. * Significativo ao nIvel de 1 S de probabilidade. 
ns Não significativo ao nIvel de 5 S de. probabilidade. 
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Tabela 23 - Produtividade da soja (ev. Fi.-Cristalina). Experimento 2. 

Herbicidas 
e 

Testemunhas 

Dose normal 
HM 
QE 
CE 
Fom 
HM + CE 
HM + Fom 
QE + CE 
QE + Fom 

80 % da dose normal 
80 % (HM) 
80 % (QE) 
80 % (CE) 
80 " (Fom) 
BO % (HM + CE) 
ao " (HM + Fom) 
80 " (QE+ CE) 
80 % (QE + Fom) 

TsC 
TeC 

F para 
F para 
F para 
F para 
F para 
F para 
F para 

Blocos 
É~cicas (E) 
O ses (O) 
Herbicidas 
Interação: 
Interação: 
Interação: 

(H) 
E x O 
E x H 
O x H 

Produtividade da soja (kg/ha) 

11'~poca l/ 21 tpoca 1~ 

2.340,0 
2.389,3 
2.299,1 
2.266,5 
2,316,5 
2.373,6 
2.315,1 
2,316,9 

2.325,3 
2.315,0 
2.269,5 
2.263,5 
2.333,6 
2.352,3 
2."81,5 
2.235.0 

1.363,5 
2.645,5 

2.264,6 
2.382,4 
2.206,1 
2.387,0 
2.315,4 
2.251,4 
2.250,3 
2.314,1 

2.255,3 
2.357,2 
2.245,0 
2.505,9 
2.298,2 
2.450,3 
2.351,3 
2.196,2 

1,84* 
O,06ns 
0,03ns 
O,25ns 
O,15ns 
O,23ns 
O,14ns 

F para Tratados vs. Testemunhas 14,69*" 
16,50*" F para TsC vs. TcC 

°1 
DeSdobramento dos graus de liberdade,de herbicida~ 

F para Iso'lados v!L rolisturas: 
Entre Isolados: 
F para Gram. vs. Lat. 
F para entre Oram. 
F para entre Lat. 
Entre Misturas: 
F para Gram. (O) 
F para Lat. (L) 
F para interação: G x L 

o,02ns 

O,05ns 
0,2505 
O,68ns 

0,01ns 
O, nns 
0,1705 

Oesvio Padrão 307,10 
11 Épocas de apli~ação dos herbicidas. 
• Significativo ao nível de 5 I de probabilidade • 
• * Significativo ao nivel de t I de probabilidade. 
ns Não significativo ao nivel de 5 l de probabilidade. 
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5. CONCLUSOES 

Com base nos resultados obtidos, e consideran

do as condições em que foram conduzidos os experimentos, po

de-se concluir que: 

- De uma maneira geral, os adjuvantes promove-, 

ram o aumento ide injúria pelos herbicidas, embora a interação .~ 
I 

adjuvante/herbicida/planta tenha sido altamente especifica; 

- As aplicações de herbicidas na primeira épo

ca não proporcionaram controle das espécies de plantas dani

nhas avaliadas, superior ao obtido na segunda época e isto 

ocorreu em grande parte devido à maior emergêncJa dep,lantas 

daninhas após a aplicação dos.herbicidas na pl':i.;meira época; 

- A variação de 20 % na dose não foi suficien

te· para se detectar diferénças significativas no contróle, na 

maioria dos casos; 
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- Os melhores graminicidas, aplicados isola

,dos ou em mistura, para o controle de Eleusine indica (L.) 

Gaertn foram: HM, QE e FpB; 

- Não houve diferenças significativas no 

controle de Digitaria horizontalis Wild. entre os gramini -

cidas isolados, mas para as misturas os melhores tratamen

tos foram' as dos graminicidas QE e HM com os latifolicidas 

Fom, Flu e Lac; 

- No estádio de até 8 folhas verdadeiras,ne

nhum dos herbicidas avaliados foi eficiente no controle de , 

Alternanthera ficoidea (L.)R. Sr.; 

- Os melhores tratamentos para o controle de 

Mollugo verticillata L." que ocorreu apenas no expermento 1, , 

foram as misturas (QE + Fom, S + Fom e HM + Fom) com a uti

lização dos seus respectivos adjuvantes. Assim como, o la-

tifolicida Lac aplicado isolado~ 

- Ambos os latifolicidas (CE e Fom), assim 

como as suas misturas com os graminicidas (Q~ + 'eE; QE '+Fom, 

HM + CE e HM +Fom), foram eficientes no controle!de Acan

thospermum hispidum DC. (esta espécie só foi avaliada no 

experimento 2); 
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- Na média geral dos dados, as misturas de 

tanque tiveram efeitos predominantemente antagonísticos no 

,ontrole de E. indica,D. horizontalis e monocotiledôneas; 

- De uma maneira geral, o graminicida 5 e o 

latifolicida Lac foram os herbicidas que produziram maior 

,efeito antagonístico quando em mistura no controle de E. in

dica. O 9raminicida FpB e o latifolicida CE foram os herbi

cidas que produziram maior efeito antagonístico quando em 

mistura no controle de D. horizontalis; 

- O controle de A. hispidum pelo CE ou pela 

Fom não foi estatisticamente afetado pelas misturas de tan

que com HM ou QE, assim como o de M. verticillata pelo CE ou 

pelo Flu e o de A. ficoidea pe~o CE não foram estatistica 

mente afetados pelas misturas de tanque com 5, HM, QE ou FpB. 

- Efeitos estatisticamente antagonísticos no 

controle de M. verticillata (5,' HM, QE ou FpB) ~m . m~sturas 

de tanque com Lac) e no controle de A. ficoidea (FpB, HM, QE 

ou S em misturas de tanque com Flu ou Lac) também foram ob

tidos, assim co~~,efeitos significativamente-sinergísticos 

no controle destas duas espécies foram obtidos nas misturas 

de tanque de Fom com 5, HM, QE ou FpB; 
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- Dentre os graminicidas isolados o QE foi o 

mais fitotóxico, embora estes sintomas de intoxicação tenham 

sido bastante leves e as plantas de soja tenham se recupera-
1 

do rapidamente. Para os latifoliciaas isolados, de uma ma-

neira geral, a ordem de injória foi: Lac) Flu) Fom > CE. 

O~~tro das misturas o comportamento dos graminicidas com os 

latifolicidas foi muito variado, e de uma maneira geral,ape

nas o lact6fen teve um comportamento semelhante com todos os 

graminicidas nas misturas, estando sempre entre os mais fi

totóxicos; 

- Em ambos os experimentos os diferentes tra-

tamentos com a utilização dos herbicidas, isolados ou em . 
misturas, não influiram na produção dos cultivares d~ soja. 



179. 

REFER~NCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
\ 

AKOBUNDU, 1.0.; SWEET, R.D. & DUKE, W.B. A method. of eva-

luatirg herbicide combinations and determining herbicide 

synergism. Weed Science, Champaign, 23: 20-25, 1975. 

ALMEIDA, F.S.; RODRIGUES, S.N. & OLIVEIRA, V.F. Contribui

ção ao estudo de latifolicidas pós-emergentes na cultura 

da soja [GIyc~ne max (L.) Merril]. In: CONGRESSO BRAS! -
• 

LEIRO DE HERBiCIDAS E PLANTAS DANINHAS, 15º, Belo Ho+, izonte, 

Resumos, 1984, p. 103. 
i 

ALMEIDA, F.S. & RODRIGUES, B.N. Guia de herbicidas. 2 ed., 

Londrina, 1988, 603 p. 

ALMEIDA, J.C.V. Seletiv~dade e sítios de absorção de se

thoxydim em gramíneas e sua atividáde no _solo. Viç'osa, 
---

1986, 61 p. (Mestrado, Universidad~ Federal de Viçosa). 



180. 

ALMEIDA, J.V.C. & HIDALGO, E. Avaliação da eficiência do 

chlorimuron-ethyl, aplicado em pós~emergência, no ·con-

trole de latifolicidas, na cultura da soja. 1n: CO~GRES-
1 . 

SO BRASILEIRO DE HERBICIDAS E PLANTAS DANINHAS, 17º,Pi--

racicaba, Resumos, 1988, p~ 124. 

ANDERSON, W.P. Weed Science~ PrincipIes. 2 ed., New York, 

West Publishing Company, 1983, 655 p. 

APPLEBY, A.P. & DAWSON, J.H. Sulfonylureas. In: PURDUE 

UNIVERSITY/. Herbicide action. Indiana, 1985. p. 173-82. 

ASARE-BOAMAH, N.K. & FLETCHER, R.A. Physiological and cy

tological effects of BAS 9052 OH on corn (le8 mays) see

dlings. Weed Science, Champaign, 31: 49-55, 1983. 

ASHLEY, D.G. & PFEIFFER, R.K. Weeds: a limiting factor in 

tropical 8gricul ture. Wor ld Crops 1 Hor ley, 8: 227<-9. 

1980. 

-
ASHTON, F. M. & CRAFTS, A. S. Mode of action o-f-;.-·herbicides. 

John Wiley and Sons, New York, 1981,525 p. 

ASHTON, F.M. & HARVEY, W.A. Selective chemical weed con

traI. Davis, Californian· University, 1971, 17 p. 



181. 

BARKER, M.A.L.; THOMPSON, J.R.; GODLEY, F.M. Control of 

annual morninglories (Ipomoea spp.) in soybeans[Glycine 

max (L.) Merrill]~ Weed Science, Champaign, 32: 813-8 , 
1 

1984. 

BASF BRASILEIRA S/A. "Poast" herbicida. São Paulo, s.d., 10 

p. (Manual Técnico). 

BEARDMORE, R.A. & LINSCOTT, N.L. Postemergence herbicide 

suppression of wheat, Triticum aestivum, growing with 

alfafa, Medicago sativa. Weed Science, Champaign, 36: 

636-41, 1988. 

BHAN, V.A. Weeds associated with soybeans and their con

traI. In: UNIV. ;:iLLINOI~. Soybean Production,Protection 

and Utilization, Urbana, 1974, p. 142-56. 

BLANCO, H.G. A importância dos trabalhos ecológicos nos 

programas de controle de plantas daninhas. O Biológico. 

São Paulo, 38(10): 343-350, 1972. 

BLANCO, H.G.; OLIVEIRA, D.A.; ARAUJO, J.B. & GRASSI, N. Ob- . 

servações sobre o período em que as plantas daninhas com- . 

petem com a soja [Glycine max (L.) Merr.]. O Biológico, 

São Paulo, 39: 21-35, 1973. 



182. 

BLEASDALE, J.K~A. Studies on plant competition. In: HAR

PER, J.L. The Biology of Weeds. Dxford, Blackwell Sci

entificPubIication, 1960. p. 133-43. 

BVRD JUNIOR, J.D. & VORK, A.C. Interaction of fluometuron 

~nd MSMA with sethoxydim and fluazifop. Weed Science 

Champaign, 35: 270-276, 1987 .. 

BONATO, E.R. & BONATO, A.L.V. A soja no Brasil: história e 

estatística. Documentos. EMBRAPA, Londrina (21): 1-61, 

1987. 

BROWN, H.M. & NEIGHBORS, S.M. Soybean metabolism of chIo -

rimuron ethyl: physiological basis for soybean selecti -

vity. Pesticide Biochemistry and fhysiology, New Vork , 

29: 112-120, 1987. 

BUHLER, 0.0. & BURNSIOE, O.C. "Herbicidalactitivity of 

fuazifop-buthyl,haloxyfop-methyl, and sethoxydim in 

soil. Weed Sclence, Champaign, 32: 824-31, 1984. 
., 

BUHLER, 0.0.; SWISHER, B.A. & BURNSIOE, a.c. Behavior of 

14C-haloxyfop-methyl in intact plants andcell cultures. 

Weed Science, Champaign, 33: 291-99, 1985. 



183. 

CAMARGO, P.N. Adjuvantes em formulações de herbicidas. Pira

cicaba, ESALQ, 1986, 82 p. 

CAMARGO, P.N. Herbicidas Orgânicos! Fundamentos Quimicos-Es -

truturais . 1 ed., São Paulo , Editora Manoele L tdª , 1986, 275 p. 

CAMARGO, P.N. Interação herbicida-planta. In: IPEF. Herbici -

das em Florestas~ Viçosa, 1977, I, p. 90-194. 

CAMPBELL, J.R. & PENNER, D. Compability of diclofop and 

BAS-9052 with bentazon. Weed Science, Champaign, 30:458-62, 1982. 

CAMPBELL, J.R. & PENNER, D. Sethoxydim metabolism in monoco -

tyledoneous and ~icotyledoneous plants. Weed Science 

Champaign, 33: 771-73, 1985. 

CARLSON, W. C. & WAX, L. M. Factors influencing the prytotoxicity of 

choroxuron. Weed Science, Champaign, 18: 98-101, 1970. 

CARVALHO, J.C. Fatores que influenciam a eficácia dos herbi

cidas aplicados em pós-emergência no cont~ole de espécies 

de ipomoea e outras plantas daninhas dicotiledôneas na 

cultura da soja [Glycine max (L.) Merrilll. Piracicaba 

1989. 130 p. (Mestrado-Escola Superior 

"Luiz de Queiroz"/USP). 

de Agricultura 



1.84. 

CHANDRASENA, N.R. & SAGAR, G.R. Effeets of fluazifop-buthyl 

on shoot growth and rhizome buds of Elymus repens (L.) 

Gould. Weed Researeh, Oxford, 24: 297-303, 1984. 

CHEN,YONG-ZHENG & PENNER, D. Combination effeets of aei

fluorfen with erop oil eoneentrates and post emergenee 

grass herbieides. Weed Seienee, Champaign, 33: 91-95, 

1985. 

CHERNICKY, J.P. & SLIF~, F.W. Effeets of sublethal eoneen-

trations of bentazon, fluazifop, haloxyfop, and sethoxy

dim on eorn (Zea mays). Weed Seienee, Champaign, 34~ 171-

74, 1986. 

CHO, HYUNG-VUL; WlqHOlM, J.M. & SLIFE, F.W. Effeets of ha

loxyfop on eorn(Zea mays) and soybean (Glycine max)eell 

suspension culltures. Weed Seienee, Champaign, 34: 496-

501, 1986. 

CHOW, P.N.P. Effeet of chlrosulfuron on four graminicides 

for weed contraI and wheat yield. Weed Research; Oxford, 
'-. 
~ 

28: 145-50, 1988. 

CHOW, P. N. P. Herbicide mixtures contraining BAS-.9052 for' 

weed control inflax (Linum usitatissimum). Weed Seienee, 

Champaign, 11: 20-22, 1983. 



185. 

ClAUS, J. S. ChIar imuran-ethy I (Classic): a new brodleaf poste -

mergence herbicide in soybean. Weed Technalogy, Champaign,JL: 114-

15, 1987. 

, 
ClOR, M.A.; CRAFTS, A.S. & VAMAGUCHI, S. Effect af higth hu-

I 

midi ty an translacation af foliar-applied labeüed compaunds in 

-plants. Plant Physyalagy, lancaster, 37: 609-17, 1962. 

COlBV, S. R. Calculating synergistic and antaganistic respanses af 

h~rbicide cambinatians. Weeds, Urbana, 15(1): 20-22, 1967. 

~lBV, S.R. Famesafen, a breakthraugh in post-emergence say

bean weed cantrol. Weed Abstracts, Oxford, 32: 288, 1983. 

~DMP~NDIO DE DEFENSIVOS AGRíCOLAS, 3 ed. São Paulo. Organi-

zação Andrei Editora ltdê , 1990, 478 p. 

CROON, K.A.; KETCHERSID, M.l. & MERKlE, M.G. Effect of ben -

tazan, imazaquim, and chlorimuran on the absorption and 

translocation of the methyl ester of haloxyfop. Weed Scien

ce, Champaign, 37: 645-50, 1989. 

CROON, K.A. & MERKlE, M.G. Effects af bentazon,imazaquimj'i0u 

6hlorimuron on haloxyfop or fluazifop-p efficacy. Weed 

Technology, Champaign, 2: 36-40, 1988. 



186. 

CURTIS, J.T. & McINTOSH, R.P. The interrelations of certain 

analytic and synthetic phytosociological characteres. 

Ecology, Durham, 31: 434-435, 1950. 

DAWSON, J.H. & APPLEBY, A.P. Weed-crop competitlon. In: 

PURDUE UNIVERSITY. Herbicide action. Indiana, 1985. p~ 

227-236. 

DERR, J.F.; MONACO, T.J. & SHEETS, ToJ. Uptake and translo

cation of fluazifop.by three annual grasses. Weed Scien

~, Champaign, 33: 612-17, 1985. 

DEVINE, M.D. & WANDENBORN, W.H. Absorption, translocation , 

and foliar activity of clopyralid and chlorsulfuron in 

Canada thistle (Cirsium arvense) and perennial sow 
i 
I 

thistle (Sonchus arvensis). Weed Science, Champaign, 33: 

524-30,1985. 

DORTENZIO, W.A. & NORIS, R.F. Antagonistic effects of des -

nedipham on diclofop activlty. Weed Science, Champaign; 

27: 539-544, 1979. 

DOW PRODUTOS QUíMICOS LTDª. "Verdict" herbicida. São Paulo, 

s.d., 10 p. (Boletim Técnico). 



187. 

DUKE, 5.0.; VOUGHN, K.C. & MEENSEN, R.L. Mitocondrial in-

volvement in the mode of actions of acifluorfen. Weed 

Abstracts, Oxford, 33: 78, 1984. 

DUWNT DO BRASIL S/A. "Assure" herbicida. Barueri, São Pau

lo, DAG: 064/85-JES, 1985, 5 p. (Boletim Técnico). 

OU PONT DO BRASIL S/A. Classic herbicida. São Paulo, 1986, 

n.p. (Boletim Técnico). 

DURIGAN, J.C. Mato - competição e comportamento de baixas 

doses de herbicidas, na cultura da soja [Glycine ~ max 

(L.) Merr.]. Piracicaba, 1983, 163 p. (Doutorado - Esco

la"Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz"/USP). 

DURIGAN, J.C.; PEREIRA, W.S.P. & LEITE, G.J. Controle quí-

mico de plantas daninhas, com herbicidas aplicados em 

pós-emergência, na cultura da soja (Glycine max). In: 

CONGRESSO BRASILEIRO DE HERBICIDAS E PLANTAS DANINHAS 

16º, Campo Grande, Resumos, 1986, p. 1. 

D'UTRA, G. Nova cultura experimental de soja. Boletim do 

Instituto Agronômico. INSTITUTO AGRONÔMICO, Campinas, 10 

(3): 131-9, 1889. 



188. 

EDMUND JUNIOR, R.M. & VORK, A.C. Effects of rainfall and 

temperature on postemergence control of sicklepod (Cassia 

obtusifolia)with imazaquin and DPX-F6025. Weed Science , 

Champaign, 35: 231-36, 1987. 

EVETTS, L.L. & BURNSIOE, O.C. Early root and shoot develop -

ment of nine plant species. Weed Science, Champaign, 21 

( 4): 289 - 29 1, 1 973 . 

FOV, C.L. & SMITH, L.W.. Surface tension lowering, wettabili-

ty of paraffin and corn leaf surfaces, and herbicidal 

enhancement of dalapon by seven surfactants. Weeds, Urba-

na, 13: 15-19, 1965. 

FORSTER, R. ALVES, A. Os herbicidas na lavoura dr soja. A 

Granja. Porto Alegre, 32: 32-38, 1976. 

FRANCISCO TERASAWA - PESQUISA E SEMENTES. Relatório técnico-

1987. Ponta Grossa, 1987, 45 p. 

. 
FEAR, O.S.; SWANSON, H.R. & MANSAGER, E.R. Asifluorfen meta-

bolism in soybean: diphenylether bond cleavages and the 

formation of homoglutathione, cysteine and glucose conju -

gates. Pesticide Biochemistry and Physiology, New Vork, 

20: 299-310, 1983. 



189. 

FREED, V.H. & MONTGOMERY, M. The effect of surfactants on 

foliar absorption of 3 amino-1,2,4-triazole. Weeds, Ur-

brna, 6: 386-~, 1958. 

GEALY, D.R. & SLIFE, F.W. BAS 9052 effects on leaf photo

synthesis and growth. Weed Science, Champaign, 31: 457-

61, 1983. 

GERWICK, B.C. Potential mechanisms for bentazonantagonism 

with haloxyfop. Weed Science, Champaign, 36: 286-90, 

1988. 

GERWICK, B.C.; JACKSON, L.A.; HANOLV, J.; GRAY, N.R. & RUS-

SEL, J.W. preemergence and pos~emergence activities of 

the (R) and (S) errantiomers of haloxyfop. Weed Science, 

Champaign, 36: 453-56, 1988. 

GILLESPIE, G.R. & NALEWAJA, J.D. Postemergence grass con

trol herbicides applied to the soil. Weed Science,Cham-

paign, 34: 942-47 y 1986. 

GODLEY, J.L. & KITCHEN, L.M. Interaction of acifluorfen and 
I 

fluazifop for annual gra~s contraI. Weed Science, Cham -

paign, 34: 936-41; 1986. 



190. 

GOWING, D.P. Coments on tests of herbicides mistures.Weeds, 

Urbana, 8(3): 379-91, 1960. 

GRAFSTRON, L.D. & NALEWAJA, J.D. uptak~ and translocation 

of fluazi fop in green foxtail (Setari,a viridis). Weed 

Science, Champaign, 36: 152-158, 1988. 

GRICHAR"W.J. & BOSWELL, T.E. Herbicide combinations in 

peanut (Arachis hypogaea). Weed Technology, Champaign , 

1: 290-93, 1987. 

GRIFFIN, J.L. Postemergence weed control in soybeans using 

AC-252, 214 and OPX-F6025. In: SOUTHERN WEED SCIENCE SO-

CIETY, Proceedings, Nashville, Tennessee, 38: 79, 1985. 

GRONWALD, J. W. Effect of holoxyfop and haloxyfop methyl on 

elongation .and respiration of corn (Zea mays) .and soybean 

(Glycine m.ax) roots. Weed Science, Champaign, 34: 196-202, 1986. 

GUIMARAES, S.C. Eficiência de clethodim para o controle de 

gramíneas, na cultura da soja. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE 
;'~' 

HERBICIDAS E PLANTAS DANINHAS, 17º, Piracicaba ,"Re-

sumos, 1988, p. 135. 



191. 

HAMMERTON, J.L. Weed control in soybeans. In: WORKSHOP ON 

SOVBEANS FOR TROPICAL ANO SUBTROPICAL CONOITIONS. Univ. 

Puerto Rico, 1974, p. 97-108. 

HARRISON, S.K. & WAX, L.M. Adjuvant effects on absorption, 

translocation, and metabolism af haloxyfop-methyl in 

corn (lea mays). Weed Science, Champaign, 34: 185-95 

1986. 

HARTILER, R.G. & FOV, C.L. Efficacy of three pastemergence 

herbicides for soybean. Weed Science, Chmapaign, 31: 

557-61, 1983a. 

HARTILER, R.G. & FOV, C.L. Compability of BAS 9052 OH with 
.~ 

acifluorfen and bentazon. Weed Science, Champaign, 31: 

597 -99, 1983b. 

HATIIOS, K. K. Effects of sethoxydim on the metabolism ,of 

isolated leaf cells of soybean [Glycine max (L.) Merr.]. 

Plant Cell Reprodution, 1: 87-90, 1982. 

HAWORTH, P. & HESS, F.O. The generation af singlet oxygen 

(1 02 ) by the nitro-diphenyl ether herbicide oxyfluorfen 

is lndependent of photosynthesls. Plant Physlalogy,Lan

caster, 86: 672-676. 1988. 



192. 

HAWTON, D. & STOBBE, E.H. The fate of nitrofenin rape, 

redroot pig weed andgreen foxtail. Weed Science, Cham

paign, 19: 555-58, 1971. 

HENDLEY, P.; DICKS, J.W.; MONACO, T.J.; SLYFIELD, S.M.;TUM

MON. O.J. & BARRET, J.C. Translocation and metabolism 

of pyridinyloxyphenoypropionate herbicides in rhizom~ous 

quackgrass (Agropyron repens). Weed Science, Champaign, 

33: 11~24, 1985. 

HOAGLAND, R.E. Acifluorfen action on growth and 

metabolism in soybean (Glycine max) seedlings. 

Science, Champaign, 37(6): 743-747, 1989. 

phenolic 

Weed 

HOECHST.DO BRASIL. QUíMUCA E FARMAC~UTICA. Co~ra herbicida, 

o mais avançado pós-emergente da agricultura moderna. São 

Paulo, 1984, n.p. 

HOLM, L. The role of weeds in human affairs~ Weed Science. 

Champaign, 19: 485-490, 1971. 

HOLM, L.G.; PLUCKNETTE, D.L.; DANCHO, J.V. & HERBERGER, J. 

P. The world's worst weeds. Honolulu, University Press 

of Havaii, 1977. p. 609. 



193. 

HOOK, B.J. & GLENN, S. Penetration, translocation, and me-

tabolism of acifluorfen following pretreatment with 

mefluidide. Weed Science, Champaign, 32: 691-96, 1984. 

HOSAKA, H.; INABA, H.; SATOH, A. & ISHIKAWA, H. Morpholo

gical and histological effects of sethoxydim on corn 

(Zea mays) seedlings. Weed Science, Champaign, 32: 711-

21, 1984. 

ICI BRASIL S/A. Flex-herbicida pós-emergente para controle 

de ervas daninhas de folhas largas. São Paulo, 1985. 14 

p. (Boletim Técnico). 

ICI BRASIL S/A. Fusilade 125. São Paulo, s.d., 10 p. (Bole

tim Técnico). 

JACKSON, L.A.; KAPUSTA, G. & MASON, O.J.S. Effect of dura

tion and type of natural weed infestations on soybean 

yield. Agronomy Journal, Madison, 77(5): 725-729, 1985. 



194. 

JANSEN, L.L. Effects of structural variations in ionic sur-

factants on phytotoxicity and physycal chemical properties 

of aqueous sprays ofseveral herbicides. Weeds, Urbana, 

13(2): 117. 1965. 

JACKSON, L.A.; KAPUSTA, G. & MASON, D.J.S. Effect of dura-

tion and type of natural weed infestations on soybean 

yield .. Agronomy Journal, Madison, IZ(5): 72529, 1985. 

KAPUSTA, S.; JACKSON, L.A.& MASON, D.S. Yield response of 

weed-free soybeans (Glycine max) to injury from postemer

gence broadleaf herbicides. Weed Science, Champaign, 34: 

3'04-7, 1986. 

KELLS, J.J. Grass control in soybeans [Glycine max o (L.) 

Merr.] with selective postemergence herbicides. Michigan, 

1982. 122 p. (Ph.D. - Michigan State University). 

KELLS, J.J.; MEGGIT, 'W.F.& PENNER, P. Absorption, translo -
. 

cation and activity of Fluazifop-butyl in-quackgrass 

[Agropyron repens (L.) Beauv.) and soybean. Weed Abstracts, 

Oxford, 32: 372, 1983. 



195. 

KLAUZER, J. & ARNOLD, W.E. Annual grass and broadleaf con

trol as influenced by diclofop-methyl, difenopeten and 

sethoxydim
1
combination-with bentazon. Weed Abstracts 

Oxford, 32~ 200, 1983. 

KIM, J.C. & BENDIXEN, L.E. Effects of haloxyfop and GGA-

82725 on cell cycle and cell division of oat (Avena sa

tiva) root tips. Weed Science, Champaign, 35: 769 - 74~ 

1987. 

KOBEK, K,; FOCKE, M.; LICHTENTHALER, H.K.; RETZLA~~ G. & 

WURZER, B. Inhibition of fatty acid biosynthesis in 

isolated chloroplasts by cycloxydim and other cyclohexa

ne-1,3-diones. Plant Physiology, Lancaster, 72: 492-98, 

1988. 

KUNERT, K.J. & BOGER, P. The Bleaching effect of the di

phenyl ether oxyfluorfen. Weed Science, Champaign, 29: 

169-73, 1981. 

LEE, S.D. & OLIVER, L.R. Effrêacy of acifluorfen on broad -

leaf weeds. Times and methods for application. Weed 
\ 

Science, Champaign, 30: 520-26, 1982. 



196. 

LEYS, A.R. & SLIFE, F.W. Absorption and translocation of 

14C-chlorsulfuron and 14C-metsulfuron in wild garlic (Al

lium wineale). Weed Science, Champaign, 36: 1-4, 1988. 

LIEBL, R. & WORSHAM, A.D. Effect of chlorsulfuron on diclo

fop phytotoxicity to italian ryegrass (Lolium multi fIo 

rum). Weed Science, Champaign, 35: 383-87, 1987. 

LORENZI, H. Plantas daninhas do Brasil. Nova Odessa, SP, 1982, 425 p. 

LUNDSFORD, J. Effect of herbicide rate, addltivus, growth 

stage and competitive crop on the control of Texas pani

cum with fluazifop-butyl. In: Southern Weed Science So

ciety, Annual Meeting, 36Q , USA, 1983. Proceedings, p.149. 

MATHIS, W.D. & OLIVER, L.R. Control of six morninglory 
i 

(Ipomoea) species in soybeans [Glycine max (L.) Meriill]. 

Weed Science, Champaign, 28: 409-15,' 1980. 

MATSUNAKA, S. Acceptor of light energy in photoactivation 

of diphenyl ether herbicides. Journal Agriculture and 

Foód Chemistry, Easton, 17: 171-75, 1969. _ 

MCCALL, P.J. Effect of chemical structure, temperature,crop 

Gil concentrate, and bentazon on the behavior of halozy -

fop in yellow foxtail (Setaria glauca) - a quantitative 

modeling approach. Weed Science, Champaign, 36: 424-35 , 

1988. 



197. 

McWHORTER, C.G. The effect of surfactant and environment 

on the toxicity of metriflufen to soybeans (Glycine max) 

and johnsongrass ,(;Soi:gllum, halepense). 
\ 

Weed Science , 

Champaign, 28: 113-8, 1979. 

MCWHORTE, C.G. & JORDAN, T.N. Effects of adjuvants and 

environment on the toxicity ~f dalapon to johnsongrass. 

Weed Science, Champaign, 24: 257-60, 1976. 

MIDGLEY, S.J. Effects of surfactants on phenoxyalkanoic 

herbicides. A preliminary reporto Aspects of applied 

biology-1, broadleaved weeds and their control in ce-

reaIs. Assoe. Appl. Biol., 193-200, 1982. 

MIYASAKI, J.M.; CUNHA, J.R. & HUERTA, A.S. Estudos de her

bicidas pós-emergentes no controle de gramíneas na cul-

tura de soja (Glycine max). In: CONGRESSO BRASILEIRO DE 

rlfRBICIDAS E PLANTAS DANINHAS, 16º,Campo Grande, Resumos, 

1986, p. 64. 

-
MINTON, B.W.; KURTZ, M.E. & SHAW, D.R. Barnyardg·~ss (Echi-

nochola crus-galli) control with grass and broadleaf weed 

herbicide combinations. Weed Science, Champaign, 37~ 

223-27, 1989. 



198. 

MIRANDA, M.A.C.; MASCARENHAS, H.A.A.; BRAGA, N.R. & KIIHL,R. 

A.S. Cultivar de soja 'IAC-8'. Circular.INSTITUTO AGRO

NÔMICO, Campinas (113):1-8, novo 1980. 
I 

\ 

MORRISON, I.N.; OWINO, M.G. & STOBBE, E.H. Effects of di-

clofop on growth, mitotic index, and structure of wheat 

(Triticum aestivum) and wild oat (Avena fatua) adventi-

ous roots. Weed Science, Champaign, 29: 426-32, 1981. 

MUELLER-DOMBOIS, D. & ELLEMBERG, H. Aims and methods of ve

getation ecology. New York, Willey & Sons Inc., 1974. 

547 p. 

MURPHY, T.R. & GOSSET, B.J. Control of cowpea (Vigna ungui

culata) in soybean (Glycine max) with acifluorfen. Weed 

Science, Champaign, 32: 427-31, 1984. 

MUZIK, T.J .. Weed biology and contraI. New York, 

Hill Book Company, 273 p. 1970. 

McGraw -

NALEWAJA, J.D. & ADA~CZEWSKI, K.A. Redroot pigweed (Ama

ranthus retroflexus) control with bentazon plus additives. 

Weed Science, Champaign, 25: 506-10, 1977. 



- -- , 

199. 

NALEWAJA, J.D. & SKRZYPCZAK, G.A. Absorption and transloca

tion of sethoxydim with additives. Weed Science, Cham

paign, 34: 657-63, 1986. 

NASH, R.G. Phytotoxic interactions studies - techniques for 

evaluation and presentation of results. Weed Science 

Champaign, 29(2): 147-55, 1981. 

OAKES, R.L. & LODI, L.A. Fluoroglicofen - aumento da ativi

dade de herbicida com o uso de adjuvantes. In: ~ONGRESSO 

8RASILEIRO DE HERBICIDAS E PLANTAS DANINHAS, 15Q , Campo 

Grande, Resumos, 1986, p. 1. 

O'DONOVAN, J.T.; O'SULLIVAN, P.A. & CALDWELL, C.D. Basis for 

paraquat phytotoxicity to barley by MCPA dimethylamine 

Weed Res.earch, Ox ford, 23: 165-172, 1983. 

PARKER, W.B.; THOMPSON JUNIOR, L. & GODLEY, F.M. Integrating 

sethoxydim into soybean (Glycine max) weed management sys

tems. Weed Science, Champaign, ~: 100-108, 1985. 



200. 

PARR, J.F. & NORMAN, A.C. Considerations in the use of sur

factants in plant systems. A review. Botanical Gazzette , 

Chicago, 107: 540-4, 1965. 

PEREIRA, F.A.R. Avaliação de herbicidas em pós-emergência, 

sobre o capim-carrapicho (Cenchrus echinatus) na cultura da 

soja no Estado do Mato Grosso do Sul. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE 

HERBICIDAS E PLANTAS DANINHAS, 17~Piracicaba,Resumo~, 1988, p. 131. 

PITELLI, R.A. Efeitos ~o período de competição das plantas 

daninhas sobre a produtividade do amendoim (Arachis hypo-

gaea L.) e o teor de macronutrientes em suas sementes.Pi

racicaba, 1980. 90 p .. (Mestrado - Escola Superior de Agri-

cultura "Luiz de Queiroz"/USP). 

PITELLI, R.A. Efeitos de períodos de convivência e de con-

trole das plantas daninhas no crescimento, nutrição mine

ral e produtividade da cultura de cebola (Allium cepa L.). 

Jaboticabal, 1987. 140 p. (Livre-docência - Faculdade de 

Ciências Agrárias e Veterinárias/UNESP). 

PITELLI, R.A. Interferências de plantas daninhas em cultu

ras agrícolas .. Informe Agropecuário. Belo Horizonte, 11 

(129): 16-27, 1985. 



201. 

PRASSAD, R.; FOY, C.L. & CRAFTS, A.S. Effects of relative 

humidity on adsorption and translocation of foliarly ap

plied dalapon. Weeds, Urbana, 15: 149-56, 1967. 
i 

PRIT.CHARD, M.K.; WARREN, G.F. & DILLEY, R.A. Si te of action 

oxyfluorfen. Weed Science, Champaign, 28: 640-45, 1980. 

PULVER, E. Control of malezas in soya [Glycine max (L.)Mer

ril]. Revista Camalfi. Bogotá, 1: 156-75, 1974. 

QUAKENBUSH, L.S. & ANDERSEN, R.N. Susceptibility of five 

especies of the Solanum nigrum complex to herbicides.Weed 

Science, Champaign, 33: 386-90,' 1985. 

RAY, T.B. Site of action of chlorsulfuron: inhibition of 

valine and isoleucine biosynthesis in plants. Plant Phy

siology, Lancaster, 75: 827-31, 1984. 

RAY, T.B. The mode of action of chlorsulfuron: a new herbi

cide for cereal. Pesticida Biochemistry and Physiology , 

New York, 17: 10-17, 1982. 
- ---, 



202. 

RENDINA, A.R. & FELTS, J.M. Cyclohexanedione herbicides are

selective and potent inhibitors af acetyl-CoA carboxylase 

from granes. Plant Physiology, Lancaster, 86: 983-86 

1988. 

RETZINGER, J.r.; ROGERS, R.L. & MOWERS, R.P. Performance of 

nAS 9052 applied to jahnsongrass (Sorghum halepense) and 

soybean (Glycine max). Weed Science, Champaign, 31: 796-

800, 1983. 

RHODES JUNIOR, G.N. & COBLE, H.D. Influence of application 

variable on antagonism between sethoxydim and bentazon 

Weed Science, Champaign, 32: 436-41, 1984a. 

RHOOES JUNIOR, G·.N~ & COBLE, H.D. Inflluence of bentazon on 

~bsorption and translocation of sethoxydim in goosegrass 

(Eleusine indica). Weed Science, Champaign, 32: 595-97 , 

1984b. 

RITTER, R.L.! COBLE, H.D. lnfluence af temperature and 

_relativa humidity on the activity of acifluorfen. Weed 

Science, Champaign, 29: 480-5, 1981a. 

RITTER, R.L. & COBLE, H.D. Penetration, translocation, and 

metabolism of acifluorfen in saybean (Glycine max),common 

ragweed (Ambrosia artemisiifolia), and common cocklebur 

( Xanthium pensylvanicum). Weed Science, Champaign, 29:474-80.1981 b. 



203. 

RITTER, R.L. & COBLE, H.D. Influence of crop canopy, weed 

maturity and rainfall on acifluorfen activity. Weed Sci

lnce, Champaign, 32: 185-90, 1984 . 

.. ROBERTSON, M.N. & KIRKWOOD, R.C. The mode of action foliage

applied translocated herbicides with particular reference 

to the phenoxy-acid compounds. l. The mechanism and fac

tors influencing herbicide a absarptian. Weed Research , 

Oxfard, 9: 224-40, 1969. 

RODRIGUES, B.N. Efeitos de misturas de bentazon e paraquat 

nas plantas daninhas e na cultura da feijão (Phaseolus 

vulgaris L.). Piracicaba, 1982, 138 p. (Mestrado - Escola 

Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz"/USP). 

RODRIGUES, B.N.; ALMEIDA, F.S.; SKORA NETO, F. & VIDAL, R.A. 

Comportamento de alguns latifolicidas na cultura da soja 

[Glycine max (L.) Merr.). In: CONGRESSO BRASILEIRO DE HER

BICIDAS E PLANTAS OANINHAS,16º,Campo Grande, Resumos,1986, 

p. 63. 

ROHM ANO HAAS BRASIL LTOª. Compete. São Paulo, 1986, n. p. 

(Boletim Técnico). 



204. 

ROSSI, C.A. Efeitos de períodos de controle e de convivência 

de plantas daninhas na cultura da soja [Glycine max (L.) 

MerrillJ. jaboticabal, 1985, 40 p. (Trabalho de Graduação 
i 

Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias/UNESP). 

RUEDELL, J. Três anos de avaliação do herbicida fomesafen em 

sOJa no Rio Grande do Sul. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE HER-

6ICIDAS E PLANTAS DANINHAS!15º~elo Horizonte, Resumos 

1984, p. 105. 

RUIZZO, M.A. & GORSKI, S.F. Inhibition of chloroplast-media

ted reactions by quizalofop herbicide. Weed Science,Cham-

paign, 36: 713-18, 1988. 

SANDS, R. & BACHELARD, E.P. Uptake of picloran by Eucalyp 

leaf discs. 1. Effects of surfactants and nature of leaf 

surfaces. New Phitologist, Cambridge, 72: 87-9, 1973. 

SANTOS, J.F.; MELO, J.C. & SILVA, J.F. Competição de grami -

nicidas, visando testar a eficiência no controle de plan-

tas daninhas da cultura da~oja. In: ~nNGRESSO BRASILEIRO 

DE HERBICIDAS E PLANTAS DANINHAS, 16º, Campo Grande, Re-

sumos, 1986a, p. 25. 



205. 

SANTOS, J.F.; MELO, J.C.; SILVA, J.F. & LAKE, C. Competição 

de latifolicidas visando eficiência de. controle de plan -

tas daninhas da cultura da soja . In: CONGRESSO BRASILEIRO 

DE HERBICIDAS E'-PLA~TAS DANINhAS, 16º, Campo Grande, Re

sumos, 1986b, p. 74: 

SECOR, J. & CSÉKE, C. Inhibition af acetyl-CaA carboxylase 

aci ti vityby haloxyfop -anti tralboxydim. P lant PhysL:logy, .. 

SHAW, W. Terminology Committee Report r Weed Society af Ame -

rica. Weeds, Urbana, ~: 278 p. 1956. 

SHURTLEFF, J.L. & COBLE, H.O. The interaction of $oybean 

(Glycine max) and five weed species in the greenhouse. 
I 

Weed Science, Champaign, 33(5): 669-672 f 1985. 

SILVA, N.G. Eficiência de fome$afen e bentazon s isolados e 

em misturas com graminicidés, no controle de plantas da

ninhas na cultura do feij~o (Phasealus vul~aris L.). Vi

çosas 1988. 57 p. (Mestrado - Univeisidadg; Federal de Vi-
--.::-' 

çosa)< 

SLIFE t r. W. New grass . pec i fie herbicide,s < ln~ PURDUE Ul\iI ~ 



206. 

SOARES, A.A. Estudo preliminar da distribuição geográfica e 

por cultura das principais plantas daninhas do Estado de São 

Paulo. Jaboticabal, 1976. 35 p. (Trabalho de Graduação 

Faculdade de Ciências Agrãr~as e Veterinárias/UNESP). 

,SORENSEN, V.M.; MEGGITT, W.F. & PENNER, D. The interaction of 

acifluorfen and bentazon in herbicidal combinations. Weed 

Science, Champaign, 35: 449-56, 1987. 

STONEBRIDGE, W. C. Selective postemergencegrass weed contraI in broad

leaf arable crops. Outlook of Agriculture, Bracknell, .JQ:382-92, 1981. 

STA~ MAN, P.W. & PHILLIPS, W.M. Inhibition of glyphosate phy

totoxicity. Weed Science, Champaign, 27: 575-77, 1979. 

STOL TENBERG, D. E .; GRONWALD, J. W .; WYSE, D. L. ;BURTON, J.D.; SO~ 

MERS, D. A. i & GENGENBACH, B.G. Effect of the sethoxydim and haloxy - ~ 

fop on acetyl-coenzyme A carboxylase activity in 

species. Weed Science, Champaign, 37: 512-16, 1989. 

Festuca 

SWEETSER, P. B.; SCHOW, G.S. & HUTCHISON. Metabolism of chlorsulfuron 

by plants: biological basis for selectivity of a new herbi

cide for cereaIs. Pesticide Biochemistry and Physiology, New Y.ork 

.J2: 18-23, 1982. 

SWISHER, R. A. & CORBIN, F. T. Behavior of BAS-9052 in soybean (Glycine 

max) and johsongrass (Sorghum halepense) plant and cell 

cultures. Weed Science, Champaign, 30: 640-50, 1982. 



207. 

TAYLOR, F.R. Today's herbicide: cobra-postemergence herbi -

cide shows promise for producers and PPG. Weeds Todays 

Champaign, 16 (4): 3, 1985. 

VAN HEEMST, H.D.J. The influence of weed competition on crop 

yield. Weed Abstracts, Oxford, l~: 660, 1986. 

VANSTONE, D.E. & STROBB, E.H. Light requirement of the di

phenylether herbicide oxyfluorfen. Weed Science, Champaign, 

27: 88-91. 1979. 

-VAUGHN, S. F. & MERKLE, G. M. Histological and cytological ef

fects of haloxyfop on sorghum (Sorghum bicolor) and uni-

corn-plant (Proboscida louisianica) root meristems. Weed 

Science, Champaign, 37: 503-11, 1989. -' 

VELINI, E.D. Avaliação dos efeitos de comunidades infestan

tes naturais, controladas por diferentes períodos. sobre 

o crescimento e produtividade da cultura da soja [Glycine 

max (L.) Merrill). Jaboticabal, 1989. 153 p. (Mestrado -

Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinátias/UNESP). 

VELOVITCH, J.J; & SLIFE, F.W. Uptake translocation and me

tabolism of fluazifop-butyl in foxtai~ rnillet (Setaria ita

lica L. Beauv.) and common cocklebur (Xanthium pensylva -

nicum Walb.) Weed Abstracts, Oxford, 33: 80, '984. 



208. 

VICTORIA FILHO, R. Fatores que influenciam a absorção fo

lia dos herbicidas. Informe Agropecuárioo Belo Horizon

te, .l.l(129): 31-38, 1985. 

YIH, Y. Todays herbicide: Blazer - a new postemergence her

bicide. Weed Today, Champaign, 12 ( 1 ): 14, 1981. 

WALOROP, 0.0. & BANKS, P.A. Interaction of 2,4-0B,acifluor

fen and toxaphene applied to foliage of sicklepod (Cassia 

obtusifolia). Weed' Science, Champaign, 31: 351-54, 1983. 

WARREN, G.F.' Herbicide combinations and interactions. In: 

PUROUE UNIVERSITY. Herbicide action. Indiana, 1985, p. 

289-301. 



20B. 

WHITWELL, T.; WEHTJE, G.; WALKER, R.H. & McGUIRE, J.A. John

songrass (Sorghum halepense) control in soybeans (Glycine 

max) jwith postemergence grass herbicides applied alone 

and in mixtures. Weed Science, Champaign, 33: 673-78 

1985. 

WILCUT, J.W.; WEHTJE, G.R.; PATTERSON, M.G. & COLE, T.A. Ab-

soption, translocation, and metabolism of foliar-applied 

chlorimuron in soybeans (Glycine max), -peanut (Arachis 

hypogaea), and selected weeus. Weed Science, Champaign 

37: 175-80, 1989. 

WILHM, J.L.; MEGGITT, W.F. & PENNER, D. Effect of acifluor

fen and bentazon on absorption and translocation of halo

xyfop and DPX-Y6202 in quackgrass (Agropyron repens).Weed 

Science, Champaign, 34: 333-37, 1986. 

WILLS, G.D. Toxicity and translocation of sethoxydim in 

bermudagrass (Cynodon dactylon) as affected by envirorment. 

WeedScience, Champaign, 32: 20-24, 1984. 

WYRILL, J.S. & SURNSIDE, O.C. Glyphosate toxicity to common 

milkweed and hemp dogbane as _ 'influenced by surfactants. 

Weed Science, Champaign, 25: 275-87, 1977. 



210. 

APt:NDICE 



211. 

Tabela 24 - Temperatura (oC) do ar e do solo e umidade rela-

tiva do ar (%), durante a aplicação dos tratamen-

tos nos experimentos 1 e 2. Piracicaba, SP, 19~7. 

Hora Temp. ar Temp. solo U.R. 

Experimento 1 

11 : 40 36,0 40,8 44,0 
12: 10 37,0 42,8 43,0 
12:40 37~5 41 ,O 44:0 
13: 10 38,0 43,4 41 , O 
13:40 40,0 42,6 39,0 
14: 10 39,0 44,0 38,0 
14:40 40,0 44,0 37,0 
15: 10 34,0 42,8 42,0 
15:40 38,0 43,0 40,0 
16: 10 34,0 41,6 41, O 

Experimento 2 

-Primeira época 9:50 34,0 28,0 47,5 
de aplicação 10:20 33,0 30,0 44,2 

10:50 35,0 32,0 41, O 
11:20 36,0 34,0 39,0 
11:50 38,5 35,4 37,2 
12:20 39,5 35,2 35,5 

Segunda época 9:40 29,0 25,8 43:0 
de aplicação 10: 10 33,0 27,5 40,0 

10:40 34 t O 30,4 38,0 
11:10 35,0 32,0 39,0 
11:40 30,5 31 ,8 45,0 
11:45 30,4 31,8 45,0 



Tabela 25 Dados meteorológicos do mês de dezembro de 1986. 

ESALQ/USP, P:racicaba~ SP. 

InSD- r-':r.8C i p i-- Umidade Temper. Temper. Temper. 
Dia Jacão 'tr'ç:ão relativa máxima mínima média 

(' i \' \ (mlTi) r I)' ) (De) (Oe) (De) ,n, c..- \ it1 

1 í ~ 60 :, J j 70 92,20 27,60 20,20 23,90 
2 3~.L~O :2,10 88~40 29,20 20,ilO 24,80 
3 ::5 30 26)80 91 5 50 28,20 20,00 2li.l0 
4 3\00 4 1 40 87,40 ')0 on 

.::..._" , ./ l..1 19,80 2/+,85 
5 7, -. o 0,00 77!60 33~30 20,50 26~90 
6 " C'. C L... ~ c- .L 3,50 c' '. 7 o I..l I I 32\60 20,00 26\30 
7 ~': CO 32 1 10 [;5! 10 30 1 40 19)60 25:00 
8 O:bO ~ "' 10 gS, DO 27 t OO 18\60 22 1 80 i;' ) 

9 n c'n 
l} S ~:-'I... 6)50 '89,50 24)20 19:00 21\60 

:) 9 j L: o 0,00 72,20 30\70 18 1 70 24)70 
1 9) :)0 0)00 67,00 32;70 20 1 20 26 1 45 
2 b I ~'O 0,00 74,20 31 1 80 'l9 \90 25,85 
3 Li. ~ ~-;'O 2.,40 77,40 30,20 20,20 25 1 20 

"14 :~cL;J 8 \ 10 84, hO 29,70 20,'::"0 25 1 05 
15 <'; '10 S,20 R7 1 80 29:50 '20,80 ')~ 15 L_ ~ ~"'-I 

16 2,1:0 2L: 540 90,90 29,60 2 i ! 40 :::5\50 
17 ~,~O .., '"'n 

i I.!. U 82$90 29 1 70 20,60 ""c:; 
G.....-~ 15 

18 1 1 f Cl 7)90 86 5 60 30~20 20)50 25 1 35 
19 0\:;'0 (,00 81) 00 25\70 í 9 $ LI,O 225 55 
20 [; I 5J C 00 76 \40 29~70 19 1 70 24)70 
21 LIGO ~ 00 7G s 70 29 f 50 19,80 2lt.)65 
22 ') '10 LJ: ~OO 88 s 00 26 \ 10 20 1 20 23\ 15 '-I 4 

23 5\00 '~ú \ 60 84 1 30 30$80 18 1 20 24~50 
24 i! r 00 't6\60 85\ 10 26 f 80 17 1 70 22 1 25 
25 2 1 80 2,60 87\40 27,20 16~80 22,00 
26 4)90 0 1 30 85 1 20 27\20 17:40 22\30 
27 6,.50 0 1 40 82 1 90 38)50 17 1 90 24 f 20 
28 L! I 70 10,70 83)40 29 ~ 10 19}20 :::'4 I 15 
29 4)30 0 1 00 73 1 90 28 1 90 19 \ 10 :,4) 00 
30 2 j 20 4,) 70 82\50 27,20 18 I 10 22,65 
31 8! liO 0100 77,3Q, 28 t 80 16'\ 20 22,50 

tvédin 3\59 9! 1'1 82,95 29) 16 19)37 24 5 27 

Total 12::, ,60 282,30 2571)50 904 f OO _600 1 50 752~25 

~-~_._--
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tabela 26 - Dados meteorológicos do mês de janeiro de 1987. 

ESALQ/USP, Pi:acicaba, SP. 

Insola- precipi- Umidade Temper. Tempero Temper. 
Dja cão tacão re:;lti va máxima mínima média 

(h/d) (mm) i : ) (01"" (De) (De) .... ) 

1 10 t 60 8~70 68 ~ 10 31,80 :6~80 23 f 4·0 
') . 5,00 4 s 80 -83 s 50 31 f 00 ,8 f 40 24 f 70 ..... 
3 4!OO 59,50 88,60 30,00 19, 10 24~55 
4 9 1 40 103 1 20 80,70· ·31 j 40 18,80' 25 ~ 10 
:=; 11,00 75,40 32,JO 18,00 25 f OO 
v 11 f 20 77 f OO 3 L:. ~ )0 18)90' 26~4~ 
7 11\ 90 7 5 ~ 70. -34,20~~ ~:1 S : 4-0-::, -.26) 8C . o 

8 11 t 30 63)70 33~90 20,20 27 5 05 
(:) 10 , 10 O~OO 68,70 33)60 20.90 2 7 ,25 -' 

10 9 f 30 OJOO 77~80 35 f OO 20;90 27~S'5 
1 1 7 y70 0,00 81 s 40 34,00 20,90 27,45 
12 2 f 40 :l°t 8O 90 t 30 31,60 21 ~ 20 26, L! o 
'13 10,30 OsOO 71 s 10 33,40 20\90 27 ~ 15 
14 9,30 0,00 65~40 34 ~ 4.0 21! 20 27 \ 80 
15 11 s 70 0~20 66\80 35,10 22!20 26 f 65 
16 8,60 7 f 20 69,50 33,4·0 20,80 27 j 10 
17 5,90 15,00 83~90 30 t 50 20: 10 25 , 30 
18 10,00 Or OO -72~90 30 1 90 19,20 25,05 
19 10~60 OsOO 65,90 38,00 'l7,90 23 1 95 
20 11,00 Or OO 65~30 31!40 17,20 2Li ,:'0 
21 9,80 O~OO 68\80 31! 80 17 1 40 24, ' o 
22 7 t OO 0,50 80s20 31 1 00 18~20 24· ~ t:8 
23 2 t 50 21,90 87~.50 28 f 80 20,20 24,SO 
24 Os50 14, f 40 89~60 27 s 00 20,90 23,95 
25 1 s 40 2,.20 89,80 27 ~ 4·0 21! 20 24,30 
26 0,,20 6 s 10 90,30 25)20 21 , 60 23,40 
27 Of30 10,30 92 t 20 26 f 60 20 f 90 23)75 
28 Os20 21~60 89 t OO 27~40 20~40 23 9 90 
29 O~OO 7,50 90~50 25 1 20 19 1 20 22,20 
,30 1,.30 32~60 84~70 28 r 20 19$40 23 f 80 
31 0'f:-20 16 J 40 91 ~ 40 24r7O 19,60 22,15 

, I.r t" 

l\~(~OJ..a ó f 60 i2 j 70 78)89 30,5C 19 1 7b. 25 t 27 

T:"'i'~ €"", ! 
,u~c.~ 204\70 342 1 90 24.45,70 95L!.?O 612,00 783 r 45 
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Tabela 27 - Dados meteorológicos do mês de fevereiro de 1987. 

Média 

Total 

Dia 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
1~ ,..-
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

ESALQ/USP, Piracicaba, SP. 

Insola
cão 

<fí/d) 

5,80 
2,70 
1 ,50 
2,60 
8,10 
3,00 I 

5,50 
7,10 
3,40 
6,00 

10,90 
6,00 
3,90 
3,40 
5,30 
2,40 
4,20 
3,10 
2,60 
0,10 
8,20 
5,50 

11,00 
10,40 
9,00 
8:30 
9,60 

10,20 

5,71 

159,80 

Precipi
tação 

(mm) 

13,70 
23,00 
16,60 
5,40 
0,00 
0,00 
0,00 
0,40 
4,70 
0,00 
0,00 
1,80 
6,10 

22,30 
6,30 
0,00 

38,20 
0,00 
6,80 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

18, 10 
37,70 
0,00 
0,00 
2,00 

7,25 

203,10 

Umidade 
relativa 

(%) 

81,50 
80,20 
87,90 
77,70 
77,70 
73,40 
69,00 
70,50 
81,70 
64,20 
64,30 
73,20 
84,20 
85,00 
85,10 
83,00 
89,60 
84,10 
85,30 
88,70 
72,80 
67,90 
71,50 
77,80 
77,80 
75,10 
71,20 
67,90 

.-
77,4'A 

2168,30 

Temper. Temper.Temper. 
máxima mínima média 

(oC) (oC) (oC) 

31,90 
31,00 
29,80 
29,40 
31,90 
29,60 
31,40 
33,20 
29,80 
24,90 
28,80 

. 27,00 
28,80 
29,40 
29,20 
28,00 
28,90 
27,80 
29,40 . 
25,80 
30,60 
31,60 
34,40 
33,90 
34,00 
32,40 
33,00 
34,80 

30,38 

18,60 
19,00 
19,40 
20,20 
18,80 
19,20 
20,00 
10,20 
20,40 
16,90 
16,40 
16,20 
17,00 
18;,00 
18,20 
18,40 
1,8,60 
16,90 
17,80 
19,90 
20,10 
19,80 
19,60 
19,80 
18,40 
18,20 
18,60 
20,20 

18,74 

25;25 
25,00 
24,60 
24,80 
25,35 
24,40 
25,70 
26,70 
25,10 
20,90 
22,60 
21,60 
22,90 
23,70 
23,70 
23,20 
23,75 
22,35 
23,60 
22,85 
25,35 
25,70 
27,00 
26,85 
26,20 
25,30 
25,80 
27,50 

24,56 

850,70 524,80 687,75 



215. 

Tabela 28 - Dados meteorológicos do mês. de m3rço de 1987. 

ESALQ/USP, Piracicaba, SP. 

Insola- precipi- Umidade Temper. Temper.Temper. 
Dia ção tação relativa máx,ima . mínima média 

(h/d) (mm) (%) (De) (De) (De) 

1 8,80 0,00 74,00 32,20 20,20 26,20 
2 10s40 0,00 61,30 32,40 19,20 25,80 
-z 10,10 0,00 63,30 33,20 16,00 24,60 ./ 

4 9,90 0,00 63,60 33,20 16,40 24,80 
5 10,30 0,00 61,00 33,20 16,20 24,70 
6 9,80 0,00 56,80 33,90 17,40 25,65 
7 0,80 0,30 79,10 27,60 19,10 23,35 
8 0,40 71,10 89,40 26,20 19,60 22,90 
9 0,70 14,20 93,90 26,90 20,20 23,55 

10 3,80 9,80 87,00 26,60 20,20 23,40 
11 10,20 0,00 80,50 24,20 11,40 17,80 
12 10,10 0,00 64,30 26,60 11,60 19,10 
13 10,00 0,00 65,80 28,60 12,20 20,40 
14 9,90 0,00 69,40 31,90 15,00 23,45 
15 9,70 1,20 68,40 32,00 16,20 24,10 
16 8,40 0,50 71,30 30,90 17,90 24,40 
17 9,20 1,00 75,90 31,40 17,60 24,50 
18 8,20 6,60 75,$0 31,20 17,20 24,20 
19 4,50 0,00 74,60 29,90 16,90 23,40 
20 9,10 0,00 67,70 30,90 16,90 23,90 
21 10,00 0,00 70,90 31,10 17,40 24,25 
22 9,70 0,00 67,60 31,90 17,60 24,75 
23 10,00 0,00 60,90 32,20 17,80 25,00 
24 10,20· 0,00 67,80 33,00 16,80 24,90 
25 9,20 0,00 70,20 33,20 17,90 25,55 
26 6,50 0,40 73,70 33,20 18,90 26,05 
27 5,80 0,50 78,20 33,90 19,90 26,90 
28 0,90 0,00 75,70 28,20 20,00 24,10 
29 10,40 0,00 65,70 31,40 17,90 24,65 
30 10,00 0,00 63,90 32,90 16,60 24,75 
31 9,90 0,00 66,90 32,90 17,80 .25,35 

Média 7,96 3,41 71,12 30,87 17,29 24,08 

Total 246,90 105,60 2204,60 956,90 536,00 746,45 



216. 

Tabela 29 - Dados meteorológicos do mês de abril de 1987. 

ESALQ/USP, Piracicaba, SP. 

Insola- Precipi- Umidade Temper. Temper. Temper. 
Dia ção tação retativa máxima mínima média 

(h/d) (mm) 00 (Oe) (oC) COe) 

1 9,70 0,00 63,60 32,20 18,90 25,55 
2 10,20 0,00 70,00 32,40 19,20 25,80 
3 1,60 9,20 82,80 25,30 19,40 22,35 
4 0,00 17,70 90,80 19, 70 . 16,90 18,30 
5 0,30 0,60 83,60 21,90 15,70 18,80 
6 6,60 0,00 76,40 28,40 16,40 22,40 
7 8,30 0,00 78,90 30,00 15,00 22,50 
8 6,20 0,60 82,00 29,20 15,20 22,20 
9 9,20 0,00 72,40 32,20 17,90 25,05 

10 7,40 6,60 79,60 31,80 19,00 25,40 
11 7,90 0,00 76~30 30,90 18,80 24,85 
12 7,00 6,40 81,60 31,90 17,90 24,90 
13 10,30 0,00 71,40 33,80 18,90 26,35 
14 6,00 5,90 80,70 31,60 19,90 25,75 
15 9,40 0,00 76,70 33,00 19,40 26,20 
16 9,60 0,00 65,50 32,70 19,80 26,25 
17 9,80 0,00 67,10 33,10 18,.50 25,80 
18 9,30 0,00 70,60 32,80 17,.50 25,15· 
19 9,i90 0,00 65,80 32,00 16,80 24,40 
20 1,00 17,20 88,30 27,60 17,90 22,75 
21 1,20 5,80 91,70 24,90 17,60 21 ,25 . 
22 3,00 0,60 81,00 29,20 18,20 23,70 
23 6,90 0,00 74,40 30,20 18,60 24,40 
24 9,50 0,00 71,90 28,80 17,00 22,90 
25 9,60 0,00 68,00 28,00 17,20 22,60 
26 9, i ° 0,00 67,70 26,40 13,20 19,80 
27 7,70 0,00 69,80 26,80 14,20 20,50 
28 5,90 0,00 67,80 28,90 16,90 22,90 
29 1,60 0,00 77,40 25,40 17,60 21,50 
30 3,40 0,00 75,50 27,7Q 17,20 . 22,45 

---, 
. t. 

tvlédia 6,59 2,35 75,64 29,29 17,56 23,43 

Total 197,60 70,60 2269,30 878,80 526,70 702,75 



217. 

Tabela 30 - Dados meteorológicos do mês de maio de 1987. 

ESALQ/USP, Piracicaba, SP. 

Insola- Precipi- Umidade Temper. Temper .. Temper. 
Dia ção tação relativa -máxima r.lÍnima média 

'. (h/d) (mm) (~~ ) (De) (Oe) (oe) 

1 8, L~O 0,00 75,40 28,50 14,60 21,55 
2 5,40 0,00 71,80 28,90 15,00 - 21,95 
3 9,70 0,00 71,80 29,80 15,00 22,40 
II 2, L~O 11 ,30 81,80 29,00' 15,20 22,10 
5 2,20 14,70 91,00 27,20 16,00 21,60 
6 9,00 0,40 77,90 29,20 18,20- 23,70 
7 3,80 0,00 80,20 28,40 19,20 23,80 
8 3,20 8,20 85,40 29,80 21,20 25,50 
9 6,20 0,00 77,20 24,80 16,00 20,40 

10 6,30 0,00 74,40 23,40 12,60 18,00 
1 1 1 ,20 68,00 92,60 20,60 12,90 16,75 
12 8,60 0,00. 80,00 29,40 15,60 22,50 
13 10,00 0,00 70,90 29,90 16,90 23,40 
14 7,50 0,00 65,50 . 28,60 17,40 23,00 
15 3,30 30,40 82,90 27,80 19,40 23,60 
16 5,20 0,00 82,90 25,90 16,00 20,95 
17 1,30 13,80 92,70 20,60 13,20 16,90 
18 1,20 6,40 87,70' ~ 24,40 13,90 19,15 
19 4,40 21,70 90,10 27,40 15,80 21,60 
20 7,10 13,80 81 ,80 . 29,20 17,80 23,50 
21 1 ,10 0,40 87,70 22,60 18,20 20,40 
22 9,60 0,00 75,10 21,60 10,60 16,10 
23 9,40 0,00 73,90 24,90 9,80 17,35 
24 0,20 6,20 89,90 18,00 10,60 14,30 
25 2,60 0,00 77,30 17,60 12,80 15,20 
26 10,00 0,00 69,30 21,20 5,40 13,30 
27 9,00 0,00 78,40 24,20 6,60 15,40 
28 0,30 4,60 93,80 17,60 7,60 12,60 
29 1 ,80 0.,00 82,20 19,90 12,20 . 16,05 
30 9,70 0,00 75,60 21,2Q 8,40 14,80 
31 6,20 -EI',OO 78,50 23,90 8,20 16,05 _ 

~1édiCl 5,36 6,45 ,80,51 25,02 13,95 19,48 

Total 166,30 199,90 2 l195,70 775,50 432,30 603,90 


