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.XX. 

INTERFERENCIA E MANEJO DE PLANTAS DANINHAS EM ÁRESA DE CANA

DE-AÇúCAR (Sac.c.haJtu.m spp.) INTERCALADA COM OS FEI JÕES Pheue.o.f.u.6 

vu.tgaJt~~ E V~gna u.ngu.~c.u.tata L. Walp 

RESUMO 

Autor: PAULO AFONSO GRACIANO 

Orientador: Prof. Dr. RICARDO VICTORIA FILHO 

Com o objetivo de estudar o comportamento da 

interferência de plantas daninhas sobre as produções agricolas da 

cana-de-açúcar e da cultura do feijão em consórcio intercalar e, os 

efeitos do manejo da comunidade infestante, foram instalados três 

~irrentos de campo 1 localizados na Usina são José,municipio de 

Macatuba-SP., e na Estação Experimental Central do IAA/PLA -

NALSUCAR,Araras-SP., em solos Latossol Vermelho escuro dis -

trófico e Latossol Roxo epieutrófico. O 19 e 29 experimentos fo

ram instalados na Usina são José, utilizando o delinearrento ext::er! 

rrental de blocos ao acaso, o 19 contendo 4 repetições, e o 29 com 

5 repetições,com os seguintes tratamentos:testemunha com ca

pina;testemunha sem capinai trifluralina + alaclora à 1,80 + 

2,40 kg i.a./ha; trifluralina à 2,40 kg La./ha;rretolaclora à 2,16 kg 

i.a./ha: alaclora à 2,88 kg i.a./ha: orizalina à 1,68 kg i.a.1 

hai pendimetalina à 1,50 kg i. a. Iha e diurona + arretrina à 1,20 + 

1,60 kg La./ha aplicados sobre o sulco de plantio da cana-de-açúcar e 



.x~. 

capinas nas entrelinhas. O 39 experimento foi instalado em Ara

ras - SP., e o delineamento experimental adotado foi o de blo

cos ao acaso com parcelas sub-divididas, contendo 5 repetições, 

com os tratamentos: 19, 29 e 39 sem o controle do mato durante 

25, 50 e 75 dias, respectivamente; 49, 59 e 69 com o controle do 

mato durante 25, 50 e 75 dias; o 79 e 99 tratamentos respectiva

mente com e sem o controle do mato durante 150 dias com a cana

de-açúcar em monocultivo, e 89 e 109 tratamentos com e sem o con 

trole do mato durante 150 dias com a cana-de-açúcar em consórcio 

intercalar com os feijões 'bolinha' e 'macassar'. Os periodos de 

controle do mato foram contados a partir da semeadura da cultura 

do feijão. A comunidade infestante foi controlada muito bem por 

todos os herbicidas utilizados. Os herbicidas trifluralina + alª 

clora; alaclora isolado, orizalina e pendimetalina causaram sin

tomas de intoxicação ao feijão 'macassar'. Com exceção da mistu

ra diurona + ametrina, todos os demais herbicidas causaram sin

tomas de intoxicação ao feijão 'bolinha'. Nenhum herbicida apre

sentou sintomas de intoxicação à cultura da cana-de-açúcar. A mª 

tocompetição não alterou a população final, entretanto, afetou 

o número de vagens tanto para o feijão 'bolinha' como para o 

'macassar'. A competição não alterou o número de internódios dos 

colmos da cana-de-açúcar e sim o seu alongamento. A população f! 

nal de plantas da cana-de-açúcar foi drasticamente afetada pela 

competição. As caracteristicas tecnológicas da cana-de-açúcar i~ 

tercalada com feijão 'macassar' como: Brix %, Açúcares redutores 
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% do caldo e Pol % da cana-de-açúcar foram afetados pela matocoID 

petição. Quando a cana-de-açúcar foi intercalada com o feijão 

'bolinha' somente o Brix % do caldo foi alterado pela matocompe

tição. Os efeitos da competição foram mais intensos sobre a pro

dução em toneladas de colmos por hectare a partir dos 75 dias 

apos a semeadura do feijão e a cultura intercalar reduziu a den

sidade de plantas daninhas. 
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SUMMARY 

This research was carried out with the objec-

tive of studying the influence of weed interference in the 

sugarcane yield intercropped with beans and the effect of 

the management on the weed control, with three experiments 

at the são José Sugarmill at Macatuba-SP., and at the Suga!:. 
._-
eane Expérimental Station at IAA/PLANALSUCAR - Araras-SP. , 

in a Dark Red Latosol and Dark Red Ortho Latosol soil. The 

first and second experiments were installed at the são José 

Sugarmill with a randomized blocks design constituted, the 

first, of four replications and the second, of five replic~ 

tions, being the treatments: non weeded; weeded; triflura -

lin + alachlor at 1,80 + 2,40 kg of a.i./ha; trifluralin at 

2,40 kg of a.i./ha; metolachlor at 2,16 kg of i.a./ha; ala

chlor at 2,88 kg at a.i./ha; orizalin at 1,68 kg a.i./ha 

pendimetalin at 1,50 of i.a./ha and diuron + ametryne at 

1,20 + 1,60 kg of a.i./ha applied in the sugarcane row and 

hoe weeded in the interrow. The third experiment was 
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installed in Araras-8P, in a randomized blocks with split 

plots, and five replications, being the treatments: (a) 19, 

29 and 39 treatments without weed control during 25,50 and 

75 days, respectivelYi (b) 49, 59 and 69 with weed control 

during 25,50 and 75 days, respectively; (c) 79 and 99 with 

and without weed control, respectively, during 150 days in 

the sugarcane culture not intercropped with beans; (d) 89 

and 109 treatments with and without weed control, respecti

vely, during 150 days with the sugarcane intercropped with 

'bolinha' and 'cowpea'beans. The periods of weed control 

have been counted since the sowing of the beans culture.The 

weeds were easily controlled by alI herbicides applied. Tri 

fluralin + alachlor, alachlor, orizalin and pendimetalin 

caused symptom of intoxication in the'cowpea'beans. Excep

tion diuron + ametryne, alI herbicides caused symptoms of 

intoxication in the 'bolinha' beans. The herbicides did 

not cause symptoms of intoxication in the sugarcane culture. 

The weed interference did not change the final population , 

but the number of pods have been changed in both types of 

different beans. The weed interference did not change the 

number of the internodes of the sugarcane stalks, but redu

ced its elongation. The population of the sugarcane plants 

were affected drastically by weed interference. The techno 

logic quality of the sugarcane intercrop~d with'cowpea'beans 

as: Brix % and reduction sugar + of the juice, and pol % of 

the sugarcane were affected by the weed interference. When 
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the sugarcane was intercropped with 'bolinha' bean only the 

Brix % of the juice was affected by the weed competition 

The effects of the weed interference were more significati

ve on the yield of stalk toneladejhectare after 75 days 

of the sowing of the bean culture, and the intercropped crop 

reduced the weed density. 



1. INTRODUÇÃO 

Na safra 86/87, a área cultivada com a cultura 

da cana-de-açúcar (Saccha~um spp.) no Brasil, destinada ã 

produção de álcool e açúcar,foi de 4.291.000 hectares. No Es 

tado de são Paulo, responsável por 48% desta área, cerca de 

20% dos canaviais são renovados anualmente. Adotando-se o 

plantio de culturas consorciadas nessas áreas de renovação , 

a area canavieira passará a constituir em alternativa ideal 

para a utilização racional das áreas agricultáveis, possibi-

litando grande incentivo para aumento da produção de 

no pais. 

graos 

O Brasil é um dos principais produtores mun

diais do feijão comum (Pha~eolu~ vulga~~~ L.). Essa cultu -

ra é conduzida, em grande parte, no sistema de consórcio COhl 

outras culturas. Nos últimos anos, áreas de 5 a 5,5 milhões 

de hectares têm sido ocupadas com a cultura de feijão, esti

mando-se produções de 2 a 2,5 milhões de toneladas, e com 

produtividade média em torno de 400 quilos por hectare. No 

Estado de são Paulo, o feijão comum encontra sérias dificul 

des ao seu desenvol~to devido à grande ocorrência de pra-
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gas e doenças. Em função deste fato, procurou-se adaptar no 

presente trabalho o feijão macassar, Vigna unguieulaza (L.) 

Walp. como opção experimental, visando uma melhor adaptação 

diante das condições ecológicas não totalmente 

ao plantio de feijão comum. 

favoráveis 

Os cultivos intercalares apresentam vantagens 

sobre os monocultivos. Embora as culturas consorciadas apr~ 

sentem geralmente um rendimento inferior à mesma cultura cor 

respondente, o rendimento total por unidade de área quase 

sempre é superior. Outras vantagens sao: o uso intensivo da 

terra com maior renda líquida por unidade de área e a poss! 

bilidade da dieta alimentar mais variada ao pequeno produ -

tor (GODOY, 1983). 

Em qualquer local em que a agricultura seja 

praticada, a competição das plantas daninhas é responsável 

por perdas significativas de produtividade. As plantas dani 

nhas são indesejáveis e sua presença é uma indicação de per 

turbação ecológica que pode ser explorada através de uma 

cultura intercalar. Essa cultura intercalar atua como um 

método integrado de manejo, eficiente para reprimir o desen 

volvimento das plantas daninhas. 

Na maioria dos casos os efeitos da interferên 

cia do mato sobre a produção da planta cultivada, podem ser 

atribuídos à competição pelo espaço, luz, água e nutrien 

tes, aos fenómenos de natureza alelopática, à manutenção de 

populações de pragas e moléstias atuando como hospedeiros 
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intermediários, e outros. 

Considerando a cana-de-açúcar como cultura 

principal. e, a do feijão, como secundária, o presente tr~ 

balho tem por finalidade verificar o comportamento de gên~ 

ros de feijão cultivados intercalar à cultura da cana-de

açucar, visando: 

a. Verificar os efeitos dos herbicidas no 

controle de plantas daninhas em dois gêneros de feijão cul 

tivados intercalar à cultura da cana-de-açúcar. 

b. Observar os possíveis efeitos fitotóxicos 

dos herbicidas sobre as culturas intercaladas. 

c. Verificar o comportamento da interferên -

cia das plantas daninhas sobre os dados de produção das 

culturas intercaladas. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

As plantas daninhas exercem competição com 

as plantas cultivadas, sendo crítica esta competição durante 

certa fase do ciclo da cultura. Em épocas recentes, trabalhos 

surgiram com o propósito de se fazer um uso mais adequado dos 

herbicidas, ou seja, utilizá-los de modo que os seus efeitos 

residuais não sejam muito superiores ao período em 

plantas daninha.s exercem sua competição. 

que 

2.1. Compet~ção de plantas daninhas com a cultura da 

cana-de-açúcar 

as 

lAs pesquisas sobre competição de plantas dani

nhas em ,c,ana-de-aç~car datam desde 1965. Trabalhos conduzidos na 

Argentina, por MARIOTTI & AREVALO (1965), mostraram que as 

plantas daninhas não só diminuiram o número de colmos como 

prejudicaram o crescimento da cana-de-açúcar. Os dados mos

tram que a produção caiu em 31,2%, quando a limpeza do cana

vial começou a partir de 30 dias após a brotação da cana-de

açúcar; quando o período decorrido foi de 70 dias, a quebra 

na produção aumentou para 68.7%. 
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No Brasil, o estudo do período de competição 

de plantas daninhas na cultura da cana-de-açúcar foi inicia 

da por AZZI & FERNANDES, em 1968. AZZI (1970) demonstrou 

que a cana plantada em dezembro, no Estado de são Paulo, n~ 

cessitava ter a área de plantio livre de plantas daninhas , 

pelo menos, durante o 39 e o 49 mês após o plantio, sendo o 

39 mês considerado como o período crítico da competição. 

Vários pesquisadores nos últimos anos têm de

dicado esforços no estudo da competição de plantas daninhas. 

PENG & TWU (1974) estudaram o efeito da compe 

tição de Pan~Qum ~epen~ com a cana-de-açúcar, determinando 

que a redução na produtr.i vidade da cana foi proporcional ao pe

so dos rizanas da planta daninha até o náxi.rro de 50% de perda de 

produtividade , correspondendo aproximadamente a um peso de 

5 toneladas por hectare. 

Trabalhando com variedades de cana-de-açúcar 

NA56-30, NA56-79, Tuc 5619, NCo 310 e CP 48-103, ARE VALO e~ 

al~~ (1975) estudaram a influência de diferentes graus de 

competição de C!:fP~ ~o:tu.nclt.v., L. sobre a produção da cul tura. Os 

autores permitiram que a planta daninhas competisse perma -

nentemente com a cultura durante 30, 60 e 90 dias após o 

plantio. Os resultados obtidos indicaram que o numero de 

colmos (totais e industrializáveis) e o respectivo pelo fo

ram afetados negativamente em diversas magnitudes pela com

petição exercida, mantendo uma relação estreita com o aumento 
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do número de dias de competição. Os autores, por outro lado, 

não detectaram diferenças significativas devido aos trata-

mentos efetuados, no que se refere ao diâmetro e à altura 

dos colmos e nem ao rendimento em açúcar. Puderam os autores 

classificar corno sendo as variedades mais sensíveis à compe

tição de Cype./'LuJ.s Jt.o-tundu4 a NA56-79 e NA56-30 i as variedades 

Tuc5619 e NC0310 foram as mais tolerantes à competição com 

a planta daninha. 

MARIOTTI e.-t aiJ...J... (1975) foram pionei-

ros no estudo da correlação entre competição de plantas dan! 

nhas e a seleção clonal de cana-de-açúcar. Estes autores pr2 

porcionaram variações ambientais. induzidas através do contro 

le da comunidade de plantas daninhas em competição com clo

nes de cana-de-açúcar, investigaram 3 níveis ambientais sem 

competição e com 45 e 90 dias de competição, testando 100 g§ 

nótipos híbridos altamente variáveis para uma série de carag 

terísticas de rendimentos de qualidade. Determinaram que o 

ambiente de máxima produção (limpeza permanente) induz a uma 

discriminação genotípica menor para caracteres tais corno o 

número de colmos e o peso dos mesmos. Sob urna pressao maior 

de competição, modificava-se sensivelmente a estrutura do 

rendimento, o qual tinha efeito imediato sobre os critérios 

de seleção a adotar. 

BACURDI e.-t aiiJ... (1976) estudaram a competição 

de SOJtghum haie.pe.nJ.se. em solos profundos, ricos em matéria 

orgânica, com cana-de-açúcar, variedades NA56-79 e NA56-62 
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durante 3 estações de crescimento, em condições nao irrigadas. 

Detectaram que a competição foi mais marcante do 159 ao 709 

dia após a emergência. 

OSGOOD e.:t a..f.')_I (1976), no Havaí, citam que C Ij

pe.~u~ e.~cule.n:tum parece competir mais do que C. ~o:tundu~ com 

a cana-de-açúcar em início de crescimento, mas sua distribui

ção geográfica no Havaí é relativamente confinada a restrita 

área de alta pluviosidade, sendo mais fácil controlá-la com 

herbici.das de ação superficial no solo. Em um trabalho de cam

po em condições' irrigadas, o efeito da competição de C Ijpe.~u~ 

na produtividade não foi significativo. CIjPe.~U~, anotam os 

autores, podem competir sob condições de seca, mas, com adequa

da umidade e fertilização, a cana-de-açúcar sombreia rapidamen 

te as plantas de t±r±rica. 

Trabalhando com a variedade NA56-79, CERRIZUELA 

e.:t a.lJ.i.. l1977) relataram que não houve interação significativa 

entre densidade de plantio e competição de plantas daninhas. 

Existiu uma leve tendência no sentido de maior resistência a 

competição de plantas daninhas na mais alta densidade de plan

tio estudada (4 vezes a densidade normal de plantio), mas esta 

nao foi suficiente para contribuir no controle de plantas da

ninhas na cultura. 

AREVALO e.:t a.Li.;" (1977c) estudaram, na Argentina, 

o período crítico de competição de comunidades naturais de 

plantas daninhas com cinco variedades de cana-de-açúcar: NA56-

30, NA56-62, NA56-79, NCo 310 e L60-25. As plantas daninhas 



predominantes foram: Cype~u6 ~o~undu6 (L.), Cynodon dae~yfon 

(L.) Pers., So~ghum hafepen6e (L.) Pers., E~ag~o~~i~ fugen~ 

Nees, Se~a~ia genieufa~a (Lam.) Beav e Eupho~bia pepfu~ L. 

Os autores indicaram que não houve interação entre o período 

de competição e as variedades, o que indicou um mesmo compor 

tamento de todas as variedades frente ao fator estudado. De

terminaram, por outro lado, que o período crítico de competi 

ção iniciou aos 60 dias de brotação do canavial, prosseguin

do até o final do ciclo. 

8 

Trabalhos conduzidos de 1970 a 1975 por ARE

VALO e~ afii (1977a), na Argentina, com 5 variedades de cana

de-açúcar (NA56-30, NA56-62, NC0310, L60-25 e NA56-79) não 

mostraram diferenças varietais na resposta ã competição com 

So~ghum hafepen~e. A competição havida no período de cresci

mento da cana-de-açúcar causou perdas de produtividade de 

71 a 84%i a competição exercida por 60 dias ou mais limitou 

economicamente a cana-de-açúcar em 2 anos. 

Em outro trabalho, os mesmos autores AREVALO 

e~ afii (1977b), trabalhando com as mesmas variedades cres -

cendo sem competição das plantas daninhas e com competição 

por 30, 60 e 90 dias e, ainda por todo do ciclo da cultura 

em condições da flora natural das plantas daninhas, determi

naram que a sensibilidade das 5 variedades pareceu ser a me§ 

ma. A análise de regressão, entretanto, mostrou que as varig 

dades NA56-79 e NC0310 foram as mais tolerantes à competição 

com as plantas daninhas. 

BLANCO e~ afii (1978) determinaram que quando 
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nao houve controle durante todo o ciclo da cana-de-açúcar(12 

meses) da variedade CB41-76, as plantas daninhas prejudica -

ram a produção da cana-de-açúcar em 85,5% e 43,4% sobre o p~ 

so e número de colmos,respectivamente. Encontraram ~ que 

o período crítico de competição se constituiu em 30 dias e ocor 

reu do 459 ao 759 dia após a emergência da cana-de-açúcar. 

Nas FilipinasrOBIEN & BALTAZAR (1978)indicaram 

que as plantas daninhas constituiam-se em um dos maiores pr~ 

blemas ã obtenção de alta produtividade na cultura da cana -

de-açúcar e relacionaram 106 espécies pertencendo a 32 famí

lias associadas com a cultura. ~tenninaram o período crítico de corrq;:e

tição dentro dos primeiros 4 !reses do ciclo da cultura. 

AREVALO (1979) afirma que a competição das plag 

tas daninhas causa, em média, 15% de perdas na produtividade 

potencial mundial de cana-de-açúcar, variando de 20% na Ásia 

a 8% na América do Sul. 

O período crítico de competição produzido por 

uma comunidade natural de dicotiledôneas na cultura da cana

de-açúcar,plantio de ano, foi estudado por BLANCO et atii 

(1979),trabalhando com a variedade CB41-76. Os autores testa 

ram 5 grupos de tratamentos:19 grupo:tratamentos com perío

dos de controle do mato,de durações variáveis de 30,60, 120 

e 150 dias,todos, porém, com início a partir da brotação da 

cana;29 grupo: tratamentos cuja duração do período de contr~ 

le do mato variou de 30 a 120 dias, iniciando-se todos de-
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pois de 30 dias da brotação da cana; 39 grupo; tratamentos 

com períodos de 30, 60 e 90 dias de controle, com início a 

partir dos 60 dias da brotação da canai 49 grupo: tratamentos 

com 30 ou 60 dias de controle do mato, a partir dos 90 dias 

de brotação da canai e 59 grupo: tratamento com 30 dias de 

controle a partir dos 120 dias da brotação da cana. Compara-

ram estes grupos com os tratamentos com e sem competição 

durante todo o ciclo da cultura. Os autores determinaram que 

o mato prejudicou a produção da cana-de-açúcar em 85,5% sobre 

o peso e 77,9% sobre o número de colmos, quando não foi con

trolado em tempo algum do ciclo da cultura. O p~ríodo crítico 

de competição variou com o parâmetro avaliado. Para se obter 

a produção máxima em número e peso de cOlmos, a cultura teve 

que permanecer livre do mato dos 18 aos 66 dias a contar 

da brotação. As plantas daninhas predominantes foram Ipomoea 

pUhpuhea Lam. e Xanthium cavanille~ii Schown. 

Visando determinar a influência da época de 

controle de matocompetição na produtividade da cana-de-açúcar, 

ciclo de 18 meses COLETI et alii (1980) trabalharam com a vª 

riedade CB40-l3, deixando-a livre da matocompetição durante 

30, 60, 90, 120 e 150 dias após o plantio, sendo que apos cª 

da período, a cultura ficou abandonada à competição do matoi 

outros cinco tratamentos de idêntica duração mas em situação 

inversa, ou seja, após cada período de competição, o mato 

foi erradicado da cultura até o final do ciclo; por último, 

foram efetuados dois tratamentos com herbicidas de distintos 
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efeitos residuais: diuron e tebuthiuron, como testemunhas de 

controle absoluto, aplicados em pré-emergência total. As 

avaliações foram realizadas em relação ao peso e ao numero 

final de colmos. Os resultados mostraram que a matocompeti -

ção acarretou perdas na produtividade da cana-de-açúcar da 

ordem de 24,33%, enquanto que a eliminação da matocompetição 

acarretou incrementos de até 23,03 t/ha. A influência negat~ 

va do mato situou-se entre 60 e 90 dias após o plantio, pe

ríodo que os autores consideraram como crítico dentro das 

condições estudadas, onde a cultura foi plantada no outono 

e colhida com 18 meses. As plantas daninhas predominantes fQ 

ram Vigita~ia ~anguinati~ e Sida sp. 

GOVINDRA et atii (1980) trabalhando com a 

cana-de-açúcar plantada na primavera, determinaram que as 

plantas daninhas competindo até 30 dias após o plantio nao 

causaram danos à cultura. A ocorrência de plantas daninhas 

após esta época causou redução significativa na produtivida

de. Mantendo-se sem competição do mato por mais de 120 dias 

após plantio, não se obteve aumento significativo na produt1 

vidade, indicando que o período crítico de controle de plan

tas daninhas se situava entre 30 e 120 dias após o plantio 

de cana-de-açúcar na primavera. 

Em novo trabalho, desta vez estudando a com 

petição de uma comunidade natural de gramíneas com a cana

de-açúcar, BLANCO et atii (1981) concluem que, para uma pro

dução máxima em peso e número de colmos, a cultura tem que 



permanecer sem competição de plantas daninhas dos 18 

aos 54 dias a contar da brotação da cana, ou dos 43 

dias a contar do plantio. 

12 

dias 

aos 84 

GRACIANO & RAMALHO (1982), verificando o 

grau de perdas causadas pela competição de plantas daninhas 

com a cana-de-açúcar, encontraram perdas de 83,1% em t caDa/ha 

e 83,6% em t pol/ha. 

ROLIM & CHRISTOFFOLETI (1982) estudaram o 

período critico de competição das plantas daninhas com a 

cultura da cana-de-açúcar, variedade NA56-79, cana-planta de 

ano. Tratamentos foram mantidos sem competição das plantas 

daninhas até o 19, 29, 39, 49 e 59 meses após o plantio 

e durante todo o ciclo, ao passo que outros tratamentos so

freram a competição das plantas daninhas a4é o 19, 29, 39, 

49 e 59 meses após o plantio e durante todo o ciclo. Os au

tores determinaram~neste experimento,que as plantas daninhas 

quando não controladas, provocam uma perda de 86,5% na produ

ção agrícola (t canalha). A competição passou a ser crítica 

a partir dos 30 dias após o plantio, ao passo que, mantendo

se a cultura 90 dias após o plantio sem a presença de mato , 

foi suficiente para evitar-se o efeito prejudicial-nas plan

tas daninhas. 

A competição de So~ghum halepen~e (L.) Pers. 

com cana-de-açúcar foi estudada por MILLHOLON (1983), que es 

tudou seu efeito na produtividade durante 3 ciclos da cultu-
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ra em experimentos de campo. A planta daninha, que havia si-

do semeada em vasos em casa-de-vegetação, foi colocada a in-

tervalos de 31 cm dentro do sulco da cana-de-açúcar recente

mente plantada. O So~ghum hatepen~e começou a germinar em 

março e foi removido durante o primeiro, segundo e terceiro 

anos da cultura. Quando no 19 ano, capinou-se a planta dani

nha, em 15 de maio, 15 de junho, 15 de julho e na ocasião da 

colheita da cana, em novembro, a produtividade da cana/hafai 

100, 91, 81 e 77% da área sem competição, respectivamente. 

Quando a infestação do capim massambará foi permitida conti-

nuar no 29 ano da. cultura, antes de remover as plantas dani-

nhas em 19 de maio, 19 de junho, 19 de julho e na colheita, 

a produtividade da canalha foi de 91, 85, 76 e 53% da 
# 

B.rea 

sem competição, respectivamente. Quando a infestação da pIa!} 

ta foi deixada e adentrou o 39 ano da cultura antes de capi-

ná.la em 19 de maio e na ocasião da colheita, a produtivida-

de da .cana/ha foi de 90 e 28% da área sem controle, respect! 

vamente. 

REZENDE SOBRINHO e~ at~~ (1984) instalaram 

um ensaio em um latossolo roxo, com a variedade NA56-79, so-

queira de 19 corte, deixando a comunidade infestante de pIa!} 

tas daninhas em livre competição com a cana-de-açúcar desde 

.zero, até QS 28, 56, 84, 112 e 154 dias a partir de emer-

gência da cultura. As principais plantas daninhas que infes

taram a área foram C~o~on g~andu~o~u~, R~cha~d~a b~a~~t~en

~~~, S~da sp., V~g~tan~a hon~zon~at~~ e Bnach~a~~a ptantag~-
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ne~. Os autores nao observaram efeitos da interferência das 

plantas daninhas sobre o comportamento e o peso médio dos 

colmos, número de entrenós e diâmetro médio dos colmos a 

1,5 m de altura. A interferência da comunidade infestante 

por todo o ciclo de desenvolvimento de cana reduziu em 25% 

a população e em 17% a produção de colmos de cana. A cultu

ra teve que ser mantida em seus primeiros 56 dias com contro 

le da comunidade infestante para que tivesse sua produtividª 

de assegurada. Por outro lado, a cultura pode conviver os 

primeiros 140 dias com a comunidade infestante, antes que os 

efeitos sobre a produção se manifestassem significativos. A 

interferência da comunidade infestante não afetou significa

tivamente o teor de fibra brix, paI do caldo, pureza, o açú

car teórico recuperável e a pol da cana corrigido, eviden

ciando que a grande influência das plantas daninhas foi so

bre a quantidade e nào sobre a qualidade dos colmos produzi

dos. 

GRACIANO & BARBOSA (1986) estudaram os efe! 

tos de diferentes períodos de matocompetição sobre a produt! 

vidade da cultura da cana-de-açúcar, variedade C0997. As 

principais plantas daninhas que ocorreram na área experimen

tal foram: capim-colchão, V~gi~a~ia ho~izon~ali~; capim-pé

de-galinha, Eleu~ine ind~ea; mentrasto, Age~a~um eonifzoide~; 

molugo, Mollugo ve~~ieillata e caruru, Ama~an~hu~ vi~~di~. 

Os resultados determinaram que a comunidade infestante prej~ 

dicou a produção da cana-de-açúcar em 25,7% sobre o peso de 
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colmos, 30,2%, no teor de açucar por hectare, enquanto que a 

eliminação da matocompetição acarretou incrementos de até 

32,2 toneladas por hectare, quando livre de plantas daninhas 

no período de 30 a 90 dias após o plantio da cultura. 

LORENZI et al~~ (1986) determinaram os pre

juizos causados pela tiririca sobre as variedades SP70-1143, 

SP71-345, SP71-6l63 e SP71-799. Todas as variedades estuda

das sofreram interferências no seu desenvolvimento, devido 

a presença da tiririca. A população de plantas de cana foi 

reduzida em 39% na variedade SP7l-799 e 20% na SP7l-345. As 

outras duas tiveram reduções intermediárias. A produção fi

nal de colmos também foi afetada em todas as variedades. A 

variedade SP71-799 foi a mais afetada, com 20% de redução e 

a SP7l-6l63,com 9% de redução,foi a mais tolerante à prese~ 

ça da Cyperaceae. 

2.2. competição de plantas daninhas com a cultura do 

feijão 

Na cultura do feijão, como em qualquer ou

tra, a competição que se estabelece com a comunidade infes

tante, geralmente, é a causa principal na redução da produ

tividade. são diversos os fatores que influenciam a compet;i 

ção entre as plantas. Um dos mais importantes é o tempo em 

que os indivíduos permanecem juntos competindo entre si pe-

los fatores de crescimento do meio-ambiente como: espaço, 

luz, umidade, nutrientes. O tempo de convivência mútua en-
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tre as espécies determina o grau de competição (PITELLI, 19m 

e ZIMDAHL, 1980)~ 

Trabalhos de pesquisa realizados com a cul

tura do feijão demonstraram que as plantas daninhas causam 

grandes prejuizos quando não controladas. O período onde a 

competição é mais íntensa denomina-se crítico, cuja determi

nação é de grande importância para se definir as epocas de 

cultivos e ou racionalizar o uso de herbicidas. 

Estudando competição de plantas daninhas 

com a cultura do feijão, BLANCO ez ai~~ (1969) utilizaram 

tratamentos em que a cultura ficou "no limpo" em espaços de 

tempo igual a 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 e' 80 dias apos a 

emergência do feijoeiro, concluiram que a presença das plan

tas daninhas durante todo o ciclo da cultura reduziu a pro

dução do feijoeiro de 23% em comparaçao com o tratamento"li!!}. 

po"durante todo o ciclo, enquanto aquelas que emergiram apos 

os 10 dias iniciais "no limpo "diminuiram apenas de 6% a pro

dução do feijoeiro. O mato que germinou apos o período de 20 

dias "no limpo" e após os períodos subsequentes nao provo

cou quedas na produção. Os autores sugerem que a duração 

apropriada da atividade dos herbicidas aplicados em pre-eme~ 

gência para a cultura do feijoeiro, seja tal, que permita a 

cultura permanecer livre da competição das plantas daninhas 

pelo espaço de 20 dias após a emergência da cultura. 

Com a finalidade de determinar o período 
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crítico de competição entre as plantas daninhas e a cultura 

do feijão, VIEIRA (1970) instalou três experimentos, dois na 

época "das águas" e um na época "seca". Os tratamentos in

cluiram: períodos variáveis de competição depois da emergên

cia dos feijoeiros seguidos pela eliminação das plantas da

ninhas, sequências inversas e cultura sempre livre de plan

tas daninhas. O autor concluiu que as máximas produções po

dem ser obtidas quando se mantém a cultura sem a concorren -

cia com plantas daninhas, durante o período de 30 dias de

pois da emergência dos feijoeiros. O período crítico ocorre 

entre 10 e 30 dias após a emergência, quando as plantas dan! 

nhas podem di.minuír o rendimento cultural em até 50-70%. 

VIEIRA (1978) verificou que mantendo-se o 

feijoal livre de plantas daninhas até 30 dias após a emergen 

cia da cultura, conseguem-se as máximas produções. 

VIEIRA (1983) lembra que, nos primeiros 10 

dias apos a emergência, praticamente não ocorre a concorren

cia da cultura com as plantas indesejáveis, se a semeadura 

do feijoeiro foi feita logo após o preparo do solo. 

Barreto (1970), citado por MEDINA PITALUA 

(1983), mostra que o limite superior do período crítico da 

competição em feijoeiro pode estender-se dependendo da dura

ção do ciclo vegetativo da variedade. Para o caso do feijão 'N-ISO I de 

146 dias de ciclo de crescimento, o r:eríodo crítico situa-se nos primei

ros 80 dias depois da emergência da cultura. Este autor encontrou que ,de 
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uma forma geral, as variedades de feijão alcançam seu rendi

mento máximo, quandol1se mantém livre de plantas daninhas por 

um período ao redor da metade de seu ciclo vegetativo. 

BLANCO (1985) cita dados de perdas por com

petição, obtidos por vários autores, em feijão entre 35 a 80% 

da produção. Cita ainda que os períodos de competição situam 

se nos primeiros 30 dias do ciclo da cultura, ou dos 20 aos 

40 dias do ciclo da mesma. 

CRUZ (1985) cita que as perdas de produção 

do feijoeiro causados pela concorrência do mato podem ultra

passar a 50% do total. O mesmo autor cita que os resultados 

médios de experimentos de matocompetição, realizados por pes

quisadores do México, da Colômbia e do Brasil, indicam que a 

maior concorrência das plantas daninhas têm lugar entre 10 e 

30 dias após a emergência do feijão, determinando as 

res reduções de rendimento. 

maio-

2.3. Controle químico de plantas daninhas na cultura da 

cana,-de-açúcar 

A infestação das plantas daninhas na cultu

ra de cana-de-açúcar é um sério obstáculo ao aumento da pro

dutividade, principalmente quando constituída de espécies p§ 

renes de difícil erradicação e/ou controle. A interferência 

das plantas daninhas na cana-de-açúcar chega a reduzir a prQ 

dução final de colmos em até 80%. Dentre os diversos méto-
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dos de controle de plantas daninhas utilizados na cultura da 

cana-de-açúcar, destaca-se o método de controle químico, que 

tem se tornado obrigatório em todo o País devido às grandes 

extensões de áreas cultivadas com esta cultura, e à grande 

eficiência que este método apresenta no matocontrole. 

Os herbicidas sao largamente utilizados no 

controle de plantas daninhas na cultura de cana-de-açúcar. 

Segundo PEREZ (1974), o melhor êxito no con 

trole químico resulta quando, tanto a planta daninha como a 

cultura, estão crescendo com todo o seu vigor, ou seja, quan

do as condições de fertilidade, umidade, temperatura e luz 

são adequadas para um crescimento normal. Quando qualquer 

destas condições não são ideais, obtém-se um controle menos 

eficiente da planta daninha, e aumenta o risco de dano ao 

cultivo. 

LONSDALE (1975) realizou diversos ensaios 

com herbicidas aplicados em pós-emergência inicial das plan

tas daninhas e encontrou os melhores resultados quando foi 

utilizada a ametrina sozinha ou em mistura com atrazina e 

c,ianazina. Dos ensaios com herbicidas aplicados em pré-emer

gência, os melhores tratamentos foram atrazina e metribuzina, 

mas a atrazina deve ser misturada com outro.s herbicidas se 

as gramíneas estão presentes. 

Programas de controle, baseados em misturas 

de paraquat com herbicidas translocáveis ou de ação residual 
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aplicados em pós-emergência inicial das plantas daninhas, PQ 

dem, segundo MacQUEEN & PARKER (1975), proporcionar um modo 

mais flexível e satisfatório de se obter um determinado pa-

drão de controle de plantas daninhas. Para os locais onde 
~ 

e 

comum a aplicação em pré-emergência de herbicidas residuais, 

quase sempre é necessário um cultivo mecânico na entrelinha 

que é altamente dependente de condições climáticas e umidade 

do solo. Isso é muito difícil de conciliar em grandes areas 

de controle. Portanto, a aplicação preconizada pelo autor 
~ 

e 

a de misturas do paraquat com herbicidas residuais em pós-

emergência inicial das plantas daninhas o que proporcionaria 

um controle das plantas emergidas, independentemente das CO!} 

dições climáticas. 

CRUZ & LEIDDERMAN (1976) encontraram que, 

considerando o limite de 80% de controle satisfatório, os 

herbicidas butisan + atrazina nas doses 8 + 2,5; 10 + 2,5 e 

12 + 2,5 e a diurona na dose de 1,6 kg/ha + terbacila a 1,6 

kg/ha foram eficientes no controle de BJta.c.hi..a.Jti..a. p.ta.n.:ta.gi..n.e.a., 

Vi..gi..:ta.Jti..a. 4a.ngui..n.a..ti..4 e PoJt:tula.c.a. o.te.Jta.c.e.a.. 

Avaliando a atuação de combi-triazinas no 

controle pré-emergente e pós-emergente (inicial) de plantas 

daninhas em cana-de-açúcar em diferentes tipos de solo, 

UEDA (1976) encontrou que as combi-triazinas atrazina + ame-

trina e simazina + ametrina nas doses de 1,75 + 1,75 kg La./ 

haapresentaram a melhor performance no controle de Vi..gi..:ta.Jti..a. 
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Eleu~ine indica, enquanto que atrazina + ametrina nas doses 

de 1,25 + 1,25 e 1,75 + 1,75 kg i.a./ha,apresentaram o me

lhor controle de Ámaftan~hu~ fte~fto&le~u~, Sida sp., Eupho~bia 

sp., Commelina sp., Biden~ pilo~a, Richa~dia b~a~ilien~i~ e 

Acan~ho~pe~mum sp. 

VITORIA FILHO (1976) verificou a eficiência 

de herbicidas aplicados em pré-emergência em cana-de - açúcar 

num solo com 3,26% m.o. e encontrou que no controle de Cen

ch~u~ echina~u~ os melhores tratamentos foram fluometurona 

4,0 kg/ha; alaclora a 2,82 kg/hai no controle de Vigita~ia 

~anguinali~, os melhores tratamentos foram fluometurona a 

4,0 kg/ha, alaclora a 2,82 kg/hai diurona a 3,2 kg/hai 2,4-0 

a 2,52 e ametrina + 2,4-0 a 1,47 + 2,03 kg/ha. No controle 

de Sida sp., todos os tratamentos citados anteriormente mais 

a ametrina a 2,80 kg/ha e a simazina a 4,0 kg/ha deram con

trole acima de 70%. Somente a fluometurona apresentou índi

ces de controle acima de 90% para Biden~ pilo~a. Nenhum dos 

tratamentos causou sintomas fitotóxicos à cultura. 

Verificando o padrão de germinação de plan

tas daninhas, MILLHOLLON (197T) , nos Estados Unidos da Amér;j, 

ca do Norte, encontrou que um campo cultivado com cana-de

açucar a Rottboelia exal~ata germinou em 8 períodos diferen

tes de abril a julho. A maioria das sementes germinou perto 

da superfície do solo (65% de 0-5 cm, 33% a 5-10 cm e 2% 

de 10-15 cm). Os herbicidas terbacila a 3,6 kg/ha e triflurª 

lina a 2,2 kg/ha incorporados no solo a 5 cm de _profundidade, 
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controlaram a gramínea por 60 dias. O controle médio foi de 

8%, 80% e 89% para a terbacila não incorporada, para a terbª 

cila incorporada e para a trifluralina incorporada, respect! 

vamente. 

O trabalho apresentado acima mostra a impo~ 

tância do conhecimento do modelo de dispersão das plantas dª 

ninhas, para que se possa escolher os produtos adequados e a 

melhor forma de aplicação dos herbicidas. 

CRUZ & GURGEL (1978) estudaram o efeito dos 

herbicidas hexazinona e diurona no controle de V~g~~a~~a éa~ 

gu~nal~é em avançado estádio de desenvolvimento vegetativo, 

infestando a cultura da cana-de-açúcar da variedade NA56-79. 

Os resultados mostraram que o melhor controle foi obtido com 

a mistura de hexazinona + diurona a 0,45 + 1,36 kgjha e hexª 

zinona a 0,64 kgjha. Os tratamentos com hexazinona causaram 

sintomas de fitotoxicidade na cana-de-açúcar. 

Aplicando herbicidas em pós-emergência da 

cana-de-açúcar por via aérea, DEUBER & AGUIAR (1978) obtive

ram os seguintes resultados: as misturas asulam + (ioxinila 

+ 2,4-D éster) a 3,6 + 1,0 kgjha e ametrina + 2,4-D amina a 

1,26 + 1,76 kgjha,controlaram eficientemente a Pa~~ulaca ale 

~acea, Eupha~b~a p~un~bal~a, Em~f~a éanch~bal~a, Ipamaea sp. 

e V~g~~a~~a éangu~nal~é (que não foi controlada pelo 29 tra

tamento). Ambos os tratamentos provocaram pequenas queimadu

ras em partes de folhas de cana-de-açúcar atingidas, mas não 

chegaram a afetar o desenvolvimento e a produção da cultura. 
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Resultados de mais de 80 experimentos reali 

zados na África do Sul e relatados por JOOSTE et at~~ (1978) 

em que se utilizou metolachlora nas doses que variaram de 

1,25 a 3,0 kgjha em misturas com atrazina e ametrina em do

ses baixas em pré-emergência de cana-de-açúcar, mostraram 

que o controle foi eficiente na maioria das folhas largas 

quando se adicionou a ametrina e a atrazina. 

A maioria dos herbicidas apresenta um efei

to favorável no desenvolvimento da cultura da cana-de-açúcar 

devido ao melhor controle das plantas daninhas, afirmam NAR

WAL & MALIK (1981) na !ndia. Eles afirmam também que: a apli 

caça0 de triazinas (atrazina e simazina) controlam as plan

tas daninhas eficientemente; misturas de herbicidas aumen

tam a porcentagem de mortalidade das plantas daninhas sendo 

a'mistura asulam + ioxinila + 2,4-D um exemplo desse aspecto; 

alguns herbicidas apresentam efeito negativo na germinação 

da cana-de-açúcaL, sendo a ametrina a mais danosa. A utiliza 

çao de herbicidas proporciona produção de colmos mais al

tos e sem prejuízo para a qualidade do caldo da cana-de-açú

caro 

MARCONDES et a~~~ (1982) verificaram o com

portamento de alguns herbicidas aplicados em pré-emergência, 

com relação às plantas daninhas e a cana-de-açúcar (var.IAC 

52-150). Os tratamentos utilizados foram em kgjha~ diurona + 

2,4-D (2,0 + 2,16), ametrina + 2,4-D (2,0 + 2,16), ametrina 

+ diurona (1,85 + 1,68), ametrina + diurona + 2,4-D (0,93 + 
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1,44 + 2,16), terbutrina + diurona (1,50 + 1,60), tebutiuro

na (1,20), terbacila (1,20) e neburona (3,0). As plantas da

ninhas presentes foram: B~~ehi~~ia pi~n~~9ine~, Vi9i~~~i~ 

~~n9uin~ii~, Eieu~ine indie~, Eupho~bi~ p~uni6oii~, Emiii~ 

~onehi6oii~ e Commeiin~ sp. As conclusões obtidas foram: aos 

40 dias todos os tratamentos controlaram todas as plantas 

daninhas; aos 55 dias apenas a terbutrina foi inferior aos 

demais com relação ao comprimento do colmo; no momento da cQ 

lheita nao se verificaram efeitos negativos para número go

mos/colmo, peso, comprimento e diâmetro de colmos e para as 

características tecnológicas estudadas. 

RAMALHO & GRACIANO (1982) estudaram o com

portamento de herbicidas aplicados em pré-emergência da ca

na-de-açúcar e das plantas daninhas e concluiram que os me

lhores tratamentos em termos de controle aos 45 e 70 dias, 

apos a aplicação dos herbicidas, foram alaclora + diurona a 

1,60 + 1,68 kg/ha e ametrina + diurona a 1,7 + 1,6 kg/ha. As 

principais plantas daninhas presentes na área foram: E~ioeh

io~ pune~~~~, Eehinoehio~ eoionum, Vi9i~~~i~ ~an9uinaii~, 

C~oton iobaiu~, Eupho~bia p~uni6io~a. 

VICTORIA FILHO & CAMARGO (1982) conduziram 

dois experimentos para verificar o efeito de herbicidas apli 

cados isoladamente em pré-emergência, ou em mistura com 2,4-D 

em pós-emergência, no controle de plantas daninhas, nos teo

res de macronutrientes e nas características tecnológicas da 

cana-de-açúcar. Os tratamentos utilizados em pré-emergência 
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em kgjha foram: 2,4-D (2,52), simazina (4,0), alaclora(2,62), 

terbacila (1,20), oxadiazon (0,88), linorona (2,80), diurona 

(2,40) e ametrina (2,40). Em pós-emergência os tratamentos 

foram: 2,4-D (2,52); simazina + 2,4-D (1,60 +2,16), alaclora 

+ 2,4-D (0,87 + 1,44), terbacila + 2,4-D (0,40 + 2,16), oxa

diazon + 2,4-D (0,38 + 1,80), linurona + 2,4-D (2,0 + 2,16), 

diurona + 2,4-D (1,2 + 1,8) e ametrina + 2,4-D (1,20 + 1,80). 

As plantas daninhas que ocorreram em maior densidade na área 

foram: Vlgl~a~la ~angulnail~, Panleum maxlmum, Po~~uiaea oi~ 

~acea e Ama~an~hu~ sp. Os resultados mostraram que não houve 

interferência dos diferentes tratamentos aplicados em pre 

e pós-emergência na brotação inicial da cana-de-açúcar, no 

comprimento médio dos colmos, nos teores de pol, brix e pur§ 

za por ocasião da colheita. No ensaio em pré-emergência hou

ve um bom controle de plantas daninhas, com exceção do capim

colchão que não foi controlado pela linurona. Todavia, no 

ensaio em pós-emergência somente a terbacila + 2,4-D apreseg 

tou um controle regular do capim-colchão. Em relação ao teor 

de macronutrientes não se observaram diferenças significati

vas entre os tratamentos. 

MARCONDES e~ aill (1986) estudando o compor 

tamento de diferentes herbicidas aplicados na cultura da ca

na-de-açúcar, tendo o capim-marmelada (B~achla~la pian~agl-

nea) como infestante predominante, verificaram que, exceto 

a testemunha sem capina e as misturas de simazine + dicamba, 

os demais tratamentos apresentaram eficácia de controle su-
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perior a 88% em todas as avaliações realizadas. Nenhum pro

blema de fitotoxicidade foi verificado na cultura e as cara9 

terísticas tecnológicas industriais não foram afetadas. Em 

relação ao número de perfilhos, observou-se que a testemunha 

capinada, diuron a 4,000 + dicamba a 0,768 kg de i.a./ha; 

prometryne a 0,928 + diuron a 1,440 kg de i.a./ha,foram os 

tratamentos que apresentaram superioridade significativa em 

relação à testemunha sem capina. No aspecto de produção agr! 

cola a mistura de ametryne a 0,930 + diuron 1,440 kg de ia.1 

ha na formulação de suspensão concentrada, prometryne a 0,928 

+ diuron a 1,440 kg de i.a./ha e prometryne a 3,200 + dicam

ba a 0,768 kg de i.a./ha, apresentaram superioridade signif! 

cativa em relação à testemunha sem capina. 

CRUZ (1986), estudando o controle de plantas 

daninhas na cultura de cana-de-açGcar, variedade SP70-1143, 

concluiu que, até 228 dias após aplicação de herbicidas 'o 

controle de capim-braquiária, associado a infestação de ca

pim-colchão, guanxuma e falsa-serralha, os melhores resulta

dos foram obtidos com tebutiuron a 1,20 kg i.a./ha e oryza

lin a 1,20; 1,44 e 1,68 kg i.a./ha, afirmando também que nao 

foi observado qualquer efeito fitotóxico significativo as 

plantas de cana-de-açGcar. 

2.4. Controle químico de plantas daninhas na cultura do 

feijão 

o controle das plantas daninhas envolve di-
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-versas medidas, segundo PITELLI (1982), que sao: preventivas, 

mecânicas, físicas (calor, inundação, drenagem e cobertura 

morta), químicas e biológicas. 

Nos últimos anos, o matocontrole químico 

tem sido incrementado na cultura do feijão, com destaque de 

vários herbicidas controlando diversas espécies infestantes. 

As aplicações têm sido isoladas ou em mistura ou combinações; 

em pré-plantio incorporado ao solo (PPI) ou ainda em pós-

emergência (PÓS) e,a cada ano,o número tende a aumentar dev;!; 

do ao desenvolvimento de novos produtos. 

Há falta de herbicidas seletivos as cult~ 

ras consorciadas envolvendo a cultura do feijão. Esse fato 

torna-se uma das causas pela não adoção do sistema de consor 

cio em áreas agrícolas de grande exploração comercial, com 

altos custos. Entretanto, vários investigadores vêm estudan-

do o controle químico de plantas daninhas para a cultura do 

feijão. 

FERREIRA et at~~ (1970) conduziram um expe-

rimento com trifluralina e EPTC aplicados isoladamente ou 

combinados na cultura do feijão. A trifluralina foi aplicada 

nas doses de 0,667 kg/ha a 2,225 kg/ha, o EPTC de 3,00 kg/ha 

a 4,50 kg/ha e as combinações em doses menores. Tanto as 

aplicações isoladas como em combinação deram excelentes sin

tomas fitotóxicos, sem influência negativa na produção quan-

do se comparou com o tratamento testemunha. 
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LOPES e~ ~lii (1970) procurando estudar a 

possível influência dos herbicidas na nodulação do feijoei

ro, utilizaram os tratamentos EPTC e trifluralina, com e sem 

inoculação das sementes com Rhizobium sp. A aplicação dos 

herbicidas nao influiu na produção de nódulos. 

FENSTER et ~lii (1971) incorporaram a tri

fluralina a 0,56 e 1,12 kg/ha, e EPTC a 1,68 e 3,36 kg/ha 

na cultura do feijão, com cinco diferentes implementos. A 

biomassa seca das plantas daninhas foram menores 

herbicidas foram incorporados de 5,08 a 10,16 cm 

quando os 

no solo 

usando a grade de disco. A produção foi significativamente 

maior quando os herbicidas foram usados. Trifluralina, em ~ 

bas as doses e EPTC a 3,36 kg/ha foram iguais ao tratamento 

capinado e mais eficiente que EPTC a 1,68 kg/ha. 

FORSTER & ALVES (1971) indicam que o perío

do residual do EPTC é de 60.dias, sendo que o feijão o tolera 

perfeitamente, não sendo conhecida qualquer açao negativa 

com referência às variedades de feijão-grão ou mesmo feijão

vagem. Trifluralina é também indicada na dose de 0,534 kg/ 

ha a 1.200 kg/ha, não sendo, todavia, recomendada para areas 

em que a população de plantas daninhas dominantes seja de fQ 

lhas largas. 

SILVA e~ ~lii (1976) testaram os tratamen 

tos EPTC a 3,0 trifluralina a 1,5, a mistura EPTC + triflurª 
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lina a 3,0 + 1,2, nitralina a 1,5, pendimenthalina a 2,25 kg 

i.a./ha, em área com predominância de trevo (Oxaii~ sp.) 1 P1 

c~o-branco (Gaiin~oga pa~v~6io~a) e tiririca. Cita que nao 

houve diferenças significativas entre os controles das plan

tas daninhas, população inicial da cultura e produção do 

feijão. Houve tendência de redução na biomassa seca das plân 

tulas, oriundas de testes de germinação com envelhecimento 

precoce, pela testemunha sem capina, e incremento desta bio

massa seca pelo tratamento com trifluralina. ~o teste de 60 

h na câmara de envelhecimento precoce, a germinação foi dras

ticamente reduzida em todos os tratamentos. 

VENTURELLA e~ aiii (1977), em Maquiné-Osó

rio, RS., com semeadura em setembro, verificaram que a tri

fluralina foi mais eficiente no controle das plantas dani

nhas' com predominância acentuada de Eehinoehioa Spp., en-

quanto que a metolaclora e a oryzalina não foram efetivas devi

do à falta de umidade após a aplicação. As práticas cultu

rais, capina com e sem amontoa a enxada, capina e amontoa 

mecânica foram equivalentes no controle e apresentaram dife

renças estatísticas em relação aos tratamentos onde não hou

ve essas práticas. A trifluralina causou leves injúrias aos 

cotilédones e às duas primeiras folhas. 

VICTORIA FILHO & GODOY JÚNIOR (1978) verifi 

caram um bom controle das plantas daninhas com aplicações de 

trifluralina, nitralina e EPTC em PPI. A tiririca somente 

foi controlada pelo EPTC. O picão-preto [Biden~ piio~a L.) e 
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a guanxuma nao foram controladas pelos herbicidas. Os prod~ 

tos não causaram injúrias ao feijão mesmo após reaplicação 

no mesmo ano agrícola onde não se detectaran 'resíduos dos mes

mos no solo, por meio de bioensaios, no ano agrícola seguin

:te. 

HIGGINS & PRUSS (1978) testaram a metola

chlora e alachlora a 2,8, 8,4 em PPI e PR~ e dinoseb a 3,36 

kg/ha em PR~. Verificaram que as doses máximas suportadas 

pelo feijão de metolachlora e alachlora foi de 8,4 e 5,6 kgl 

ha. respectivamente, em PPI. Já em p~ o feijão tolerou 2,8 

kg/ha de alachlora. 

HENNE (1979) verificou que,em solo 

argiloso,combinações de aplicações de herbicidas, 

areno

deram 

maior poder residual de controle às plantas daninhas. Triflu 

ralina a 1,1, ou EPTC a 3,3 kg/ha em PPI, combinados com ben 

tazon a 1,1 em pOS, aumentaram a produção de feijão em 300 

e 500 kg/ha, comparados com tratamentos que não receberan herbi 

cida, onde alterações no espaçamento da cultura, não mostrª 

ram influências significativas. No controle das plantas danj, 

nhas,espaçamentos menores (dá 19 a 30 c~peram aumentos, na 

produção, de 16 a 20% respectivamente, quando comparados com 

espaçamentos convencionais. 

COX (1979), em Nova Zelândia, testou em 

feijão as misturas alaclora a 1,5 kgjha + dinitramine a 0,7 

ou pendimetahlina a 1,5 que resultaram em pequena redução no 
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vigor da cultura. O melhor controle das plantas daninhas foi 

obtido quando a alachlora foi aplicada à superfície do solo 

depois da semeadura. 

KOSTOV et alii (1980) aplicaram em quatro 

cultivares de feijão os herbicidas: trifluralina (25% i.a.) 

a 4 kg/ha em PPI e prometrina (50%) a 2; metobromurona (50%) 

a 3, cloroxurona (50%) a 7 e aziprotina (50%) a 4 em P~. V§ 

rificaram que a trifluralina controla 92% das plantas dani

nhas, seguida pela aziprotrina com 88% de controle. As maiQ 

res produções de feijão foram obtidas com a aplicação de tri 

fluralina. 

1iJILSON et alii (1980) estudaram o controle 

de plantas daninhas na cultura do feijão, cultivar Great 

Northon 59, utilizando doses de EPT~f alaclora, úinitrami

na, metolaclora, trifluralina e profluralina, sendo os dois 

últimos incorporados com grade rotativa ou grade dentada. V§ 

rificaram controles similares das plantas daninhas nos dois 

métodos de incorporação. As produções mais altas e os melho

res controles das plantas daninhas foram verificados com as 

aplicações de EPTC e alaclora. 

SILVA et al~~ (1980) aplicaram em feijão 

"Rico 23 r EPTC a 5,7 kg/ha, trifluralina aO, 75, EPTC + tri

fluralina a 2,0 + 0,6, nitralina a 0,7 e pendimethalina a 

1,5 kg/ha, todos em PPI. Observaram que não houve diferenças 

significativas entre os tratamentos quanto ao controle de 
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plantas daninhas, população inicial e produção de feijão. C! 

tam, ainda, que o teste-padrão de germinação não foi bom pa

râmetro para diferenciar niveis de vigor das sementes. 

DEUBER & FORSTER (1981) trabalharam com tr~ 

fluralina, nitralina e EPTC em quatro ensaios, visando a tolg 

rância desses produtos aos cultivares de feijão Carioca e 

Chumbinho. No quinto ensaio foi incluido fluorodifen e nos 

dois últimos, mais o DCPA. Em todos os ensaios verificou - se 

muito bom controle de todas as gramineas e algumas folhas 

largas. O feijão cultivar Chumbinho Opaco mostrou-se perfei

tamente tolerante aos herbicidas nitralina, trifluralina e 

EPTC. O cultivar Carioca tolerou perfeitamente todos os her 

bicidas nas doses recomendadasJ tanto com uma como com duas 

aplicações sucessivas no mesmo local, com intervalo 

dias. 

de 130 

OKEZIE AKOBUNDU (1982), durante 3 anos, estg 

dou o controle quimico de plantas daninhas na cultura de fe! 

jão macassar (Vigna unguiQuta~a L. Walp.). Os resultados mOê 

traram que' a produção de grãos que receberam tratamentos her 

bicidas foi tão boa quanto ao tratamento no qual utilizou-se 

capina com enxada. Os melhores resultados para o controle de 

gramíneas anuais foram conseguidos com aplicação em pre

emergência utilizando pendimethalina a 2,5 kg/ha e alachlora 

a 2,0 kg/ha. Entretanto, o alaclora causou fitotoxicidade 

para o feijão macassar. 
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CHAIB & FORSTER (1982) estudaram a real 

necessidade de uma perfeita incorporação de EPTC e triflura-

lina ao solo para o controle de plantas daninhas infestantes 

a cultura do feijão cultivar Carioca. Os resultados 

ram que, realizando a incorporação com grade de disco,os me-

lhores resultados foram obtidos com trifluralina a 576 g e 

EPTC a 3000 g por hectare. Na incorporação manual, além do 

baixo controle de plantas daninhas, as doses crescentes nao 

mostraram relação com maior eficiência ou melhor produção. 

Não foi notada redução da produção a não ser nos tratamentos 

com altas doses de EPTC, registrando-se um leve amarelecimeg 

to das folhas do feijoeiro. 

RESENDE e.t a.LLf.. (1982), com o objetivo de 

analisar a viabilidade do emprego de metolaclora no contro-
'-. 

le do mato na cultura do feijão, conduziram ensaios de p6s e 

P~ da cultura e plantas daninhas, nas doses de 1,44; 2,16 e 

2,52 kg/ha,em solos arenosos, 2,50 e 2,88 kg/ha, em solos ar§ 

no-argilosos. Os resultados mostraram boa seletividade do 

herbicida metolaclora à cultura nas respectivas doses testª 

das, e boa atividade do produto no controle às gramíneas 

anuais, sendo regular a fraco sobre as dicotiledôneas. 

FUENTES e.t a.lii (1984) avaliaram o efeito 

da alaclorae da linurona sobre a cultura do feijão (Pha.~eo-

lu~ vulga.~i~ L.) cultivar Negrito 897, e sobre as plantas 

daninhas. A aplicação dos herbicidas foi em pRE, feita ime-

diatamente após o plantio do feijão em dois experimentos. Os 
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resultado.s demo.nstraram que o. co.ntro.le químico. quando. utili

zo.u alaclo.ra a 3,35 kg pclha apresento.u a maio.r pro.dução. 

de grão.s. As plantas daninhas fo.ram co.ntro.ladas po.r ambo.s o.s 

herbicidas. A alaclo.ra causo.u fito.to.xicidade à cultura, co.m 

redução. do. rendimento. de grão.s. A linuro.na nao. causo.u tal 

efeito.. No.s do.is experimento.s, a mistura do.s herbicidas nao. 

aumento.u a eficiência. Os mesmo.s auto.res,visando. verificar a 

to.lerância do.s cultivares Cario.ca, Co.sta Rica, Negrito. 897, 

Rico.baio. 1014 e Rico.pardo. 896 as diferentes co.mbinações de 

alaclo.ra e linuro.na reduziram o. crescimento. de to.do.s o.s cul 

tivares testado.s. As do.ses altas de linuro.na também causaram 

diminuição. do. desenvo.lvimento. de to.do.s o.s cultivares, exceto. 

do. Negrito. 897 • Os cultivares Rico.baio. 1014 e Rico.pardo. 

896 fo.ram o.s mais sensíveis ao.s herbicidas utilizado.s, e o. 

Co.st~ Rica e o. Negrito. 897, o.s mais to.lerantes. Não. se 

verificaram interações entre o.s pro.duto.s utilizado.s. 

MACHADO NETO e~ ai~~ (1984) estudaram o.s 

efeito.s de seis herbicidas residuais em quatro. variedades de 

feijão. (Pha.óeoiu..ó vu.i9aJt~.ó L.) 'Cario.ca, 'Ro.xinho.', 'Rico. 23' 

e 'Bo.linha' e o. co.ntro.le das plantas daninhas infestantes 

na área experimental. Os herbicidas fo.ram aplicado.s em kg 

do. i.a./ha, sendo.: trifluralina 1,11 e pendimethalina a 1,50 

aplicado.s em PPI, linuro.na a 1,50, meto.laclo.ra a 2,88; ala

clo.ra a 2,58 e metribuzin a 0,72, aplicado.s em PR~ e teste

munhas,co.m e sem capinas. Os herbicidas co.ntro.laram em média 

mais de 97% das plantas daninhas representadas po.r 71,2% 
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de Vigi~a~ia cilia~i~ (Retz) Koel e 26,1% de Ama~an~hu~ sp., 

exceto a linurona com controle de 73%. Houve efeitos signifi 

cativos de cultivar dentro dos cultivares, com diferentes nf 

veis de seletividade. A trifluralina e a pendimethalina fo

ram seletivas e a metribuzina e a alaclora foram fitotóxi -

cos,com redução no desenvolvimento e produção do feijão. 

RODRIGUES e~ alii (1984) estudaram a eficá

cia, no controle de plantas daninhas, de novas formulações 

de trifluralina em PRt comparadas com a formulação tradiciQ 

nal em PPI e sua seletividade para o feijão cv. Rio Tibagi, 

assim como o comportamento de novas formulações de alaclo 

ra'e metolaclora. Os resultados mostraram que apenas os trª 

tamentos contendo alaclora e metolaclora causaram alguma 

fitotoxicidade na cultura do feijão, permitindo, entretanto, 

sua recuperação. O capim-marmelada (B~achia~ia plantaginea) 

foi melhor controlado pelos tratamentos contendo triflurali

na a 0,89 kg/ha •. ~ão houve diferença estatística entre os 

tratamentos na produção da cultura. 

SANTOS & MARINIS (1986) estudaram as res-

postas de alguns parâmetros do crescimento inicial de Pha~eo 

lu~ vulga~i~ à ação de metribuzina e de trifluralina. Os pa

râmetros estudados foram: germinação das sementes na presen

ça de doses diferenciadas de herbicidas; comprimento das raí 

zes nas mesmas condições; diâmetros das raízes; dos hipocó

tiloSi epicótilos e área foliar. De um modo geral, os param§ 

tros estudados responderam muito mais intensamente à triflu-
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ralina do que à metribuzina, confirmando a poderosa atuação 

deste herbicida como veneno mitótico. Por outro lado, os re

sultados deste trabalho não concordam com a opinião geral de 

que as dinitroamilinas são absorvidas pelo hipocótilo. Quan

to à metribuzina não ficou confirmada a opinião geral de que 

as triazinas atuam por inibição do processo fotossintético, 

pelo contrário, este herbicida revelou capacidade para atuar 

no escuro sobre vários dos parâmetros estudados. Em relação 

à possibilidade de utilização em bioensaios, os resultados 

do presente trabalho foram negativos no caso da metribuzina, 

mas indicaram, como parâmetros merecedores de novos estudos, 

o comprimento da raiz e no comprimento e diâmetro do hipocó

tilo, para a trifluralina. 

2.5. Cana-de-açúcar em sistema de consórcio 

A consorciação de culturas é uma prática an 

tiga, que consiste na exploração de duas ou mais espécies, 

simultaneamente ou sucessivamente, na mesma área num mesmo 

ano agrícola (WILLEY, 1979). O interesse em culturas interca 

lares como um sistema potencialmente benéfico de produção de 

culturas têm crescido rapidamente mesmo nos países mais de

senvolvidos. Por outro lado, pesquisaderes têm encontrado d! 

ficuldades em iniciar programas de pesquisa, devido à com -

plexidade dessa situação e da ausência de informações na li

teratura. 
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Em 1967 MENEGARIO, estudando o consórcio de 

feijão na cana-planta, observou que o feijão é uma cultura 

recomendável para consorciação, visto que nao compete com 

a cana-de-açúcar. ° mesmo autor observou que a variedade'Ro

sinha'mostrou-se a mais produtiva, afirmando que com duas 

linhas do feijão por rua de cana deu melhores resultados do 

que uma linha por rua de cana-de-açúcar. 

Em Taiwan, PENG & SZE (1967) estudando os 

efeitos de diversos herbicidas para a cultura intercalar de 

cana-de-açúcar com soja e amendoim, concluiram que a cultura 

intercalar reduziu significativamente o número de perfilhos 

de cana-de-açúcar nos 6 primeiros meses. As parcelas capin~ 

das duas vezes no período inicial de crescimento da cana-de

açúcar, e as parcelas capinadas cinco vezes nos 5 primeiros 

meses, produziram maior perfilhamento. Os autores concluiram 

que, o efeito adverso dos herbicidas sobre o perfilhamento 

não foi significativo e que o crescimento não controlado das 

plantas infestantes, nas parcelas não capinadas e não trata-

das quimicamente, reduziu grandemente o perfilhamento 

cial da cultura da cana-de-açúcar. 

ini-

KRUTMAN (1968) mostrou que o rendimento de 

520 kg/ha de grãos de feijão 'macassar' correspondeu a 44% 

da produção média dos ensaios experimentais. As produções 

por hectare de 314 kg e 196 kg dos feijões'mulatinhos' e pre-

tos, corresponderam plenamente ao rendimento esperado para 
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a cultura consorciada. A cana-de-açúcar, variedade CB47-l5, 

obteve rendimento médio de 140 t/ha, sendo que os valores 

encontrados indicaram não haver influência da cultura do 

feijoeiro sobre a cana-de-açúcar e vice-versa. 

Trabalhando com a cultura da cana-de-açúcar 

intercalada com soja e amendoim PENG & SZE (1969), conclui -

raro que o plantio intercalar resultou numa redução signific~ 

tiva da quantidade de plantas infestantes na área experimen

tal. Os mesmos autores testaram oito tratamentos com herbic! 

das e observaram que os herbicidas afetaram significativamen 

te as produções das culturas intercalares, sendo que o me

lhor resultado foi obtido com nitrofen aplicado na dose de 

3,75 a 5,0 kg do i.a./ha, devendo portanto, ser usado como 

herbicida aplicado em pré-emergente para a cana-de-açúcar, 

quando cultivado com soja, ou amendoim intercalar. 

Segundo NOUR e~ a~ii (1971), trabalhando na 

região do Cairo da República Árabe Unida, com o cultivar Re

baia-40 de feijão intercalado com a variedade Co4l3 e No3l0 

da cana-de-açúcar, concluiram existir uma tendência geral de 

redução na produtividade da cana-de-açúcar nos tratamentos 

intercalares com feijão, atribuindo essa redução ao menor 

perfilhamento da cana-de-açúcar quando no sistema intercalar. 

Na Estação Experimental de Cana-de-Açúcar, Pa 

degaon, India, estudando as culturas da cana-de-açúcar e mi

lho intercalados, GAWHANE & PATIL (1976) observaram que nao 
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existem diferenças significativas na germinação das mudas; 

população de plantas e produção da cana-de-açúcar quando cul 

tivada no sistema associado. 

ROMANINI (1978) estudando tipos de associação 

nos cultivos intercalados com objetivo de aumentar o exceden 

te econômico dos produtos e não diminuir a produção de cana-

de-açúcar, cita que feijão, soja e amendoim são as legumino-

sas que mais frequentemente se associam à cana-de-açúcar sem 

alterarem significativamente a produção. 

LIRA e~ al~~ (1978), estudando cultivos as-

sociados, concluiram que as culturas anuais podem prejudicar 

o desempenho posterior da cultura permanente após o término 

do convívio, observando também que, os sistemas consorciados 

apresentaram maior produtividade da terra sob condições fa-

voráveis de precipitação, sendo a consorciação, em certos cª 

sos, desvantajosa em anos secos. 

RAJAT & SINGH (1979), testando o manejo de 

plantas daninhas, observaram que o cultivo intensivo aumenta 

a habilidade competitiva das culturas para reduzir o cresci-

mento das plantas daninhas. Entretanto, certas plantas dani-

nhas associadas com culturas específicas, ou sistemas de 

culturas consorciadas poderão se tornar dominantes se esse 

sistema de cultivo for praticado durante vários anos. Traba-

lhos de Rad & Shetty, citados por RAJAT & SINGH (1979), rel~ . 
taram que a intercalação de sorgo com feijão guandú, reduziu 
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consideravelmente o crescimento das plantas daninhas. Utili

zando-se das consorciações de feijão guandú com sorgo, pain

ço com feijão 'macassar', foi observado uma redução de 50% 

na infestação de plantas daninhas. 

Segundo VICTORIA FILHO (1980) cita que traba-

lhos realizados em Taiwan com a cana-de-açúcar, em rotação 

ou consorciada com soja e amendoim, são utilizados dois es

quemas diferentes de aplicação; a) utilização de herbicida 

que seja seletivo para a cana e culturas consorciadas; b) 

dois herbicidas diferentes, sendo um aplicado no sulco de 

plantio da cultura da cana-de-açúcar e outro herbicida apli

cado na entrelinha da cana-de-açúcar, onde é plantada a cul

tura intercalar. Cita a viabilidade de uso de diurona ou 

atrazina no sulco de plantio da cana-de-açúcar e, o cloram

bem, aplicado para a culturas intercalares de soja ou amen

doim. Cita também o sistema de aplicação de um herbicida em 

dose baixa, onde se usou a linurona aplicada a 1 kg do i.a./ 

ha, em área total e uma reaplicação da mesma dose somente no 

sulco de plantio da cana-de-açúcar. 

COELHO & SANTOS (1981) trabalharam com a va

riedade de cana-de-açúcar CB45-3, intercalada com feijão 'ma 

cassar', utilizando seis linhas de cana de 10 metros, espaçª 

das entre si em 1,40 metros com plantio de feijão nas entre

linhas de cana. Concluiram os autores que, no estudo de cOD 

trole de plantas daninhas, os herbicidas ametrina, diurona, 

hexazinona e tebutuirona causaram injúrias fitotóxicas ao 

cultivar de feijão, e recomendaram o uso da alaclora nas do-
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ses de 1939 e 2365 gramas do i.a. por hectare. 

DHILLON & KLER (1981) investigaram a possibi

lidade de intercalar V~gna ~ad~a~a cv. 6-65 e V. mungo cv. 

T-7 com cana-de-açúcar durante a fase de crescimento ini

cial desta cultura. Estes cultivares proporcionaram produ

çoes adicionais de sementes sem afetarem negativamente a prQ 

dutividade de cana-de-açúcar e diminuiram significativamente 

a infestação de plantas daninhas. O cultivar V. mungo que fa 

lha muito quando conduzido em monocultivo, em condições de 

tempo quente e seco, foi uma cultura de sucesso quando inter 

calada com cana-de-açúcar, devido provavelmente às condições 

úmidas e favoráveis criadas pela cultura principal. Entretan 

to, o sulco de plantio da cana-de-açúcar mostrou algumas 

dificuldades práticas para a intercalação das culturas. 

Arruda citado por GODOY (1983), na região de 

Piracicaba - SP, estudou a intercalação do milho na cana-de

açúcar plantada no espaçamento de um metro e meio entre li

nhas. O milho foi plantado em novembro, e a cana-de-açúcar a 

partir de 19 de fevereiro. O pesquisador constatou que o mi

lho não prejudicou a produção da cana-planta. 

SILVA & SILVA (1984) estudando o controle 

de plantas daninhas em feijão consorciado com outras cultu 

ras, afirmaram que, devido às diferenças morfológicas, anatô 

micas, bioquímicas e fisiológicas torna-se difícil, porque 

estas características estão associadas aos mecanismos de 

seletividade desses produtos. Portanto, o uso de herbicidas 
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em culturas consorciadas é uma prática que so recentemente 

tem despertado maior interesse entre pesquisadores. 

CHAGAS e.,t a.lii (1984) afirmam que o fei-

joeirorquando associado ao milho, é mais atacado por certos 

crisomelideos (vaquinhas), que utilizam a outra planta como 

abrigo, e pela lesma, possivelmente porque o milho cria me

lhor ambiente para esse molusco, isto é, sombreamento e maior 

umidade. Os mesmos autores afirmam que a grande desvantagem 

do consórcio de culturas é que este sistema impede a utilizª 

ção, em maior grau, de técnicas agricolas mais eficientes e 

que conduzem a altos rendimentos culturais. 

CAVALCANTI e.,t a.lii (s.d.) estudaram o con

sórcio de feijão comum e macassar intercalados nas entreI! 

nhas e nos sulcos da cultura da cana-de-açúcar, afirmando 

que a introdução de feijao macassar nas parcelas com cana 

em diferentes sistemas de cultivo, não afetou o rendimento 

desta cultura. Além disso, apesar do feijão cultivado isola

damente não se beneficiar dos fertilizantes aplicados à ca

na-de-açúcar, as produçoes assim obtidas superaram àquelas 

em que o feijão macassar foi plantado no meio das entrelinhas 

da cana-de-açúcar. 

FLECK e.,t a.l~i (1984) estudaram a eficiência 

da consorciação de culturas no controle de plantas daninhas 

e concluiram que, de um modo geral, os consórcios reduziram 

o crescimento das plantas daninhas, já que os indices de fi-



43 

tomassa das plantas infestantes foram menores no sistema de 

consórcio, em relação aos cultivos exclusivos. 

MORGADO (1985) mostra através de dados de 

produtividade da cana-de-açúcar no 19 e 29 corte quando con

sorciada com as culturas do feijão, milho, e abóbora que, o 

rendimento agricola da cana-de-açúcar~no 19 corte,foi de 89,8 

t/ha em monocultivo e que,quando conduzida em consórcio in

tercalar com a cultura do feijão~obteve produtividade de 94,0 

t/ha,sendo que este incremento da produção também foi constª 

tado para a cana de 29 corte. 

VIEIRA (1985) constata a importância de es

tudos referentes ás pragas no consórcio de cana-feijão. Cita 

que na Colômbia (GARCIA, 1981) conduziu um experimento, no 

qual duas fileiras do feijão eram alternadas com cada dois 

sulcos de cana-de-açúcar. Foram medidas as populações de Em

poa~Qa knaemeni, cigarrinha verde, de crisomelideos, de mos

ca-branca e de outros insetos que constituem pragas da cultg 

ra do feijão. 0 mesmo foi feito com relação aos insetos Via

~naea ~aQQhana!i~ e Me~ama~iu~ hem~p~enu~, pragas da cana-de

açúcar. Desse estudo concluiu-se que, quando o feijão é se

meado 0,15 ou 30 dias depois da cana-de-açúcar, o número de 

insetos daninhos que atacam as duas culturas é significativª 

mente reduzido. 

Segundo o Manual de Orientação do IAA/PLA

NALSUCAR (1986) na Região Sul do Pais, o cultivo de alimen-
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tos intercalados à cana-de-açúcar representa uma prática ain 

da pouco adotada pelos produtores em todos os extratos de 

produção. As causas principais desta adoção parcial do sistg 

ma são várias e geralmente estão ligadas: a grande disponib! 

lidade de áreas para o plantio de culturas solteiras; a fal

ta de uma tecnologia mais adequada I estudos de herbicidas 

seletivos às culturas consorciadas e melhores opções de má

quinas agrícolas para atenderem aos plantios mecanizados a 

nível de escala comercial. 0s resultados de pesquisa obtidos 

pelo IAA!PLANALSUCAR,ainda que preliminares, mostram a viabi 

lidade de se plantar culturas dentro de certas limitações, 

porém, sempre existindo a possibilidade de se obter boas prQ 

duções das culturas intercaladas sem haver prejuízos à cana

de-açúcar. 
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3. MATERIAIS E !~TODOS 

3.1. Local dos ensaios 

A pesquisa foi conduzida em dois locais: em 

área da Usina são José, Fazenda Figueira, Macatuba, SP, e em 

área da Estação Experimental da Coordenadoria Regional Sul 

do lAA/PLANALSUCAR, Araras,SP. As coordenadas geográficas 

do município de Macatuba, SP. são: latitude 220 18'27" S, lon 

gitude 48 0 46'42" W e altitude de 510 metros. O clima da re

gião é o CWa segundo a classificação de Koepen. Os experi -

mentos em Macatuba, SP., foram instalados em solo classific~ 

do como pertencente ao grande grupo Latossolo Vermelho Escu

ro distrófico, textura franco argilo arenoso, correspondendo ao 

Eutrorthox da 7~ aproximação. Os resultados das análises quf 

mica e física de amostras do solo, tomadas à profundidade de 

0-20 em, estão apresentadas no Quadro 1 e, os percentuais da aná

lise química da torta de filtro, no Quadro 2. 

O terceiro experimento foi conduzido em are a 

da Estação Experimental da Coordenadoria Regional Sul do ~ 

PLANALSUCAR, Araras, SP. As coordenadas geográficas do mun~ 

cípio de Araras, SP. sao: latitude 22 0 1&'05" S, longitude 
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Quadro 1 - Resultados das análises quimica e fisica de amos-

tras do solo, onde foram conduzidos dois experi -

mentos na Usina são José - Macatuba,SP. 1985. 

Determinação 

Acidez (pH em H20) 

Carbono (C%) 

Fósforo solúvel (ppm) 

Potássio trocável (K+ e.mg/100 ml TFSA) 

Cálcio (Ca++ e.mg/100 ml TFSA) 

Magnésio (Mg++ e.mg/100 ml TFSA) 

Aluminio trocável (Al+++ e.mg/100 ml TFSA) 

Argila (%) 

Limo (%) 

Areia fina (%) 

Areia grossa (%) 

Valores médios 

5,00 

0,90 

26 

0,18 

1,55 

1,38 

0,20 

34,80 

18,20 

31,00 

16,00 

Quadro 2 - Resultados das análises quimicas de torta de fil 

tro. Usina são José - Macatuba, SP. 1985. 

Determinação Valores médios(%) 

Umidade 6~,76 

Carbono 8,64 

Nitrogênio 0,47 

0,51 

0,04 

0,75 

MgO 0,06 
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47°23'20" W e alt1tude de 617 metros. ° clima da região ~ o 

li 

CWa, segundo a classificação de Koepen, ou seja, ~ um clima 

mesot~rmico de inverno seco, com temperatura do mês mais queg 

te superior a. 22
0

C e a do mês mais frio inferior a l80 C. ° 
solo classificado como pertencente ao grande grupo Latossolo 

Roxo epieutrófico, textura argila, relevo suavemente ondula-

a - -do, correspondente ao "Haplorthox lt da 7. aproximaçao. As anª 

lises química e física de amostras de solo,tomadas à profun

didade de 0-20 em, estão contidas no Quadro 3. 

Quadro 3 Resultados das anãlises química e física de 

amostras de solo da ãrea experimental. Araras, 

SE. 1985. 

Determinação 

Acidez (pH em H20) 

Carbono (C% ) 

Fósforo solúvel Cem ppm) 

Potãssio trocãvel (K+ e.mg/lOO ml TFSA} 

Cãlcio (Ca++ e.mg/lOO rol TFSA) 

Magnésio CMg++ e.mg/lOO ml TFSA} 

Alumínio trocãvel (Al+++ e.mg/lOO ml TFSA} 

Argila (%) 

Limo {%} 

Areia fina C%} 

Areia grossa (%1 

3.2. Variedade de cana-de-açúcar 

Valores m~dios 

5,20 

1,35 

28 

0,13 

3,25 

1,06 

0,10 

56,20 

20,00 

7,80 

16,00 

A cana-de-açúcar, . Saeeha~um spp. 

pertence a família Graminea; tribo, Ándropogonae; sub-tribo, 
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Sa.c.c. ha.Jta.e i gênero, Sa:c.c.ha.!t.u.m. Para a condução dos três ex

perimentos foi utilizada a variedade NA56-79. Esta variedade 

proveniente do norte da Argentina, se caracteriza como preco

ce, porte elevado, pouco teor de fibra e alto teor de açúcar. 

Na ocasião do plantio a mesma se apresentou como a variedade 

"co:r.:ercial mais cultivaàa"em todo o Brasil. As mudas para 

plantio dos experimentos, com 11 meses de idade, originaram

se dos viveiros primários da Usina são José e da Estação Ex

perimental do IAA/PLANALSUCAR, Araras, SP. 

3.3. Gêneros de feijão 

o feijão, Pha.~eota~ vutga.!t.i~ L. pertence a 

Classe Dicotileaoneae, Ordem Rosales, Família 

Sub-famíliapaboideae; Gênero Pha.~eotu~. Para 

Leguminosae 

a 

da pesquisa foram utilizadas sementes do cultivar 

condução 

Bolinha. 

Esta espécie se adapta muito bem à condição de consórcio com 

outras culturas. t um cultivar com boas qualidades agronômi

ca.s I hábito de crescimento indeterminado ,com hastes curtas I 

porte médio, ciclo vegetativo em torno de 80 dias; as folhas 

de tamanho médio, lisas de coloração verde-claro; as flores 

são brancas e as sementes de tamanho médio as qualidades c:!;! 

linárias ótimas, de cozimento bastante rápido, apresentando 

caldo claro e denso. Apresenta,em média, cinco sementes por 

vagem. O peso de cem sementes varia entre 40 e 45 gramas. 

O feijão, Vig~a. a~guic.utaza (L.) Walp. per-
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tence à Classe Dicotiledôneae, Ordem Rosales, Família Legum~ 

nosa~J Sub-família Papilionoideae, Gênero Vlgna. Segundo 

VIEIRA (1983) esta leguminosa possui várias denominações po-

pulares: feijão-de-corda, feijão-de-macassar, ervilha-de-va-

ca, feijão-macassar, caupi, feijão-de-vaca. Sua origem, acre-

ta-se é da África Ocidental, possivelmente da Nigéria. O cul-

tivar utilizado para a condução da pesquisa foi o Epace-6 

multiplicado pelo Departamento da Agricultura da ESALQ/USP, 

Piracicaba, SP. ~ uma planta herbácea de forma semi-ereta. 

As flores são violetas e permite diferenciá-las do feijoe! 

ro comum, pois a quilha da corola é apenas ligeiramente cu~ 

vada para cima, ao invés de exibir a curvatura em espiral 

lateral. As vagens são compridas, cilíndricas, lisas, ligei 

ramente curvadas, contendo em média 20 sementes e atingindo 

um comprimento médio de 30 centímetros. As folhas sao tri

foliadas, lisas, brilhantes e de coloração verde-oliva. As 

sementes de tamanho pequeno, o peso de.cem unidades varia 

em torno de 22 gramas com teor de proteína, em volta de 23%. 

Para o gênero Vigna o cultivar utilizado é de ciclo médio, 

bem adequado para o consórcio intercalar, completando seu 

ciclo vegetativo ao redor de 90 dias. O rendimento de massa 

-1 
vegetal verde oscila entre 20 e 25 t.ha ,e a produção de 

-1 
sementes 2000 kg.ha ,variando com as condições edafoclimê 

ticas. O cultivar utilizado apresenta sabor acentuado, mais 

agradável ao consumo humano, adapta-se muito bem a diferen-

tes tipos de solo e, principalmente, muito tolerante às mo-

léstias mais comuns que muito afetam o gênero Pha~eotu~ na 



região Centro-Sul. 

3.4. Herbicidas utilizados 

3.4.1. Triflura1ina 

formulação comercial usada: Lance e Novolate 

grupo químico: dinitroanilinas 
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nome químico! a, a , a-trifluoro-2,6-dinitro-N-N-dipropil-p-toluidina 

fórmula estrutural: 

H3C-HzC-HzC-N-CHz-CHZ-CH3 

02N NOz 

CF3 

características principais: foram utilizadas as formulações 

concentrado emulsionável contendo 445 e 600 gramas de in

grediente ativo por litro. Na forma pura, sua solubilidade 

em água é 0,3 ppm a 200 C. Devido à baixa solubilidade em 

água, não sofre grande lixiviação no solo. A formulação 600 

g/l pode ser aplicada sem incorporação (pré-emergência). As 

perdas por fotodecomposição e/ou volatilização são responsá 

veis pelo desaparecimento da trifluralina no solo. Sua pre~ 

são de vapor é de 1,1 x 10- 4 mm Hg a 250 C. Em condições 

de chuva excessiva aliada à drenagem insuficiente do solo, 

98% da trifluralina é degradada anaerobicamente, enquanto 

que, em condições aeróbicas menos de 25% é decomposta. g um 

herbicida pertencente ao grupo de inibidores da mitose, 
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afeta a divisão celular nos tecidos meristemáticos, inibindo 

a germinação das sementes e a formação de novas células na 

radícula e no caulículo. A sua LDSO aguda oral para ratos e 

de 10.000 mg/kg de peso vivo (ALMEIDA & RODRIGUES, 1985, e 

CAMARGO, 1986). 

3.4.2. Meto1ac1ora 

formulação comercial usada: Dual-720 EC 

grupo químico: acetamidas 

nome químico: 2-cloro-N-(2-etil-6-metilfenil-N-2-metoxi-l-

metiletil) acetamida 

fórmula estrutural: 
CH3 
I 

O CH - CHz~ O - CH3 
11 /1 2 

CI - CHz- C - N CHz- CH3 
2 1 

características principais: foi utilizada a formulação con-

centrado emulsionável contendo 720 gramas de ingrediente ati 

vo por litro. Na forma pura sua solubilidade em agua e 530 

ppm a 200 C. Este herbicida é fortemente adsorvido em solos 

argilosos e/ou com alto teor de matéria orgânica onde é me-

nos lixiviado. Além da degradação química é também decompos-

to pelos microorganismos no solo. A pressão de vapor do pro

duto é 1,3 x 10-5 mm Hg a 20 0 C. Em condições máximas de ex

posição à luz solar,a meia vida do metolaclora é de aproxim~ 
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damente 8 dias. O produto é absorvido principalmente pela g§ 

ma terminal do coleóptilo das monocotiledôneas, sua translo-

cação dá-se principalmente pelo apoplasto, mas pode também 

ocorrer algum movimento simplástico. Seu mecanismo de açao 

atua na inibição da divisão celular, paralisando o desenvol-

vimento das plântulas. A sua LDSO aguda oral para ratos é de 

4300 mg/kg de peso vivo (ALMEIDA & RODRIGUES, 1985, e CAMAR

GO, 1986). 

3.4.3. Alaclora 

formulação comercial usada: Laço CE 

grupo químico: acetamidaS 

nome químico: 2-cloro-2'6~dietil-N-(metoximetil)acetanilida 

fórmula estrutural: 

CHzCH3 

Cr 3 

O 
I 

CHz O 
I 11 

)-------N-C-CH2CI 

CH2CH3 

características principais: foi utilizada a formulação con-

centrado emulsionável contendo 480 gramas de ingrediente at! 

vo por litro. Na forma pura sua solubilidade em água e 242 

pp:n a 2 SOC. O produto é adsorvido pelos colóides do solo, sen 

do pouco lixiviado. No solo os microorganismos degradam aprQ 
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ximadamente 90% do produto, enquanto que a degradação dos d~ 

mais 10% ocorre por processos químicos. Sua pressão de vapor 

-5 o é 2,2 x 10 mm Hg a 25 C, e as perdas por fotodecomposição 

e/ou volatilização no solo, são mínimas. Na planta monocoti-

ledônea o produto é absorvido pelo coleóptilo durante a emef 

gência. Nas dicotiledôneas a absorção preferencial dá-se p~ 

lo epicótilo. A translocação do produto se faz, principalmen 

te, através do xilema e o seu mecanismo de açao é por inibi-

çao no crescimento e posteriormente morte. Verificou-se, re

centemente, que o produto causa inibição reversível nas fun

çoes das membranas celulares, impedindo a absorção do K+ e 

Cl-. A sua LD50 aguda oral para ratos é de 4400 mg/kg de pe

so vivo (ALMEIDA & RODRIGUES, 1985, e CAMARGO, 1986). 

3.4.4. Orizalina 

formulação comercial usada: Surflan 480 

grupo químico: organossulfonamidas 

nome químico: 4-(dipropilamino)-3-5-dinitro-benzenossulfona-

mida 

fórmula estrutural 

o H 
11 / 
S - N 

11 "'" O H 
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características principais: foi utilizada a formulação sus-

pensão concentrada contendo 480 gramas de ingr~diente ativo 

por litro. Na forma pura sua solubilidade em água é de 2,5 

ppm a 250 C. Este produto apresenta pouca mobilidade no solo, 

sendo fortemente adsorvido aos colóides. A degradação micro

biológica é responsável pelas transformações e perda da ati

vidade herbicida da orizalina no solo. A pressão de vapor 

do produto é menor que 1 x 10-7 mm Hg a 300 C, e as perdas 

por fotodecomposição e/ou volatilização na superfície do so-

lo são mínimas, não reduzindo a sua ação herbicida. Nas plag 

tas são absorvidas pelas raí zes e parte aâr~a, sua._translocação 

é praticamente apoplástica. O mecanismo de ação deste produ-

to atua como inibidor do crescimento de raiz e do caulículo, 

interferindo no processo de divisão celular na fase mitótica. 

O produto apresenta toxicidade aguda oral para ratos com LD50 

igual 10.000 mg/kg de peso vivo (ALMEIDA & RODRIGUES, 1985, 

e CAMARGO, 1986). 

3.4.5. Pendimetalina 

formulação comercial usada: Herbadox 500 E 

grupo químico: benzenomonoaminas (dinitroanilina) 

nome químico: N-(1-etilpropil)-2,6-dinitro-3,4-xilidina 

fórmula estrutural: 

02N 

C2H~ 
I 

NH-CH 

CH3 

I 
C2H~ 

NOz 

CH3 
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características principais: foi utilizada a formulação con-

centrado emulsionável contendo 500 gramas de ingrediente ati 

vo por litro. Na forma pura sua solubilidade em água e 0,3 

o 
ppm a 20 C. No solo o produto não é lixiviado, sendo forte -

mente adsorvido aos colóides. Não há evidências da ativida-

de na degradação por microorganismos neste produto. A pres

são de vapor é de 3 x 10-5 
flffi Hg a 250 C, em condições de ex

posição à luz solar ocorrem leves perdas do produto por vol~ 

tilização e/ou fotodecomposição. A pendimetalina apresenta 

absorção foliar muito limitada nas espécies monocotiledôneas 

e moderada nas dicotiledôneas, sendo absorviàã pelo'caulícu-

lo nas plantas daninhas de folhas largas. O produto e muito 

pouco translocado na planta, acumulando-se nos tecidos de 

crescimento. O principal mecanismo de ação se apresenta como 

inibidor da divisão celular e do crescimento. Apresenta LD 50 

aguda oral para ratos igual 2.544 mg/kg de peso vivo (ALMEI-

DA & RODRIGUES, 1986, e CAMARGO, 1986). 

3.4.6. Ametrina 

fórmula comercial usada: Gesapax 500 FW 

grupo químico: triazina (metiltiotriazinas) 

nome químico: 2-etilamino-4-isopropilamino-6-metiltio-l,3,5-

triazina 



fórmula estrutural: 

H 
I 

S - CH3 
I 

N?"'" """ N 

I II H 
I 

CH3 - CHz- N - C~ /C - N - CH 
N I 

CH3 
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características principais: foi utilizada a formulação suspeg 

são concentrada contendo 500 gramas de ingrediente ativo por 

litro. Na forma pura sua solubilidade em água é 185 ppm a 2~ 

No solo o produto é fortemente adsorvido pelos colóides. A 

ação dos microorganismos é, possivelmente, a maior responsá -

vel pela degradação do produto no solo. A ametrina é de baixa 

volatilidade, sua pressão de vapor é de 8,4 x 10-7 mm Hg a 

200 C, é medianamente suscetível à fotodecomposição. Na planta 

sua absorção dá-se via foliar e radicular,' a translocação e 

acrópeta, através do xilema das raízes e das folhas, indo 

acumular-se nos meristemas apicais, mais especificamente nos 

cloroplastos. O principal mecanismo de ação atua como inibi -

dor da reação de Hill na fotossíntese. A sua LD50 aguda oral 

para ratos é dê 2.520 mgjkg de peso vivo (ALMEIDA & RODRI

GUES, 1985, e CAMARGO, 1986). 

3.4.7. Diurona 

formulação comercial usada: Cention SC 

grupo químico: derivados da uréia 

nome químico: 3-(3-4-diclorofenil) l,l-dimetiluréia 
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fórmula estrutural: 

H O CH3 

0 \\ 111/ 
Cl'l '\ N-C-N 

- ~ 
CI CH3 

características principais: foi utilizada a formulação sus-

pensão concentrada contendo 500 gramas de ingrediente ativo 

por litro. Na sua forma pura sua solubilidade em água é 42 

ppm a 250 C. A lixiviação não é fator significativo no desapª 

recimento do produto no solo. O produto adsorvido pelos cd-

lóides no solo, e o aumento da adsorção é função do teor 

de'argila e/ou matéria orgânica. A degradação por microorga

nismo é o principal mecanismo de transformação ou perda da 

atividade da diurona no solo. As perdas por fotodecomposi-

çao e/ou volatilização são significantes, sua pressão de va-

- -5 o - b por e de 0,31 x 10 mm Hg a 50 C. O produto e a sorvido 

através do sistema radicular, sua translocação acrópeta 'dá-

se através do xilema. O produto é um inibidor da reaçao 

de Hill, na fotossíntese. A sua LD50 aguda oral para ratos 

-1 é de 3.400 mg.Kg de peso vivo (ALMEIDA & RODRIGUES, 1985 e 

CAMARGO 1986). 

3.5. Equipamento de aplicação 

Foi utilizado nos dois experimentos de contro-

le químico de plantas daninhas um pulverizador costal press~ 
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rizado com CO2 , tendo a capacidade para 10 litros. O pulver! 

zador apresentava dois manômetros na saída do depósi to da calda 

de herbicida. A barra de pulverização apresentava 3 bicos 

em leque, tipo Teejet n9 80.04, distanciados entre si de 

0,50 metro. A aplicação foi realizada à pressão constante de 

1,76 kg/cm2 • O consumo de calda foi calculado em 385 litros 

por hectare. 

3.6. Delineamento experimental 

3.6.1. Experimentos de controle químico e manual de 

plantas daninhas 

O delineamento experimental adotado foi o de 

blocos ao acaso, com nove tratamentos e cinco repetições no 

experimento com o feijão'flolinha' e quatro repetições no exp§ 

rimento com o feijão'macassar~ Para a cana-de-açúcar a parc~ 

la experimental consti tuia-se de cinco sulcos de 10 metros 

de comprimento, espaçados de 1,30 metro, considerandcrse para 

avaliações e colheita uma área útil de 39 m2 . A parcela exp§ 

rimental para cultivares de feijão constava de quatro filei

ras de 10 metros de comprimento intercaladas com os sulcos 

da cana-de-açúcar, perfazendo uma área útil de 52 m2 . A Fig~ 

ra 1, mostra a disposição espacial das culturas em consórcio. 

Os tratamentos utilizados com as respectivas doses dos herbi 

cidas em ingrediente ativo por hectare, encontram-se no Qua

dro 4 .. 
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10 

/'!.Íj~o _____ ,.... _______ - - - - - -
c:ana 

~~~~------------------
cana 

"medidas em metros:' "medidas em centimetrõ. 

Figura 1 - Disposição das fileiras de semeadura dos cultivares 

de feijão intercalares com a cultura da cana-de

açúcar 

Quadro 4 - Tratamentos utilizados nos campos experimentais lo

calizados na Usina são José - Macatuba - SP. 

Tratamentos 

01 testemunha com 

02 testemunha sem 

03 trifluralina + 

04 trifluralina 

05 metolaclora 

06 - alaclora 

07 orizalina 

08 - pendimetalina 

capina 

capina 

alaclora 

09 diurona+ametrina+capina 

Doses em kg 
i.a,/ha 

1,80 + 2,40 

2,40 

2,16 

2,88 

1,68 

1,50 

1,20 + 1,60 
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o tratamentos n9 9 constituia-se da aplicação 

dos herbicidas sobre o sulco de plantio da cana-de-açúcar,e 

capinas com enxada nas entrelinhas. Os tratamentos n9s 01 

e 09 foram capinados a cada 20 dias após a semeadura do fei 

joeiro, recebendo um total de três capinas durante o ciclo 

vegetativo da cultura. Por ocasião da última avaliação de 

controle das plantas daninhas, todo o experimento foi capi-

nado, com exceção das testemunhas sem capina. 

3.6.2. Experimento de competição de plantas daninhas 

com culturas consorciadas 

o delineamento experimental adotado foi o de 

blocos ao acaso com parcelas sub-divididas, com 10 tratamen 

tos e 5 repetições. Foram consideradas como tratamentos as 

épocas de convivência das plantas daninhas entre as culturas con 

sorciadas e, como sub-tratamentos, os diferentes gêneros de 

feijão. Cada parcela constituia-se de cinco sulcos de ca ~ 

na-de-açúcar com 10 metros de comprimento, espaçadas de 1,40 

m. A parcela experimental para os gêneros de feijão, cons-

tava para Pha~eolu~ de oito fileiras de 5 metros de compri-

mento intercaladas com os sulcos da cana-de-açúcar, perfa -

zendo uma área útil de 28 2 m . A parcela experimental para 

o gênero VigYl.a., constava de quatro fileiras de 5 metros de 

comprimento intercaladas com os sulcos da cana-de-açúcar 

- 8 2 perfazendo uma area de 2 m. A Figura 2 mostra a disposi-

ção das fileiras, considerando o espaçamento da cultura da 

cana-de-açúcar de 1,40 metro. 
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Figura 2 - Disposição das fileiras e semeadura dos feijões 
Vigna e Pha~eofu~ e intercaladas às culturas da ca
na-de-açúcar. 

Quadro 5 - Tratamentos utilizados no campo experimental local! 

zados na Estação Experimental Central de Araras. 

IAA/PLANALSUCAR. 

Tratamentos 

01. sem controle do mato durante os primeiros 25 dias 

02. sem controle do mato durante os pr.imeiros 50 dias 

03. sem controle do mato durante os primeiros 75 dias 

04. com controle do mato durante os primeiros 25 dias 

05. com controle do mato durante os primeiros 50 dias 

06. com controle do mato durante os primeiros 75 dias 

07. com controle do mato durante os orir.eiros 150 dias com a ca 
na de açucar efl monocultivo 

08. com controle do mato durante os primeiros 150 dias com fei-
, - intercalar cana-de-açúcar Jao a 

09. sem controle do mato durante os primeiros 150 dias. com a ca 
., -

na-Qe~-acucar . era monocul ti vo 
10. sem controle do mato durante os primeiros 150 dias cora fei-

,-
intercalar cana-de-açúcar Jao a .. 

* As capinas para controle da matocompetiçao iniciaram apos a 
semeadura da cultura do feijão. 
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3.7. Instalação e condução das culturas 

3.7.1. Preparo do solo 

Na Usina são José Macatuba - SP., o solo, 

anteriormente havia sido utilizado com a cultura da cana-de

açúcar. A destruição mecânica foi realizada no mês de setem

bro e o preparo do solo para a instalação do experimento foi 

iniciado em meados de janeiro. Foi utilizado um trator de 

marca Valmet 118-4, para operaçoes de aração, duas grada-

gens e sulcação. Os sulcos nas entrelinhas para semeadura 

do feijão foi realizado manualmp.nte, com enxada. No ensaio da 

Estação EXperimental Central, o preparo do solo foi normal, cons

tando de uma aração, duas gradagens e sulcação. Os sulcos 

da cultura intercalar foram realizados manualmente, com enxada. 

3.7.2. Semeadura e adubação 

Nos ensaios instalados na Usina são José,sP., 

o plantio da cana-de-açúcar foi realizado no dia 28 de feve

reiro de 1985 com a variedade NA56-79, utilizando 150 gemas 

em la metros lineares de sulco com toletes picados manual

mente, contendo 3 gemas cada tolete. A adubação de plantio 

foi de 450 kg/ha da fórmula 00-15-25, e 1800 kg/ha da tor

ta de filtro com composição como mostra o Quadro 2. No sul 

co de plantio foi realizada uma pulverização tratorizada 

com o inseticida heptacloro,na dose de 3 litros por hectare, 

com a finalidade de prevenir possíveis ataques de pragas 



63 

no solo. A semeadura dos cultivares de feijão foi manualmen

te realizada em 01 de março de 1985, com densidade de 76.920 

sementes por hectare, ou seja, 100 sementes a cada 10 metros 

do sulco de semeadura, utilizando uma régua graduada. Como 

médiGl.á -préventlvá'é6ntra"moléstias do' solo as sementes fo

ram tratadas com o fungicida thiram (Rhodiauram-70), na dose 

de 150 gramas do produto comercial para 100 quilos de semen

te. A profundidade de semeadura foi em torno de 0,03 metro. 

A adubação do feijoeiro foi de 300 kg/ha da fórmula 00-15-25, 

com distribuição manual, colocando-se 390 gramas da fórmula 

em 10 metros de sulco. Como complemento nutricional foi rea

lizada uma adubação foliar em cobertura no dia 05/04/85, con 

tendo 20 litros de melaço + 3 kg de uréia diluídos em 80 li

tros d'água com consumo de calda de 380 litros da mistura 

por hectare. No ensaio conduzido na Estação Experimental CeD 

traI do lAA-PLANALSUCAR, Araras - SP., o plantio de cana-de

açúcar foi efetuado no dia 02 de março de 1985 com a variedª 

de NA56-79, utilizando-se toletes contendo 3 gemas com densi 

dade de plantio de 150 gemas em 10 metros lineares de sulco. 

Os toletes foram tratados no sulco de plantio com inseticida 

heptacloro na dose de 3 litros por hectare. Na adubação de 

fundação foi utilizada a fórmula 05-25-25 na quantidade de 

500 kg por hectare. No dia 04 de março de 1985 foi realizada 

a semeadura de plantas daninhas fornecidas pela Estação Exp§ 

rimental da Rhodia, Paulinia - SP., das seguintes espécies: 

V~g~ta4~a h04~zontal~~ Willdi B4ach~a4~a plantag~nea (Link.) 
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Hitchi Eleu~~ne ~nd~ca (L.) Gaertni Cench~u~ ech~na~u~ L.i 

B~den~ p~lo~a L.i S~da glaz~ov~~ K. Schum.; Ama~an~hu~ ~p~nQ 

~u~ L. A semeadura foi realizada a lanço com distribuição ho 

mogênea nos cinco blocos. Foram semeadas separadamente as e§ 

pécies Cench~u~ ech~na~u~ L. e B~den~ p~lo~a L., crm ~ dsreds 

espécies, realizou-se uma mistura homogênea, distribuindo-a 

em todas as parcelas experimentais. Foram semeados 10 quilos 

de sementes das espécies citadas e posteriormente,para incoE 

poração das mesmas, utilizou-se uma gradagem leve sobre 

a área experimental. A semeadura da cultura do feijão foi 

realizada manualmente no dia 06 de março de 1985. A densida

de de semeadura foi de 142.860 sementes por hectare para o 

genero Pha~eolu~ e 71.430 sementes por hectare para o genero 

V~gna. Para a semeadura utilizou-se urna régua grad~ com 

perfurações espaçadas de 10 centímetros. A profundidade de 

semeadura foi de O, O 5 metro, distribuindo-semanualrnente 100 

sementes em cada 10 metros de sulco. A sulcação e a cobertu

ra das sementes foram efetuadas com auxílio de enxada. Corno 

medida de prevenir contra o ataque de moléstias do solo, 

as sementes do feijão foram tratadas com thiram (Rhodiauram-

70) na dose de 150 gramas do produto comercial para 100 qui

los de sementes. Utilizou-se para a adubação da cultura do 

feijão a mistura de superfosfato simples mais cloreto de po

tássio, distribuindo-se 17 gramas de superfosfato simples 

(18% P205) e 2 gramas de cloreto de potássio (60% K20) por 

metro linear no sulco de semeadura, em todas as sub-parcelas 

com a cultura do feijão. 
~" 
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3.7.3. Dados climáticos 

Os dados climáticos com variações 

mensais de precipitações pluviais e temperaturas médias do 

ar, durante o ciclo vegetativo das culturas do feijão e da 

cana-de-açúcar, encontram-se nas Figuras 3 e 4. Os dados fo

ram obtidos nos boletins meteorológicos diários da Estação 

Experimental Central do lAA/PLANALSUCAR, em Araras, SP., e 

da Fazenda Figueira pertencente à Usina são José, em Macatu

ba - SP. 

3.7.4. Aplicação dos herbicidas 

As condições ambientais,por ocasião da aplic~ 

ção dos herbicidas nos experimentos da Usina são José, em Ma 

catuba - SP., realizada no dia 02 de março de 1985 o 

solo encontrava-se úmido e bem preparado, a aplicação ini

ciou-se às 7:00 horas com o 39 tratamento e terminou às 11:15 

horas com o 99 tratamento. Os dados meteorológicos encontr~ 

se no Quadro 6. 

3.7.5. Tratamento fitossanitário 

Para o controle de pragas e doenças na cultu

ra do feijão, nos experimentos instalados na Usina são José, 

foram realizadas pulverizações periódicas com equipamento 

costal manual, munido com bico cone D2 1 nas seguintes datas: 

a) No dia 12/03/85, foi efetuada uma pulverização com feni-
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Quadro 6 - Dados climatológicos registrados por ocasião da 

aplicação dos herbicidas, coletados no campo e na 

Fazenda Figueira - Usina são José - Macatuba-SP., 

1985. 

Nebulosidade Vento 

em 02/03/85 02/03/85 

céu aberto 1,8 m/s 

Temperatura do ar Umidade relativa do ar 

(média dia 02/03/85) (dia 02/03/85) 

27,50 C 78% 

Precipitações pluviais dos 10 dias antes da aplicação=40,Omm 

Precipitações pluviais dos 10 dias após a aplicação=85,0 mm 

Precipitação pluvial ocorrida no dia da aplicação = 8,0 mm 

Obs: A ocorrência de chuva no dia da aplicação, foi observa
da após 10 horas do término da aplicação do último tra
tamento com herbicida. 

trothion (Surnithion) a 25 ml do p.c./em 20 litros de agua 

+ deltametrina (Decis) a 10 ml do p.c./em 20 litros de 

~ 

agua. 

b. No dia 25/03/85 foi efetuada urna pulverização com maneb 

(Manzate) a 3 kg do p.c./ha + deltametrina (Decis) a 10 

ml do p.c./em 20 litros de água. 

c. No dia 05/0 4/85 foi efetuada urna pulverização com maneb 

(manzate) a 3 kg do p.c./ha + metamidaphos (Tamaron-600) 

a 1,5 litro do p.c./ha + deltametrina (Decis) a 10 ml do 

p.c./em 20 litros de água. 

Para o experimento conduzido na Estação Expe-
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rimental Central do IAA/PLANALSUCAR, Araras-SP., o controle 

de pragas e doenças na cultura do feijão foi realizado atra

vés de pulverizações periódicas, utilizando-se um equipa

mento costal manual munido com bico cone D2, nas seguintes 

datas: 

a. Nos dias 15 e 20/03/85 foram efetuadas pulverizações com 

o inseticida phosalone (Zolone 350 BR) na dose de 100 ml 

do p.c./em 20 litros de água. 

b. No dia 26/03/85 foi efetuada uma pulverização com fungic~ 

da oxicloreto de cobre+maneb+zineb (Peprosan-PM) a 60 g 

do p.c./em 20 litros de água. 

c. No dia 09/04/85 foi efetuada uma pulverização com inseti

cida monocrotofos (Nuvacron-400) a 100 ml do p.c./ em 20 

litros de água. 

d. No dia 12/04/85 foi efetuada uma pulverização com fungi -

cida oxicloreto de cobre+maneb+zineb (Peprosan-PM) a 60 g 

do p.c./em 20 litros de água. 

e. No dia 30/04/85 foi efetuada uma pulverização com inseti

cida monocrotofos (Nuvacron-400) a dose de 100 ml do p.c./ 

em 20 litros de água. 

3.7.6. Irrigação 

No experimento conduzido na Estação Experimen 

tal Central do IAA/PLANALSUCAR, foram realizadas irrigações 

com a finalidade de suprir possíveis deficiências hídricas, 
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ocorridas durante o ciclo vegetativo da cultura do feijão. O 

equipamento utilizado foi: 

um aspersor de alcance médio marca ESCO com espaçamento de 

24 x 18 mi uma linha principal 15 em com tubos de alumínio e 

outra linha de derivação 10 em com tubos de alumínio. No dia 

25/03/85 foi efetuada uma irrigação durante 1:30 hora com 

volume aspergido de l6,5mm e no dia 02/04/85 foi efetuada 

uma segunda irrigação durante 2 horas com volume aspergido 

de 22,0 mm. 

3.7.7. Colheita 

Para os experimentos conduzidos na Usina são 

José, a área útil por parcela compreendia 52 m2 para a cultu 

ra do feijão e 39 m2 para a cultura da cana-de-açúcar. As co 

lheitas foram realizadas nas seguintes datas: 

a) primeiro experimento ( P ha..ó e.a lu..ó ) 27/05/85 

b) segundo experimento (V-i.gna.) 28/05/85 

c) primeiro experimento (Cana) 04/07/86 

d) segundo experimento (Cana) 08/07/86. 

Para o experimento conduzido na Estação Experimental do lAA/ 

PLANALSUCAR, Araras - SP., a área útil de cada parêela 

correspondia 28 m2 para os gêneros de feijão e 21 m2 para a 

cultura da cana-de-açúcar. As colheitas foram realizadas nas 

seguintes datas: 
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a) parcela (Pha~eotu~) - 29/05/85 

b) parcela (Vigna) - 11/06/85 

c) experimento (Cana) - 16/06/86. 

3.8. Coleta de dados 

3 • 8 . 1. Observações sobre a comunidade infestante 

O efeito dos diferentes tratamentos nos expe-

rimentos de controle químico e integrado do mato, foi deter 

minado através de observações visuais de controle de plan-

tas daninhas sobreviventes aos 31, 45, 61 e 85 dias após a 

aplicação, e dos sintomas de intoxicação nas culturas em ex 

perimentação. No experimento de matocompetição em área co~ 

sorciada, os tratamentos em que a cultura permanecia compl~ 

tas daninhas nos primeiros 25 dias e 150 dias do ciclo vegeta tivo, 

foram avaliados os níveis de infestação das espécies através 

de amostragens. As avaliações consistiram de 5 amostras di~ 

tribuídas ao acaso em cada sub-parcela, num total amostrado 

2 de 1 m. utilizou-se um retângulo de 50 c 40 cm, compree~ 

2 
dendo 0,20 m por amostra localizada na área útil de cada 

sub-parcela e em todas as repetições. Nas amostragens es~ 

plantas eram identificadas, contadas,acondicionadas em sa-

cos de polietileno e levadas ao laboratório. O restante do 

mato na sub-parcela era limpo com auxílio de enxada, com ex 

ceção dos tratamentos que permaneciam no mato durante o ci-

cIo vegetativo das culturas. No laboratório, as plantas eram 
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lavadas em água corrente e acondicionadas em sacos de papel 

devidamente etiquetados. Depois eram secadas em estufa a 

70 0 C, até atingirem peso constante. Finalmente, foi deter

minado a biomassa seca. 

3.8.2. Outras avaliações 

Os sintomas de intoxicação nas cultura foram 

avaliados pela escala de notas do Conselho Europeu de pes~ 

sas sobre Plantas Daninhas (E.W.R.C.), onde a nota 1 corres 

ponde à fitotoxicidade nula, e 9 a morte total da planta. Fo

ram realizadas também contagens de brotações e/ou perfi lhos 

aos 31, 45 e 61 dias, ap6s a aplicaçio dos herbicidas. Nas 

avaliações visuais de controle das plantas dan~nhas foi ado 

tada a escala da Asociaci6n Latinoamericana de Halezas 

"ALAM", onde o efeito de controle dos herbicidas sobre as 

plantas daninhas foi medido através da porcentagem de con -

trole sendo: 91-100 controle excelente; 81-90 muito bomi71-

80 bom; 61-70 suficiente; 41-60 regular; 0-40 sem nenhum 

controle. As parcelas tratadas com herbicidas foram compa

radas para avaliação com as testemunhas adjantes a cada par 

cela mantidas em competiçio natural com o mato. 

Também foram coletados dados de produção,ou 

seja,peso dos grios; peso de 100 sementes; peso das ramas 

e número de vagens para os gêneros de feijão. Para a cultu-

ra da cana-de-açúcar foram coletados dados de comprimento 

de colmos; número de colmos; número de intern6dios, produ -

ção agrícola e industrial. 
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3.9. Análise estatística 

Os resultados obtidos~referentes aos dados 

de avaliações e produção das culturas, foram submetidos 

à análise de variância segundo o teste F e, quando este era 

significativo, utilizou-se o teste de Tukey para comparaçao 

das médias. Nos experimentos conduzidos na Usina são José, o 

delineamento utilizado para análise de dados foi de blocos 

ao acaso. Os dados de sintomas de intoxicação foram transfo

mados em !}C. No experimento conduzido na Estação Experimen

tal Central do IAA/PLANALSUCAR,para os dados de cultura da 

cana-de-açúcar,a análise foi realizada segundo o delineamen

to experimental de blocos ao acaso, onde os tratamentos estª 

vam em parcelas subdivididas. Para os dados dos diferentes 

gêneros de feijão, a análise foi realizada segundo o delineª 

mento experimental de blocos ao acaso. 



74 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Primeiro Experimento - conduzido na Usina são José, 

Macatuba - SP., com a cultura de cana-de-açúcar intercalada 

com o feijão 'macassar'. 

4.1.1. População Inicial - foi realizada uma conta

gem de quatro linhas de 10,0 m de comprimento em cada parce

la no dia 16 de março de 1985. Os dados foram analisados es

tatisticamente, sendo que os resultados do número médio de 

plantas por 10,00 metros lineares, assim como o valor F, 

D. M. S. e do coeficiente de variação encontram-se no 0ua

dro 7. 

Verifica-se através dos dados do Quadro 7 

que, quanto ao número de plantas do feijão 'macassar', o trª 

tamento que utilizou os herbicidas trifluralina + alaclora 

na dose de 1,80 + 2,40 kg i.a./ha, diferiu estatisticamente 

das testemunhas. Os outros tratamentos foram iguais estatis

ticamente. A média geral da população de plantas do feijão 

'macassar' foi de 89,8 plantas em 10 metros lineares do sul

co de semeadura, expressando um bom índice de plantas viá

veis na área experimental. Para monocultivo da cultura de 
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Tabela 7 - População inicial da cultura do feijão 'macassar' 

no primeiro experimento. Número médio de plantas 

por 10,00 metros lineares do sulco, determinado 

cerca de 16 dias após a semeadura. Os dados repr~ 

sentam médias de 4 repetições. Usina são José 

Hacatuba - SP. 

Tratamentos 

1. Testemunha com capina 

2. Testemunha sem capina 

3. Trifluralina + alaclora 

4. Trifluralina 

5. Metolaclora 

6. Alac10ra 

7. Orizalina 

8. Pendimetalina 

9. Diurona+ametrina+capina 

Média Geral 

F 

c.v. (%) 

D.M.S. a 5% (Tukey) 

Doses 

kg i.a./ha 

1,80+2,40 

2,40 

2,16 

2,88 

1,68 

1,50 

1,20+1,60 

* Significativo ao nível de 5% de probabilidade. 

Médias 

92,3a 

91,7a 

83,3 b 

88,lab 

90,2ab 

87,3ab 

90,9a 

90,8a 

93,3a 

89,8 

4,19* 

3,4 

7,2 
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feijão, VIEIRA (1978), indica 200 a 300 mil sementes por heS 

tare. No presente estudo utilizou-se 100 sementes em 10 me-

tros, totalizando 76920 sementes por hectare, considerada den 

sidade de semeadura normal para culturas associadas de cana-

de-açúcar e feijão 'macassar'. 

4.1.2. Controle das plantas daninhas - neste primeiro 

experimento foram realizadas quatro avaliações, nos dias 2 e 

16 de abril de 1985 e nos dias 2 e 27 de maio de 1985. 

a) Composição percentual da densidade popula -

cional de plantas infestantes da área experimental. A avaliª 

ção foi realizada em 2 de maio de 1985 em todas as parcelas 

testemunhas mantidas em competição natural com o mato. Os da-

dos das contagens de plantas representam um total de 20 amos-

2 tras em retângulo de 0,20 m e, encontram-se no Quadro 8. 

b) Porcentagem de controle das plantas que 

ocorreram na area experimental. As porcentagens de controle 

das plantas daninhas avaliadas em comparaçao com ~ testemunha 

mantida em competição natural com o mato, encontram-se no Qu~ 

dro 9. 

Observa-se através dos dados do Quadro 8 que, 

a composição percentual da comunidade de plantas daninhas pr§ 

dominantes na área experimental, apresentou 7,25 plantas por 

m
2 

com espécies monocotiledôneas e, 5,25 plantas por m2 com 

espécies dicotiledôneas. A V~g~ta~~a ho~~zontal~~ Willd. in-

festou a área experimental, predominantemente, com um percen-



Quadro 8 - composição percentual da comunidade infestante da área experimental em con

sórcio da cana-de-açúcar e feijão Vigna unguieulata Walp. Os dados são mé

dias de 4 repetições - Usina são José - Macatuba - SP. 

""---".~- ' Médias~da Densidade 
Populacional-N9 Plantas / m2 

Plantas Daninhas (espécies) 

1. Capim-Colchão, VigilCl!l.-ia hoJÚzontaLi.6 Willd. 

2. Carrapichinho, Ac.antho.6pvunum aUJ.,tAale (I.oefl.) O.Kuntze. 

3. Falsa-serralha, EmW.a. .6a.nehiôolia D C. 

4. Fedegosa, Ca.6.6ia tOM.. L. 

5. Mata-pasto, CaMia oudentaLi.6 L. 

6. Guanxuma, Sida' glazÁ-ovU K. Schum. 

7. Capim-marmelada, Btc.aehiaJUa plantaginea (Link) Ritch. 

8. Poaia-branca, 'MehaJuüa btc.a.6ilien.ói.6 Q::mez 

9. Beldroega, PoJ(;tulaea oleM..eea L. 

10. Outras* 

Total 

funoooti

ledÔneas 

6,25 

0,50 

0,50 

7,25 

Diooti

le::lôneas 

1,75 

1,25 

0,75 

0,50 

0,50 

0,25 

0,25 

5,25 

CcInposição 

Percentual 

50,0 

14,0 

10,0 

6,0 

4,0 

4,0 
4,0 

2,0 

2,0 

4,0 

100,0 

* Outras:Capim-carrapicho, CenehhU.6 eehinatu.6 L.; Capim-Colonião, Panieum maximum Jacq.; 

Capim-pé-de-galinhai Eleu.6ine indica (L.) Gaertn. 

---J 
---J 
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tual de 50% de ocorrência. Todas as demais espécies ocorre -

ram com percentuais abaixo de 15% do total de ocorrência da 

área experimental. Em função da densidade populacional geral 

apresentar-se com valores abaixo de 15 plantas por m2 , pode-

se considerar baixa ,~densidade de indivíduos por metro 

quadrado. 

Observa-se através do Quadro 9 que, nas 

avaliações percentuais dos índices médios de controle das 

plantas daninhas presentes na area experimental, os tratamen 

tos avaliados aos 31, 45 e 85 d.a.a. (dias após a aplicação) 

foram iguais estatisticamente. Aos 61 d.a.a., os tratamentos 

que utilizaram alaclora na dose de 2,88 kg i.a./ha e diurona 

+ ametrina na dose de 1,20 + 1,60 kg i.a./ha, diferiram es

tatisticamente da testemunha capinada e apresentaram os mais 

baixos índices de controle. Entretanto, de acordo com a meto 

dologia de avaliação, escala da ALAM, os tratamentos de ma

neira geral alcançaram índices de controle muito bons. Nota

se (Quadro 9),que os tratamentos orizalina à 1,68 kg i.a./ha, 

pendimetalina à 1,50 kg i.a./ha e testemunha com capina, prQ 

porcionaram os melhores controles das plantas daninhas, onde 

predominavam capim-colchão D,[gi:taJtia hOJtizo n.:taii.ó Willd. 

e carrapichinho Acan.:tho.ópeJtmum au.ó:tJtaie Laefl O. Kuntz. 

Estes resultados estão de acordo com a afirmação feita por 

CRUZ (1986) que, orizalina foi eficiente para cana-de-açúcar. 

Os resultados obtidos concordam com as pesquisas desenvolvi-

das por OKEZIE AKOBUNDU (1982) e MACHADO NETO e:t 



Quadro 9 - Resultados médios da porcentagem de controle das plantas infestantes do 

experimento de cana-de-açúcar consorciada com feijão'macassar! Os dados 

representam médias de 4 repetiç':)es. Usina são José - Macatuba, SP. 

Tratamentos Doses 
kg i.a./ha -----------------------------------

1. Testemunha com capina 

2. Testemunha sem capina 

3. Trifluralina+alaclora 

4. Trifluralina 

5. Metolaclora 

6. Alaclora 

7. Orizalina 

8. Pendimetalina 

1,80 + 2,40 

2,40 

2,16 

2,88 

1,68 

1,50 

9. Diurona + ametrina + capina 120 + 1,60 

Média 

F 

C.v. (%) 

D.M.A. a 5% (Tukey) 

índices médios de controle (%) 3 

31 d.a.a.2 

97,2 

96,5 

88,2 

95,7 

93,5 

94,0 

96,5 

87,5 

93,0 

1,4ns 

6,9 

15,3 

45 d.a.a. 

94,5 

98,5 

94,5 

97,2 

92,7 

96,2 

98,5 

87,5 

95,0 

1,6ns 

6,0 

13,6 

61 d.a.a. 

95,2a 1 

93,2ab 

91,2ab 

90,7ab 

85,Ob 

93,7ab 

94,5ab 

85,Ob 

91,1 

3,3* 

4,9 

10,1 

85 d.a.a. 

97,7 

81,2 

87,5 

89,5 

77,5 

92,5 

90,0 

86,0 

87,6 

1,7ns 

11,2 

23,2 

Na mesma coluna os valores associados com a mesma letra não diferem significativa
mente pelo teste Tukey, a nível de 5% de probabilidade. 

2 d.a.a. - Dias após a aplicação dos herbicidas. 
3 Escala de avaliação visual - método ALAM. 

-J 
'-o 
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(1984), nas quais, destacam pendimetalina como seletivo e 

eficiente no controle de plantas daninhas na cultura de fei 

jão. Provavelmente, as condições de meio (temperatura, chu

va e solo) influenciaram bastante na eficiência dos herbici 

das estudados na presente pesquisa, detectada pela diferen

ça aos 85 d.a.a. entre os resultados da testemunha capinada 

e tratamentos com herbicidas. 

4.1.3. Sintomas de intoxicação - Os dados transfor

mados em;-X- expressos em notas das avaliações visuais em 

relação às testemunhas, encontram-se no Quadro 10. 

Verifica-se como mostram os dados do Quadro 

10 que, aos 31 e 45 d.a.a. (dias após a aplicação), os re

sultados não diferiram estatisticamente entre si, quanto 

aos sintomas de intoxicação dos herbicidas na cultura da cª 

na-de-açúcar. Aos 61 d.a.a., os resultados indicaram que, 

apenas a mistura trifluralina + alaclora na dose de 1,80 + 

2,40 kg i.a./ha, diferiu estatisticamente da testemunha ca

pinada, mostrando que esta mistura causou leve sintana de int0X! 

cação à cana-de-açúcar. Os demais tratamentos foram iguais 

estatisticamente. Trabalho realizado por SILVA & SILVA (1984) 

afirma que, devido às diferenças morfológicas, anatômicas, 

bioquímicas e fisiológicas entre as culturas utilizadas em 

consórcio, o uso de herbicidas torna-se difícil, porque es

tas características estão associadas aos mecanismos de sele-



Quadro 10 - Resultados médios dos sintomas de intoxicação dos herbicidas aplicados na cultura 

da cana-de-açúcar em consórcio com feijão 'macassar'. Os dados representam médias 

de 4 repetições e foram transformados em ;-x-. Usina são José, Hacatuba - SP. 

Tratamentos Doses Sintomas de intoxicação 3 

Cana-de-açúcar Feiji:w 'macassar' 
kg i.a./ha 2 

31 d.a.a 45 d.a.a 61 d.a.a. 31 d.a.a 45 d.a.a. 61 d.a.,a. 

1. Testemunha com capina 

2. Testemunha sem capina 

3. Trifluralina + alaclora 

4. Trifluralina 

5. Metolaclora 

6. Alaclora 

7. Ori zalina 

8. Pendirretalina 

9. Diurona+Arnetrinatcapina 

Média 

F 

C.V. (%) 

D.M.S. a 5% (Tukey) 

1,80+2,40 

2,40 

2,16 

2,88 

1,68 

1,50 

1,20+1,60 

1,00 

1,49 

1,21 

1.29 

1,41 

1,39 

1.18 

1,10 

1,26 

2,44ns 

17,03 

0,62 

1,00 

1,64 

1,31 

1,10 

1,62 

1,49 

1,49 

1,59 

1,41 

3,62DS 

18,21 

0,74 

1,00 b 1 

1,65a 

1,31ab 

l,10ab 

1,10ab 

1,54ab 

1,39ab 

1,29ab 

1,30 

4,62* 

16,16 

0,61 

1,00 c 

2,54a 

1,39 bc 

1,54 bc 

2,16ab 

1,74abc 

1,60 bc 

1,41 bc 

1,67 

9,95** 

18,25 

0,88 

1,00 C 1,00 c 

2,34a 

1,37 bc 

1,49 bc 

1,91ab 

1,98ab 

1,64abc 

1,49 bc 

1,65 

9,12** 

16,61 

0,79 

2,23a 

1,37 bc 

1,39 bc 

1,84ab 

1,99ab 

1, 57abc 

1,41 bc 

1,60 

11,29** 

14,77 

0,68 

2 

3 

Na mesma coluna os valores associados com a mesma letra não diferem significativamente pelo teste Tukey, 
a nível de 5% de probabilidade. 
d.a.a. - Dias após a aplicação dos herbicidas. 
Escala de avaliação visual - Método E.W.R.C. 

<Xl 
I-' 
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tividade dos herbicidas. A afirmativa dos autores é constata 

da através dos resultados mostrados no Quadro 10, onde há 

herbicidas seletivos à cana-de-açúcar,entretanto a maioria 

ou quase a totalidade dos herbicidas provocou algum sintoma 

de intoxicação no feijão 'macassar'. ~ interessante ressaltar qu: 

as notas visuais de sintomas de intoxicação (Quadro 10) es

tão transformadas em;X: Encontram-se no Quadro 10 os re 

sultados dos sintomas de intoxicação dos herbicidas no fei -

jão 'macassar', onde se verifica que, aos 31 d.a.a., a mistu 

ra trifluralina + alachlora e, alaclora aplicada isoladarrente 

diferiram estatisticamente da testemunha capinada. Os demais 

tratamentos foram iguais estatisticamente a testemunha capi

nada e também entre si. Aos 45 e 61 d.a.a., os valores mos -

traram que, a mistura trifluralina + alachlora, alacloraapl~ 

cada isoladamente e a orizalina, diferiram estatisticamente 

da testemunha capinada. Observa-se que estes herbicidas cau

saram de médios a fortes sintomas de intoxicação para o fei

jão 'macassar' , não se recomendando o uso dos mesmos, desde 

que se observe as mesmas condições em que foi conduzida a 

presente pesquisa. Estes resultados estão de acordo com os 

trabalhos realizados por VENTURELLA ez atii (1977) relatando 

que, o uso da trifluralina causou leves injúrias aos cotilé

dones e as duas primeiras folhas na cultura do feijão. Expe

rimentos conduzidos por HIGGINS E PRESS (1978), COX (1979) 

WILSON ez atii (1980) e COELHO e SAN~OS (1984) recomendam 

o uso da alaclora e não detectaram sua intoxicação à cultura 

do feijão. Entretanto, trabalhos realizados por OKEZIE AKO -

BUNDU (1982), FUENTES ez atii (1984), MACHADO NETO ez atii 
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(1984) e RODRIGUES et a~ii (1984) mostraram que a utilização 

da alaclora provocou sintomas de intoxicação a cultura do 

feijoeiro. Analisando-se os resultados do Quadro 10, acredi-

ta-se que os sintomas de intoxicação verificados com o uso 

da mistura trifluralina + alaclora na cultura do feijão, se-

jam devidos ao herbicida alaclora. Pois, verifica-se que o 

tratamento com trifluralina aplicada isoladamente, não apr§ 

sentou fortes sintomas de intoxicação para o feijão, como se 

observa no tratamento em que se utilizou a alaclora aplicada 

isoladamente. 

4.1.4. Dados da produção do feijão 'macassar' inter-

calar com a cultura da cana-de-açúcar. Os dados foram coletª 

dos por ocasião da colheita realizada em 28 de maio de 1985. 

a. População final, número de vagens e pesos 

das ramas - foram contadas plantas presentes em cada parcela 

e coletadas as vagens e as ramas das 4 linhas de 10,00 me-

tros de comprimento em todas as parcelas. As ramas foram dei 

xadas ao ar para secagem até o peso constante. Os dados cal-

culados encontram-se no Quadro 11. 

Verifica-se através dos dados do Quadro 11 

que, os resultados da população final do número de plantas 

do feijão 'macassar' em 10 metros de sulco de semeadura, nao 

diferiram estatisticamente entre si; indicando que este da , 
do de avaliação não foi afetado pela utilização dos diver 

sos tratamentos. Esta afirmação está de acordo com os traba-



Quadro 11 . - População final da culturo. de fei j ão . 'macassar'. no primeiro experimento. 

Número médio de plantas em 10 m de comprimento, peso das ramas secas 

ao ar e número de vagens coletadas em 52 m2 em cada parcela. Os da

dos representam médias de 4 repetições. Usina são José- Macatuba-SP. 

Tratamentos Doses kg Pqgulação 
. Ih :t1.nal 

1. Testemunha com capina 

2. Testemunha sem capina 

3. Trifluralina+alaclora 

4. Trifluralina 

5. Metolaclora 

6. Alaclora 

7. Orizalina 

8. Pendimetalina 

La. a (pl/lO m) 

1,80+2,40 

2,40 

2,16 

2,88 

1,68 

1,50 

9. Diurona+ametrina+capina 1,20+1,60 

86,1 

80,6 

69,4 

87,4 

83,7 

72,5 

75,2 

83,6 

89,6 

Média 

F 2 

c.v. (%) 

D.M.S. a 5% (Tukey) 

80,91 

2,47ns 

11,1 

21,5 

N9 de vagens Biorna~sa seca de ramas 

p/parcela 

1825,7ab1 

1563,2ab 

842,5c 

1859,Oa 

1525,7ab 

13l5,2bc 

1455,7ab 

1436,7ab 

1597,Oab 

1491,2 

7,74* 

14,5 

518,9 

g/parcela 

3470,Oa 

3l02,5ab 

2625,Ob 

3270,Oab 

2957,5ab 

2882,5ab 

2930,Oab 

3322,5ab 

3275,Oab 

3092 ,8 

3,30* 

9,5 

705,5 

kglha 

667,3 

596,6 

504,8 

628,8 

568,7 

554,3 

563,5 

638,9 

629,8 

594,7 

Na mesma coluna os valores associados com a mesma letra não diferem significa 
tivamente pelo teste Tukey, a nível de 5% de probabilidade. -

2 F* significativo ao nível de 5% de probabilidade. 

co 
~ 



85 

lhos realizados por SILVA et alii (1976 e 1980). Os dados 

do número de vagens do feijão 'macassar' por parcela experi

mental diferiram estatisticamente entre si, mostrando que, 

os tratamentos com trifluralina + alaclora em mistura e ala

clora aplicada isoladamente, reduziram o número de vagens 

por parcela. Este efeito pode ser explicado pelos sintomas 

de intoxicação causados por esses herbicidas na cultura do 

feijão, como mostra o Quadro 10. O melhor resultado para 

número de vagens foi alcançado com o tratamento que utili

zou trifluralina na dose de 2,40 kg i.a./ha, aplicada isola

damente. Este fato, indica que os sintomas de intoxicação da 

mistura trifluralina + alaclora (Quadro 10), provavelmente, 

se deve ao herbicida alaclora. Analisando-se a biomassa seca 

do feijão 'macassar' por parcela experimental os resultados 

mostraram que, a mistura trifluralina + alaclora apresentou 

o pior resultado, diferindo estatisticamente da testemunha 

capinada, porém, iguais aos demais tratamentos. Estes resul

tados estão de acordo com o trabalho realizado por MACHADO 

NETO et alii (1984) afirmando que, a alaclora causou redução 

no desenvolvimento e produção de feijão, devido aos sintomas 

de intoxicação à cultura. 

b. Peso de 100 sementes, dos graos e produção 

relativa - foram coletados grãos do feijão 'macassar' em 4 

linhas de 10,00 metros e o peso de 100 sementes em todas as 

parcelas do experimento. Os dados foram analisados estatist1 
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camente e encontram-se no Quadro 12, assim como os valores 

de F, D.M.S. e coeficiente de variação. 

Complementando a análise dos resultados do 

Quadro 11, verifica-se no Quadro 12 que, quanto ao peso de 

100 sementes por parcela experimental, os resultados do fei

jão 'macassar' aferidos nos diversos tratamentos foram iguais 

estatisticamente, indicando que, os herbicidas utilizados 

não afetaram o peso de 100 sementes do feijão 'macassar'. 

CHAID & FORSTER (1982) encontraram resultados semelhantes, 

trabalhando com a trifluralina no controle de plantas dani

nhas na cultura do feijão. Analisando-se os dados de produt! 

vidade nota-se que, o tratamento que utilizou a mistura tri

fluralina + alaclora na dose de 1,80 + 2,40 kg i.a./ha, di-

feriu estatisticamente da testemunha capinada, porem nao 

diferiu dos demais tratamentos e, apresentou o pior resulta

do. Nos dados avaliados no presente trabalho, evidenciª 

se a tendência da alaclora ter provocado perdas na produção 

do feijão 'macassar', devido aos seus sintomas de intoxica -

çao a essa cultura. Os resultados concordam com trabalho rea 

lizado por MACHADO NETO et ai~~ (1984) afirmando que, a ala

clora causou redução no desenvolvimento e produção de fei

jão devido aos sintomas de intoxicação. 



Quadro 12 - Peso de 100 sementes e produção do feijão'macassar'interca1ar com a cul

tura da cana-de-açúcar. Peso dos grãos coletados numa área de 52 m2 por 

parcela. Os dados representam médias de 4 repetições. Usina são José -

Macatuba - SP. 

Tratamentos 

1. Testemunha cem capina 

2. Testemunha sem capina 

3. Trif1ura1inatalaclora 

4. Trif1uralina 

5. Meto1ac10ra 

6. Alac10ra 

7. Orizalina 

8. Pendimetalina 

9. Diuronatametrinatcapina 

Média 

F 2 

C.V. (%) 

D.M.S. a 5% (Tukey) 

Doses kg 
i.a./ha 

1,80+2,40 

2,40 

2,16 

2,88 

1,68 

1,50 

1,20+1,60 

Peso de 100 

sementes 

22,51 

22,86 

23,50 

22,23 

22,00 

23,45 

22,63 

22,48 

21,83 

22,61 

0,35ns 

8,7 

4,7 

Produtividade 3 

kg/ha 

432,9a 1 

380,lab 

273,3b 

408,2ab 

341,Oab 

319,9ab 

375,5ab 

393,5ab 

362,6ab 

365,2 

2,38* 

17,4 

150,6 

Produção 

relativa 

100,0 

87,8 

63,1 

94,3 

78,8 

73,9 

86,7 

90,9 

83,8 

1 Na mesma coluna os valores com a mesma letra não diferem significativamente 
teste Tukey, a nível de 5% de produtividade. 

pelo 

2 F* significativo ao nível de 5% de probabilidade. 

3 Considerar produtividade em área consorciada. 

(X) 

-....J 
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4.1.5. Produção da cultura da cana-de-açúcar - ~este 

primeiro experimento foram realizadas quatro contagens do 

número de brotações por metro linear do sulco de plantio, 

assim como foi feitêt a coleta de colmos para' as anE.lises tec 

no16gicas-e dO'rendi~ento agrícola. 

a. Número de brotação e perfilhos por metro 

linear - Foram realizadas contagens de brotações e perfilhos 

das três linhas centrais de 10,00 m de comprimento em cada 

parcela nos dias 16 de abril de 1985; 02 e 28 de maio de 

1985 e por ocasião da colheita da cana-de-açúcar, em 08 de 

julho de 1986. Os dados foram analisados estatisticamente, 

sendo que os resultados médios do número de brotações, assim 

como os valores F, D.M.S. e coeficiente de variação, encon -

tram-se no Quadro 13. 

Como mostram os dados do Quadro 13 verifica -

se que, quanto aos números iniciais de brotações da cana-de-

~ 

açucar, os resultados diferiram estatisticamente entre os 

tratamentos em estudo. Os dados mostraram que, aos 47 DAP 

(dias ap6s o plantio) o pior resultado foi obtido com a 

utilização da orizalina na dose de 1,68 kg i.a./ha, diferin-

do estatisticamente dos melhores resultados, quando se utili 

zou alaclora à 2,88 kg i.a./ha e trifluralina à 2,40 kg i.a.1 

ha, aplicadas isoladamente. Os demais resultados foram iguais 

estatisticamente entre si. Provavelmente, essa pequena redu-

ção no número inicial de brotações da cana-de-açúcar, provocª 

da pela orizalina é, devido aos seus efeitos da intoxicaçã~ 
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observados visualmente na cultura da cana-de-açúcar, apesar 

de não significativos estatisticarrente. ,Aos 63 DAP a mistura 

trifluralina + alaclora na dose de 1,80 + 2,40 kg i.a./ha, 

obteve o melhor resultado, diferindo da testemunha sem con

trole do mato e, do tratamento em que se utilizou a orizali

na na dose 1,68 kg i.a./ha, apresentando, novamente, o pior 

resultado. O tratamento em que se utilizou a alaclora à 2,88 

kg i.a./ha, também diferiu estatisticamente da orizalina à 

1,68 kg i.a./ha. PENG & SZE (1967) e VICTORIA FILHO & CAMAR 

GO (1982) concluiram em seus trabalhos que, os efeitos adver 

sos dos herbicidas sobre o perfilhamento e brotação inicial 

da cana-de-açúcar, não mostraram interferência dos diferen

tes tratamentos utilizados. Entretanto, MARCONDES et atii 

(1986) encontrou diferença significativa da testemunha sem 

capina em relação a testemunha capinada e aos tratamentos 

herbicidas, quanto ao número de perfilhos na cana-de-açúcar. 

Ainda no Quadro 13 os resultados mostraram-se iguais esta

tisticamente entre si aos 89 DAP, evidenciando que, provavel 

mente, devido à grande agressividade vegetativa da cana-de

açúcar, o número de perfilhos não mais foram afetados pela 

competição do mato elou efeitos fitotóxicos, detectados nas 

avaliações anteriores de brotações iniciais da cultura. 

b. Altura, comprimento e número de internó -

dios - Foram coletados 10 colmos ao acaso nas 3 linhas cen

trais em todas as parcelas, para as medidas do comprimento 

dos colmos com desponte e numero de internódios por ocasião 

da colheita da cultura da cana-de-açúcar. Aos 47 dias apos 



Quadro 13 - Número de brotações e perfi1hos da cana-de-açúcar consorciada com feijão 

'macassar'. Médias de brotações e perfi1hos contadas em 30 metros linea

res por parcela. Os dados representam médias de 4 repetições. Usina são 

José - Macatuba - SP. 

Doses kg Número de brotações por metro linear 
Tratamentos 

i.a./ha 47 DAP 3 63 DAP 89 DAP 

l. Testemunha com capina 12,8abc 1 13,7abc 13,0 

2. Testemunha sem capina 12,4abc 13,2 bc 12,4 

3. Trif1ura1ina+a1ac10ra 1,80+2,40 12,9abc 16,2a 15,4 

4. Trif1ura1ina 2,40 13,7ab 14,6abc 12,3 

5. Meto1ac10ra 2,16 13,4abc 15,Oabc 15,4 

6. A1ac10ra 2,88 13,8a 15,8ab 14,8 

7 • Oriza1ina 1,68 11,9 c 12,7 c 12,7 

8. Pendimeta1ina 1,50 12,7abc 14,6abc 14,2 

9. Diurona+ametrina+capina 1,20+1,60 13,2abc 13,6abc 14,1 

Média geral 13,0 14,4 13,8 
p2 2,45* 4,20* 2,57ns 

C. V. (% ) 5,9 8,0 11,4 

D.M.S. a 5% (Tukey) 1,8 2,8 3,8 

Na mesma coluna os valores associados com a mesma letra não diferem significativamente pelo teste 
Tukey, a nível de 5% de probabilidade. 

2 Valores de p(*) significativo ao nível de 5% de probabilidade. 
3 DAP - dias apSs o plantio da cultura da cana-de-açúcar. '" o 
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o plantio foram realizadas ao acaso medias de altura da 

mais alta lígula visível em 10 colmos por parcela. Os dados 

foram analisados estatisticamente, sendo que os resultados 

assim corno os valores de F, D.M.S. e coeficiente de variação 

encontram-se no Quadro 14. 

Nota-se através dos dados do Quadro 14 que, 

quanto às determinações realizadas de medidas de altura, nú

mero de internódios e comprimento de colmos da cana-de-açú -

car, os resultados foram iguais estatisticamente entre os 

tratamentos em estudo no presente trabalho. Esses resultados 

estão de acordo com os trabalhos realizados por VICTORIA FI

LHO & CAMARGO (1982), RAMALHO & GRACIANO (1982) e MARCONDES 

et atii (1982) que constataram não haver interferência dos 

diferentes tratamentos herbicidas à cana-de-açúcar, quanto 

as determinações referidas na presente análise. Provavelmen

te, devido às características vegetativas e rusticidade da 

cultura da cana-de-açúcar, as interferências verificadas no 

numero de brotações iniciais, provocadas pela competição do 

mato e ou sintomas de intoxicação, quase sempre tornam-se 

não significativas para as avaliações realizadas no final 

do ciclo da cultura. 

c. Características tecnológicas industriais -

Foram coletados 10 colmos ao acaso nas 3 linhas centrais em 

todas as parcelas para análises tecnológicas, processadas no 

laboratório da Usina são José, em Macatuba - SP. As leitu-



Quadro 14 - Altura, número de internódios e comprimento do colmo na cultura da 

cana-de-açúcar consorciada com feijão 'macassar'. Os dados repre

sentam médias de 4 repetições. Usina são José - t1acatuba - SP. 

Tratamentos Doses kg Altura N9 inter- Comprimento 
nódio do do 001mo 

i.a./ha (em) colmo (em') 
47 DAP 1 495 DAP 495 DAp l 

1. Testerrnmha cx:m capina 21,4 17,4 237,1 

2. Testemunha sem capina 20,9 17,3 229,9 

3. Trifluralina+alaclora 1,80+2,40 19,4 16,6 234,8 

4. Trifluralina 2,40 20,9 17,3 225,8 

5. Metolaclora 2,16 19,6 16,5 228,6 

6. Alaclora 2,88 18,8 17,5 237,8 

7. Orizalina 1,68 18,5 17,2 246,0 

8. Pendimetalina 1,50 21,3 16,9 230,6 

9. Diurona+ametrina+capina 1,20+1,60 20,7 16,9 232,1 

Média 20,2 17,1 233,6 

F 2,42ns 0,23 ns 1,6ns 

C.V. ( % ) 7,0 9,2 4,1 

D.M.S. a 5% (Tukey) 3,4 3,8 23,0 

DAP - Dias Após o Plantio da cultura da cana-de-açúcar. 

I..P 
IV 
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ras para Brix (açúcar + impurezas) foram feitas por meio de 

um refratômetro, com correção para temperatura. A polariza -

ção (Pol) foi determinada por sacarímetro automático. A pu

reza percentual do cald6 foi obtida atrav~s de cálculo mate

mático, a partir das análises da pol e brix, e o teor de fi 

bra foi determinado no bagaço da cana retirado da prensa, 

após secagem em estufa até o peso constante, utilizando - se 

o valor de brix% corrigido para seu cálculo. Os dados foram 

analisados estatisticamente, sendo que os resultados, assim 

corno os valores de F, D.M.S. e coeficiente de variação en

contram-se no Quadro 15. 

Observa-se atrav~s dos dados do Quadro 15 que, 

quanto às características industriais da cana-de-açúcar, os 

resultados percentuais de pureza, teores de fibra, polariza

ção da cana e açucares redutores (AR) foram iguais estatisti 

camente entre os tratamentos conduzidos no presente trabalho. 

Grande número de pesquisas realizadas com o objetivo de est~ 

dar o controle químico de plantas daninhas infestantes da 

cana-de-açúcar, confirmam que as características industriais 

da cana-de-açúcar, não sofrem interferências dos tratamentos 

herbicidas. Fato este já comprovado nos trabalhos de NARWAL 

& MALIK (1981), MARCONDES et af~~ (1982), VICTORIA· FILHO 

& CAMARGO (1982) e MARCONDES et af~~ (1986). 

d. Características da produção agrícola - Fº 

ram contados e colhidos todos os colmos das 3 linhas cen-



Quadro 15 - Resultados das características tecnológicas da cana-de-açúcar consorcia 

da com feijão 'macassar'. Os dados representam médias de 4 repetições. 

Usina são José - Macatuba, SP. 

I):)ses kg Características Industriais 
Tratamentos 

i. a. lha Pureza % Fibra % Pol % Cana Ar % 

1. Testemunha com capina 83,5 9,4 13,9 0,76 

2. Testemunha sem capina 83,2 9,5 13,6 0,81 

3. Trifluralina+alaclora 1,80+2,40 83,1 9,3 13,6 0,82 

4. Trifluralina 2,40 81,4 9,7 13:,1 0,96 

5. Metolaclora 2,16 82,2 9,3 13,5 0,87 
6. Alaclora 2,88 82,9 9,0 13,5 0,86 

7. Orizalina 1,68 82,5 9,3 13,5 0,88 

8. Pendimetalina 1,50 83,0 9,3 13,7 0,87 

9. Diurona+ametrina+capina 1,20+1,60 82,5 9,4 13,3 0,84 

Média 82,7 9,4 13,5 0,85 

F 0,66DS 0,39DS 1,2SDS 0,72DS 

C.V. ( %) 1,9 6,2 3,0 14,90 

D.M.S. 5% (Tukey) 3,7 1,4 1,0 0,31 

I.D 
.t:>-
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trais em cada parcela do experimento para análise.da produção 

agrícola. Utilizou-se um dinamômetro marca John Chatillon -

New York 500 x 5 kg acoplado a uma carregadora de cana para 

processar a pesagem dos colmos por parcela. Os dados foram 

analisados estatisticamente, sendo que os resultados, assim 

como os valores de F, D.M.S. e o coeficiente de variação, en 

contram-se no Quadro 16. 

Percebe-se através dos dados do Quadro 16 que, 

quanto a produção final da cana-de-açúcar em números de col

mos industrializáveis e produtividade expressa em TCH e TPH 

(toneladas de colmos e pol por hectare), os resultados foram 

iguais estatisticamente entre os tratamentos conduzidos no 

presente trabalho. Estes resultados estão de acordo com os 

trabalhos realizados por DEUBER & AGUIAR (1978); NARWAL & 

MALIK (1981) e MARCONDES et ati~ (1982) que, constataram a 

não interferência dos tratamentos de controle químico do ma

to na cana-de-açúcar, quanto aos fatores finais da produção. 

Explica-se os resultados da presente pesquisa considerando 

que, os efeitos provocados pelos sintomas de intoxicação dos 

herbicidas nas brotações iniciais da cana-de-açúcar ou da 

matocompetição, podem ter sido, provavelmente, anulados pela 

grande recuperação das características vegetativas da cultu

ra da cana-de-açúcar. 



Quadro 16 - Resultados da produção agrícola da cana-de-açücar consorciada com feijão 

'macassar'. Os dados representam médias de 4 repetições. Usina são José -

Macatuba - SP. 

Doses kg N9 colmos Produtividade 
Tratamentos 

La./ha . "metro/sulco 
TPH 1 TCH 2 Relativo(%) 495 DAP 3 

1. Testemunha com capina 10,5 13,1 94,2 100,0 

2. TestEmunha SEm capina 9,1 10,3 75,7 80,4 

3. Trifluralina+alaclora 1,80+2,40 10,5 11,7 85,7 90,9 

4. Trifluralina 2,40 10,4 U,3 86,6 91,9 

5. Metolaclora 2,16 10,3 12,4 91,6 97,2 

6. Alaclora 2,88 10,2 11,9 88,0 
9~,4 

7. Orizalina 1,68 9,9 11,8 87,6 93,0 

8. Pendimetalina 1,50 10,3 12,0 88,0 93,4 

9. Diurona+ametrina+capina 1,20+1,60 9,8 12,1 90,8 96,4 

Média geral 10,1 11,8 87,6 

F 1,12ns 0,98ns 1,19ns 

C.V. (%) 8,2 10,9 10,9 

D.M.S. a 5% (Tukey) 2,0 3,1 22,9 

TPH = toneladas de pol por hectare 
2 TCH = toneladas de colmos por hectare 
3 DAP = dias após o plantio 

1..0 

'" 
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4.2. Segundo Experimento - Conduzido na Usina são José -

Macatuba - SP., com a cultura da cana-de-açúcar intercalada 

com o feijão 'bolinha'. 

4.2.1. População inicial - Foi realizada uma conta

gem de plantas do feijão em quatro linhas de 10,00 .. metros 

de comprimento em cada parcela no dia 16 de março de 1985. 

Os dados foram analisados estatisticamente, sendo que os rg 

sultados assim como os valores de F, D.H.S. e coeficiente 

de variação encontram-se no Quadro 17. 

Verifica-se através dos dados no Quadro 17 

que, quanto a população inicial da cultura do feijão, cul

tivar bolinha, intercalado com a cana-de-açúcar, os re

sultados foram iguais estatisticamente entre os tratamen

tos conduzidos no presente trabalho. A média geral da popu

lação de plantas do feijão 'bolinha' na área experimental 

foi de 62 plantas em 10 metros lineares do sulco de semeadg 

ra, expressando um baixo índice de plantas viáveis na tota

lidade da área experimental. No presente trabalho utilizou

se 100 sementes em 10 metros por linha da parcela, totali -

zando 76920 sementes por hectare. Nas condições em que foi 

realizada a presente pesquisa, havia necessidade de traba -

lhar com densidade de semeadura superior a utilizada. Toda

via, o teste de poder germinativo da semente do feijão 'bo

linha', acusou índice de 84%. 
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Quadro 17 - População inicial da cultura do feijão 'bolinha' 

no segundo experimento. Números médios de plan

tas em 10,00 metros lineares do sulco de plantio 

determinado aos 16 dias após a semeadura. Os da

dos representam médias de 5 repetições. Usina 

são José - Macatuba - SP. 

Tratamentos 

1. Testemunha com capina 

2. Testemunha sem capina 

3. Trifluralina+alaclora 

4. Trifluralina 

5. Metolaclora 

6. Alaclora 

7. Orizalina 

8. Pendimetalina 

9. Diurona+ametrina+capina 

Média geral 

F 

C.V. (%) 

D.M.S. a 5% (Tukey) 

Doses kg 

i .a./ha 

1,80+2,40 

2,40 

2,16 

2,88 

1,68 

1,50 

1,20+ 1,60 

Médias 

65,4 

63,8 

63,6 

60,0 

59,8 

60,9 

61,6 

62,0 

60,7 

62,0 

0,88ns 

7,4 

9,6 
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4.2.2. Controle de plantas daninhas - Neste segundo 

experimento foram realizadas quatro avaliações, nos dias 2 

e 16 de abril de 1985 e aos 2 e 27 de maio de 1985. 

a. Composição percentual da densidade popu

lacional de plantas infestantes da area experimental. A ava 

liação foi realizada em 02 de maio de 1985 em todas as par

celas testemunhas mantidas em competição natural com o mato. 

Os dados das contagens de plantas representam um total de 

25, amostragens em retângulos de 0,20 m2 e, encontra-se no 

Quadro 18. 

Observa-se através dos dados do Quadro 18 

que, quanto a composição percentual da comunidade infestan

te que ocorreu na área experimental, os resultados apresen

taram 10,8 plantas daninhas por m2 com espécies monocotil§ 

dôneas e 6,4 plantas daninhas por m2 com espécies dicotile

dôneas. As espécies predominantes Vigita~ia ho~izontali~ 

Willd. e Sida glaziovii K. Schum, ocorreram com composições 

percentuais de 51,2% e 10,5%, respectivamente. Todas as 

demais espécies ocorreram com percentuais abaixo de 10% do 

total de ocorrência na área experimental. Em função da den

sidade populacional geral apresentar-se com valores entre 

15 a 30 plantas por metro quadrado, pode-se considerar nao 

numerosa a presença de indivíduos na área experimental. 

b. Porcentagem de controle das plantas dani

nhas que ocorreram na área experimental. As porcentagens 

de controle das plantas daninhas avaliadas em comparaçao 



Quadro 18 - Composição percentual da comunidade infestante da área experimental em con

sórcio da cana-de-açúcar e feijão Pha~eolu~ vulgani~ L. Os dados são médias 

de 5 repetições. Usina são José. Macatuba - SP. 

Plantas Daninhas (Espécies) 

1. Capim-colchão, VigUatúa honizon;tafu Willd. 

2. Guanxuma, Sida glaziovii K. Schum 

3. Capim-mannelada, Bnac.hiania plantaglnea (Link.) Hitch. 

4. Carrapichinho, Ac.antho~peJunum aMbtate (Loefl.) O. Kuntze 

5. Falsa-serralha, EmUla ~onc.hi6oUa DC. 

6. Fedegoso, Ca..óJ.>ia tona L. 

7. Mata-pasto, Ca..ó~ia oc.ident~ L. 

8. Poaia-branca, Ric.hMdia bna..ó~e~~ Gemes 

9. Caruru, AmMan;thM ~ plno~ M L. 

10. Outr a,::;* 

Total 

-~-~Mêdias densidade popu
lacional n9/m2 Ccrnposição 

Moooootiledôneas Dicotiledôneas percentual 

8,8 51,2 

1,8 10,5 

1,4 8,1 

1,2 7,0 

0,8 4,6 

0,8 4,6 

0,6 3,6 

0,4 2,3 

0,4 2,3 

0,6 0,4 5,8 

10,8 6,4 100,0 

* Outras: Capim-carrapicho, Cenc.MM ec.hinatM L.; capim pé-de-galinha, EleMine ind-<-c.a (L.) Gaertn, Ca

pim-oolonião, Panic.um maruum Jac:q., Corda-de-viola, Ipomoea spp., Beldroega, Pontulac.a olena

c.ea L. 

I-' 
o 
o 
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com a testemunha mantida em competição natural com o mato, 

encontram-se no Quadro 19. 

Verifica-se através dos dados do Quadro 19 

que, nas avaliações percentuais dos índices médios de con

trole das plantas daninhas presentes na área experimental, 

os tratamentos avaliados aos 31 e 45 DAA foram iguais esta -

tisticamente. Aos 61 DAA, a orizalina aplicada a dose de 

1,68 kg i.a./ha, mostrou um excelente resultado, diferindo 

estatisticamente do pior resultado obtido com o tratamen-

to em que se utilizou a mistura diurona + ametrina na dose 

de 1,20 + 1,60 kg i.a./ha, aplicada no sulco de plantio da 

cana-de-açúcar e capinas nas entrelinhas. CRUZ (1986) obteve 

seus melhores resultados no controle de capim-colchôío, guanxuma, 

e falsa-serralha com a utilização da orizalina a 1,20; 1,44 

e 1,68 kg i.a./ha, afirmando também que o produto não causou 

efeito fitotóxico às plantas de cana-de-açúcar. Aos 85 DAA, 

a orizalina à dose 1,68 kg i.a./ha, tornou mostrar um exce -

lente resultado, diferindo estatisticamente do pior resulta

do apresentado pelo tratamento em que se utilizou a triflurª 

lina aplicada isoladamente na dose de 2,40 kg i.a./ha. A 

testemunha capinada também diferiu estatisticamente da tri~ 

fluralina aplicada isoladamente e,os demais tratamentos fo

ram iguais estatisticamente entre si. Todos os tratamentos 

com exceção da mistura trifluralina + alaclora, trifluralina 

e alaclora aplicadas isoladamente, foram eficientes no con

trole das espécies presentes na área experimental e mostra -

ram de acordo com a escala de avaliação ALAM, porcentagens 



Quadro 19 - Resultados médios da porcentagem de controle das plantas infestantes do 

experimento em cana-de-açúcar consorciada com o feijão 'bolinha'. Os da

dos representam médias de 5 repetições. Usina são José - t,~acatuba - SP. 

D:::>ses kg !ndiqes médios de controle (%) 3 

Tratamentos 
La./ha 31 DAA2 45 DAA 61 DAA 85 DAA 

1. Testemunha com capina 91,6 92,6 93,2ab1 90,Oa 

2. Testemunha sem capina 

3. Trifluralina+alaclora 1,80+2,40 91,0 95,6 88,6ab 73,Oab 

4 . Trifluralina 2,40 81,0 89,6 83,Oab 58,0 b 

5. Metolaclora 2,16 92,6 96,8 92,6ab 82,Oab 

6 . Alaclora 2,88 83,2 86,0 84,Oab 68,Oab 

7 . Orizalina 1,68 93,6 95,2 93,6a 91,2a 

8. Pendimetalina 1,50 88,6 95,2 92,Oab 83,6ab 

9 . Diurona+ametrina+capina 1,20+1,60 82,0 83,0 82,0 b 81,Oab 

Média 88,0 91,7 88,6 78,3 

F 0,90ns 163ns , 3,78* 3,50* 

c.v. ( % ) 13,7 9,7 6,4 17 ,3 

D.M.S. a 5% (Tukey) 24,9 18,3 11,6 28,0 

Na mesma coluna os valores associados com a mesma letra não diferem significativamente pelo teste 
Tukey, a ni vel de 5% de probabilidade. 

2 D.A.A. - Dias após a aplicação dos herbicidas. 
3 Escala de avaliação visual - Escala da ALAM. 

f-' 
o 
N 
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acima de 81% de controle, qualificados como muito bons. Tra

balhos realizados por FENSTER et alll (1971), KOSTOV et 

alll (1980) e DEUBER & FORSTER (1981) mostraram que a trifly 

ralina obteve os melhores resultados no controle de 

daninhas infestantes da cultura do feijão. Outros 

como os de VICTORIA FILHO & GODOY JUNIOR (1978) e 

plantas 

autores 

PAULO & 

SIGRIST NETO (1984) afirmaram em seus trabalhos que, a tri

fluralina não controlou satisfatoriamente as espécies Slda 

sp. e Blden~ pllo~a L. Esses resultados estão de acordo com 

os percentuais de controle, mostrados aos 85 DAA no presen

te trabalho, onde a espécie Slda glazlovll K. Schum, , -nao 

foi eficientemente controlada pela trifluralina obtendo no geral 

um índice médio de controle de 58%. Trabalhos realizados 

por HIGGINS & PRUSS (1978) e COELHO & SANTOS (1981) recomeg 

dam o uso da alaclora até a dose 2,365 kg i.a./ha, para 

a cultura do feijão. Outros autores como COX (1979), WILSON 

et alll (1980), OKEZIE AKOBUNDU (1982), FUENTES et alll 

(1984), ~~CHADO NETO et alll (1984) e RODRIGUES et alll 

(1984) constataram eficiente controle com a utilização da 

alaclora, porém afirmaram que o produto provocou 

de intoxicação à cultura do feijão. No presente 

sintomas 

trabalho 

a alaclora foi eficiente, assim como os demais herbicidas, 

a té aos 61 DAA. Aos 85 DAA, a alaclora em mistura foi aplica -

da isoladamente não controlando satisfatoriamente às plantas 

daninhas presentes na área experimental. Provavelmente, os 

efeitos residuais desses herbicidas não foram suficientes 

para controlar o mato até a colheita da cultura do feijão 
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intercalada com a cana-de-açúcar. Há necessidade, entretanto, 

de se conduzir outros estudos de controle químico do mato 

em culturas intercalares cana-de-açúcar e feijão. Os resulta

dos experimentais do presente estudo, nem sempre foram con

cordantes, uma vez que fatores como condições climáticas, es

pécies, população de plantas daninhas, solo e doses de herbi

cidas, certamente, influenciaram nos resultados obtidos. 

4.2.3. Sintomas de intoxicação - Provocados pela apH 

caça0 dos herbicidas na cultura da cana-de-açúcar consorciada com 

o feijão 'bolinha'. Os dados foram transformados em;-X- e 

expressam notas das avaliações visuais em relação às parcelas 

testemunhas e encontram-se no Quadro 20. 

Verifica-se como mostram os dados do Quadro 

20 que, quanto aos sintomas de intoxicação dos herbicidas na 

cultura da cana-de-açúcar, aos 31, 45 e 61 d.a.a. (dias apos 

a aplicação) os resultados foram iguais estatisticamente en

tre os tratamentos em estudo. Na cultura do feijão 'bolinha' 

intercalada com a cana-de-açúcar, onde se verifica que, aos 

31 d.a.a., os resultados diferiram estatisticamente entre 

si, indicando que, a orizalina na dose de 1,68 kg i.a./ha 

apresentE;>u-se como a mais tóxica à cultura do feijão 'boI! 

nha' I diferindo estatisticamente da testemunha capinada e do 

tratamento em que se utilizou a mistura diurona + ametrina na 

dose de 1,20 + 1,60 kg i.a./ha. O tratamento em que se utili

zou a pendimetalina na dose de 1,50 kg i.a./ha, também dife-
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riu estatisticamente da testemunha capinada. Todos os demais 

herbicidas mostraram leves sintomas de intoxicação ao feijão 

'bolinha'. Considerando-se que, na análise estatística os 

dados foram transformados em ;-X-, praticamente, todos os 

herbicidas avaliados aos 45 e 61 dias após a aplicação, mos

traram-se tóxicos ao feijão 'bolinha'. Observa-se no Quadro 

20 que, a testemunha capinada diferiu significativamente, 

aos 45 e 61 d.a.a., dos demais tratamentos, quanto aos sin

tomas de intoxicação dos herbicidas ao feijão 'bolinha', com 

exceção do 99 tratamento, aos 61 dias após aplicação. Este 

fato pode ser explicado em função do modo de aplicação do 99 

tratamento, onde se utilizou a mistura diurona + ametrina na 

dose 1,20 + 1,60 i.a./ha, aplicadas no sulco de plantio da 

cana-de-açúcar e capinas com enxada nas entrelinhas. Os her

bicidas metolaclora, pendimetalina e trifluralina são bastag 

te recomendados para o controle de plantas daninhas na cultu 

ra do feijão, como mostraram os trabalhos realizados por 

FENSTER e.t a.J...J..J. (1971)., FORSTER & ALVES (1971), HIGGINS & 

PRUSS (1978), KOSTOV e.t a.J...J..J.. (1980), MACHADO NETO e.t a.J...J..J.. 

(1984) e RODRIGUES e.t a.J...J..J.. (1984). Por outro lado, acreditª 

se que, praticamente, todos os herbicidas utilizados no pre-

sente trabalho, causaram algum sintoma de intoxicação para 

o feijão 'bolinha' que se mostrou muito sensível à utiliza -

ção de herbicidas. Esté fato, entretanto, necessita de novos 

estudos para comprovação dos resultados. 



Quadro 20 - Resultados médios dos sintomas de intoxicação dos produtos herbicidas apli-

Tratamentos 

cados na cultura da cana-de-açúcar em consórcio com feijão 'bolinha'. Os 

dados representam médias de 5 repetições e foram transformados em ;:X-. 
Usina são José - Macatuba - SP. 

Ibses kg Sintomas de intoxicação 3 

La./ha cana-de-açúcar Feij ão 'bolirihi' 

31 d.a.a: 45 d.a.a. 61 d.a.a. 31 d.a.a. 45 d.a.a. 61 d.a.a. 

1. Testemunha com capina 1,00 1,00 1,00 1,00 c 1 1,00 c 1,00 c 
2. Testemunha sem capina 

3. Trifluralina+alaclora 1,80+2,40 1,16 1,39 1,16 1,54abc 2,41a 2,14a 

4. Trifluralina 2,40 1,00 1,25 1,08 1,82abc 2,33a 2,13a 
5. ~tolaclora 2,16 1,00 1,46 1,25 1,86abc 2,kWa 2,09a 

6. Alaclora 2,88 1,00 1,16 1,00 1, 85abc 2,18a 1,99ab 

7. Orizalina 1,68 1,16 1,63 1,33 2,08a 2,41a 2,lBa 

8. Pendimetalina 1,50 1,00 1,28 1,08 1,89ab 2,39a 2,13a 

9. Diurona+ametrina+capina 1,20+1,60 1,00 1,23 1,16 1,16.bc 1,54 b 1,48 bc 

Média 1,04 1,30 1,13 1,65 2,08 1,89 

F 2,34ns 2,66ns 2,29ns 5,84** 31,19* 20,43* 

C.V. (%) 10,76 20,25 15,19 21,48 10,13 11,15 

D.M.S. a 5% (Tukey) 0,28 0,69 0,43 0,88 0,53 0,53 

Na mesma coluna os valores associados can a mesma letra não diferem signifi cati vamente pelo teste Tu
key, a nível de 5% de probabilidade. 

2 D.A.A. - Dias apÓs a aplicação dos produtos herbicidas. 

Escala de avaliação visual - Hétodo E.W.R.C. 
....... 
o 
0"1 
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4.2.4. Dados da produção do feijão 'bolinha' interca

lado com a cana-de-açúcar. Os dados foram coletados por oca

sião da colheita realizada em 27 de maio de 1985. 

a. População final, numero de vagens e pesos 

das ramas - Foram contadas plantas do feijão presentes em ca

da parcela e coletadas vagens e ramas das 4 linhas de 10,00m. 

de comprimento em todas as parcelas. As ramas foram deixadas 

para secagem ao ar até peso constante. Os dados foram analisª 

dos estatisticamente, sendo que os resultados assim como os 

valores de F, D.M.S., e coeficiente de variação, encontram-se 

no Quadro 21. 

Observa-se através dos dados do Quadro 21 

que, os resultados da população final e biomassa seca do fei

jão I bolinha I por parcela exp.erimental, não diferiram estati§ 

ticamente entre si; indicando que estes parâmetros de avalia

çao não foram afetados pela utilização dos diversos tratamen

tos herbicidas. Estes resultados estão de acordo com os trabª 

lhos realizados por SILVA et al~~ (1976 e 1980) que constata

ram a nao significância dos parâmetros da produção do feijão, 

no estudo de controle químico de plantas daninhas. Os valores 

determinados para número de vagens do feijão 'bolinha' por 

parcela experimental, diferiram significativamente; indicando 

que, devido a competição do mato no tratamento em que se uti

lizou a testemunha sem controle, ocorreu sensível redução no 

número de vagens por parcela. Este tratamento diferiu estatis 
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Quadro 21 - População. final do feijão 'bolinha' no segundo 

experimento. Número médio de plantas em 10,00 m. 

da linha de plantio, peso das ramas secas e nurne 

ro de vagens coletadas da área de 52 m2 em cada 

parcela. Os dados representam média de 5 repeti-

çoes .. Usina são José - Macatuba - SP.' 

-
3 

Tratamentos J:bses kg Popu- N9 vagens Bianassa 
lação 

L 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

2 

3 

por seca 
La.1ha final parcela de ramas 

(Elantas 10m) 9:Lparcela 

Testemunha can capina 48,5 21,7ab 1 200,5 

Testemunha sem capina 34,8 17,8 b 143,7 

Trifluralina+alaclora 1,80+2,40 42,9 19,5ab 172,3 

Trifluralina 2,40 34,7 19,7ab 204,0 

Metolaclora 2,16 43,4 20,4ab 193,4 

Alaclora 2,88 42,2 2l,8ab 180,1 

Orizalina 1,68 41,4 l8,4ab 159,7 

Pendimetalina 1,50 42,8 19,4ab 171,6 

Diurona+ametrina+capina 1,20+1,60 42,0 23,7a 230,9 

~ ·a 41,4 20,3 184,0 
2 

F 2,02ns 2,4* 1,40ns 

C.v. (%) 16,3 13,1 26,9 
D.M.S. a 5% (Tukey) 14,2 5,6 104,1 

Na mesma coluna os valores associados can a mesma letra não diferem 
significativamente pelo teste Tukey, a nível de 5% de probabilidade. 

F(*) significativo ao nível de 5% de probabilidade. 
Os dados foram transformados em ;X-. 
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ticamente do melhor resultado, alcançado com a utilização 

da mistura diurona+ametrina na dose de 1,20 + 1,60 kg i.a./ha. 

Provavelmente, o bom resultado do 99 tratamento se deve em 

função dos baixos indices de sintomas de intoxicação que es

se tratamento obteve conforme mostraram os dados do Quadro 20. 

b. Peso de 100 sementes, graos e produção 

relativa - Foram coletados grãos do feijão 'bolinha' em 4 

linhas de 10,00 m. e o peso de 100 sementes em todas as parc§ 

las do experimento. Os dados foram analisados estatisticamen

te e encontram-se no Quadro 22, assim como os valores de F, 

D.M.S. e coeficiente de-variação. 

Complementando a análise dos resultados do 

Quadro 21, verifica-se no Quadro 22 que, quanto ao peso de 

100 sementes por parcela exper~mental, os resultados do fei

jão 'bolinha' foram iguais estatisticamente entre os diversos 

tratamentos em estudo, indicando que, os herbicidas e trata -

mentos utilizados não afetaram o peso de 100 sementes do fei

jão 'bolinha' por parcela. Analisando-se os dados de produti

vidade, nota-se que, os tratamentos em que se 'utilizou a ori

zalina na dose de 1,68 kg i.a./ha, pendimetalina na dose de 

1,50 kg i.a./ha e, a testemunha sem nenhum controle, apresen

taram os piores resultados e diferiram estatisticamente do m§ 

lhor resultado conseguido com o tratamento em que se utilizou 

a mistura diurona+ametrina na dose de 1,20 + 1,60 kg i.a./ha. 

Trabalhando com a cana-de-açficar PENG & SZE (1969) concluiram 

que o plantio de culturas intercalares resultou numa redução 
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Quadro 22 - Peso de 100 sementes e produção do feijão 'boli

nha' intercalar com a cultura da cana-de-açúcar. 

Peso dos grãos coletados numa área de 52 m2 por 

parcela. Os dados representam médias de 5 repet~ 

çoes. Usina são José - Macatuba - SP. 

J):)ses kg Peso Prcduti- Produção 

Tratamentos La.1ha de 100 vidade 3 relativa 

sementes kg/ha 

L . Testemunha cem capina 41,69 92,9ab 1 100,0 

2. Testemunha sem capina 36,92 53,2 b 57,3 

3. Trifluralina+alaclora 1,80+2,40 40,30 68,5ab 73,7 

4. Trifluralina 2,40 38,82 84,2ab 90,6 

5. Metolaclora 2,16 39,79 85,6ab 92,1 

6. Alaclora 2,88 39,58 90,5ab 97,4 

7. Orizalina 1,68 38,83 59,7 b 64,3 

8. Perrlirnetalina 1,50 41,01 58,2 b 62,6 

9. Diuronat-arnetrina+capina 1,20+1,60 37,64 107,Oa 115,2 

Média 39,40 77,8 

F 2 1,35ns 4,26* 

C.V. (%) 7,47 25,8 

D.M.S. a 5% (Tukey) 6,18 42,2 

1 Na mesma coluna os valores associados cem a mesma letra não diferem 
significativamente pelo teste Tukey, a nível de 5% de probabilidade. 

2 F(*) significativo ao nível de 5% de probabilidade. 

3 Considerar prcdutividade do feijão em área consorciada, sendo sanente 
7.692 metros lineares de plantio por hectare. 
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significativa da quantidade de plantas daninhas infestantes 

na área experimental. Os mesmos autores observaram que, os 

herbicidas afetaram significativamente as produções das cul 

turas intercalares. Os resultados da presente pesquisa sao 

concordantes com o trabalho de PENG & SZE (1969), pois, no 

Quadro 20 observa-se que praticamente todos os herbicidas 

afetaram significativamente o estado vegetativo do feijão 

'bolinha', devido aos sintomas de intoxicação provocados p~ 

los produtos. Nota-se, todavia, que o 99 tratamento provo

cou os mais leves sintomas de intoxicação no feijão 'boli -

nha' e apresentou o melhor resultado de produtividade. Ain

da observa-se como mostra a Figura 3, as precipitações plu

viais foram bem distribuidas nos meses de março e abril, PQ 

rém houve um déficit hídrico durante o mês de maio, período 

de formação e maturação das vagens, podendo ter interferido 

na baixa produtividade do'feijão 'bolinha' constatada no 

presente trabalho. 

4.2.5. Produção da cultura .da cana-de-açúcar - Nes

te segundo experimento foram realizadas quatro contagens do 

número de brotações por metro linear do sulco de plantio, 

assim como coleta dos colmos para as análises tecnológicas 

do rendimento agrícola. 

a. Número de brotação e perfilhos por metro 

linear - Foram realizadas contagens de brotações de três li 

nhas centrais de 10,00 m de comprimento em cada parcela nos 
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dias 16 de abril de 1985; 02 e 28 de maio de 1985 e por oca

sião da colheita da cana-de-açúcar, em 08 de julho de 1986. 

Os dados foram analisados estatisticamente, sendo que os 

resultados médios do número de brotações, assim como os va

lores F, D.M.S. e coeficiente de variação encontram-se no 

Quadro 23. 

Quadro 23 - Números de brotações e perfilhos da cana-âe-açú

car consorciada com feijão 'bolinha'. M.édias de 

brotações e perfilhos contadas em 30 metros li

neares por parcela. Os dados representam médias 

de 5 repetições. Usina são José - Macatuba - SP. 

Tratamentos 

L Testemunha cem capina 

2. Testerm.mh.a sem capina 

3. Trifluralina+alaclora 

4. Trifluralina 

5. Metolaclora 

6. Alaclora 

7. Orizalina 

8. Pendimetalina 

Coses kg 

La. lha 

1,80+2,40 

2,40 

2,16 

2,88 

1,68 

1,50 

9. Diurona+ametrina+capina 1,20+1,60 

l'€dia 
F 2 

C.V. % 

D.M.S. a 5% (Tukey) 

Nfrnero de brotaçôes e 
peffilhos p?r metro linear 

47 DAP 3 63 DAP 89 DAP 

l3,lab l l4,7abc 19,Oab 

l2,3ab l4,labc l8,5ab 

l3,7a l6,6ab 2l,la 

l3,4ab lS,2ab 19,9a 

l3,4ab l6,7a 20,2a 

l4,Oa l6,4ab 19,Oab 

11,6 b 12,3 c 16,3 b 

l2,9ab l5,9ab 20,Oa 

l4,2a l5,9ab 2l,3a 

13,2 15,3 19,5 

3,53* 6,8* 4,47* 

7,4 8,0 8,3 

2,0 2,6 3,4 

1 Na rresma coluna os valores associados cem a mesma letra não diferem 
significativamente pelo teste Tukey, a nível de 5% de probabilidade. 

2 Valores de F(*) significativo ao nível de 5% de probabilidade. 

3 DAl? - Dias afÓs o plantio. da cultura da cana-de-açúcar. 



113. 

Verifica-se através dos dados do Quadro 23 

que, aos 47 DAP (dias após o plantio) o pior resultado foi 

obtido com o tratamento em que se utili zou a orizalina na do 

se de 1,68 kg i.a./ha que diferiu estatisticamente dos me -

lhores resultados, apresentados com a utilização dos herbi

cidas; alaclora aplicada isoladamente na dose de 2,88 kg i .a.1 

ha, trifluralina + alaclora em mistura na dose de 1,80 + 

2,40 kg i.a./ha e, da mistura de diurona + ametrina na dose 

de 1,20 + 1,60 kg i.a./ha. Aos 63 DAP a orizalina não dife

riu das testemunha com e sem capina, diferindo dos demais 

tratamentos. A análise da avaliação do número de 'perfilhos 

da cana-de-açúcar, aos ~9 DAP, mostra que a orizalina na do 

se 1,68 kg i.a./ha foi o pior resultado, não diferindo est~ 

tisticamente das testemunhas com e sem controle do mato, e 

do tratamento em que se utilizou a alaclora na dose 2,88 kg 

i.a./ha, aplicada isoladamente. Estes resultados não concor 

dam com o trabalho de CRUZ (1986) que obteve os melhores re 

sultados com a utilização da orizalina a 1,20j 1,44 e 1,68 

kg i.a./ha, no controle de plantas daninhas na cultura da 

cana-de-açúcar, afirmando também que não foi observado qual 

quer efetio fitotóxico para a cultura. Portanto, essa pequ~ 

na redução do número inicial de brotação e perfilhas na ca

na-de-açúcar, provocada pela orizalina é, provavelmente, d~ 

vido a sua ação inibitória de intoxicação, observados vi

sualmente nas plantas da cana-de-açúcar. 
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b. Altura, comprimento e número de internó -

dios - Foram coletados 10 colmos ao acaso em 3 linhas centrais 

da cana-de-açúcar em todas as parcelas, para medidas do compr! 

mento dos colmos com desponte e número de internódios por oca

sião da colheita da cultura. Aos 47 dias apos o plantio foram 

realizadas ao acaso medidas de altura da mais alta lígula vis! 

vel em 10 colmos por parcela. Os dados foram analisados esta -

tisticamente, sendo que os resultados assim como os valores 

de F, D.M.S. e coeficiente de variação, encontram-se no 

dro 24. 

Qua-

vê-se através dos dados do Quadro 24 que, 

quanto às determinações realizadas de medidas de altura, núme

ro de internódios e comprimento de colmos da cana-de-açúcar, 

os resultados foram iguais estatisticamente entre os tratamen

tos em estudo no presente trabalho. Esses resultados estão de 

acordo com os trabalhos realizados por VICTORIA FILHO & CAMAR

GO (1982), RAMALHO & GRACIANO (1982) e MARCONDES et af~~ 

(1982) que constataram não haver influência dos diferentes 

tratamentos herbicidas à cana-de-açúcar, quanto às determina -

çoes referidas na presente análise. Em função da grande capac! 

dade de recuperaçao vegetativa da cana-de-açúcar, a interferê~ 

cia dos tratamentos em estudo nas brotações iniciais e perfi

lhos (Quadro 23) quase sempre nao é detectada nas medias fi

nais de altura, número de internódios e comprimento dos colmos 

da cana-de-açúcar. 
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Quadro 24 - Altura, numero de internódios e comprimento do 

colmo na cultura da cana-de-açúcar consorciada 

com feijão 'bolinha'. Os dados representam me

dias de 5 repetiç6es. Usina são Jos~ - Macatuba-

SP. 

Tratamentos Ibses kg Altura N9 Inter- Carrpri-

La.1ha (an) nódio rrento 
47 DAP 1 495 DAP 495 DAP 

1. Testemunha cx:m capina 18,8 18,0 226,9 

2. Testemunha sem capina 20,5 18,5 231,7 

3. Trifluralina+alaclora 1,80+2,40 19,6 18,6 232,5 

4. Trifluralina 2,40 20,5 18,6 232,9 

5. Metolaclora 2,16 19,2 18,6 232,9 

6. Alaclora 2,88 19,8 19,4 231,8 

7 . Orizalina 1,68 16,9 17,5 431,4 

8.Pendirretalina 1,50 19,3 18,4 229,7 

9. Diurona+arnetrina.+capina. 1,20+ 1,60 19,3 17,6 226,1 

Média 19,3 18,4 230,6 

F 1,6ns O,44ns O,31ns 

C.V. ( %) 9,6 10,8 4,5 

D.M.S. a 5% (Tukey) 3,9 4,2 21,8 

Dias apos o plantio da cultura de cana-de-açúcar. 

c. Características tecnológicas industriais-

Foram co1etados 10 colmos ao acaso nas três linhas centrais 

em todas as parcelas para análises tecnológicas, processadas 

no laboratório da Usina são José em Macatuba - SP. As leitu-

ras para Brix (açúcar+impurezas) foram feitas por meio de um 

refratômetro com correção para temperatura. A polarização 

(pol) foi determinada por sacarímetro automático. A pureza 
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percentual do caldo foi obtida através de cálculo matemático, 

a partir das análises da pol e brix e o teor de fibra foi 

determinado no bagaço da cana retirado da prensa, apos seca-

gem em estufa até o peso constante, utilizando-se o valor 

de brix % corrigido para seu cálculo. Os dados foram analisa

dos estatisticamente, sendo que os resultados assim como os 

valores de F, D.M.S. e coeficiente de variação, encontram-se 

no Quadro 25. 

Observa-se através dos dados do Quadro 25 

que, quanto às características industriais da cana-de-açúcar, 

os resultados percentuais de pureza, teores de fibra, polari

zação da cana e açúcares redutores (AR) foram iguais estatis

ticamente entre os tratamentos conduzidos no presente traba

lho. Trabalhos desenvolvidos por NARWAL & MALIK (1981), MAR

CONDES et at,,-,,- - 11982), VICTORIA FILHO & CAMARGO (1982) e MAg 

CONDES et at,,-,,- (1986) mostraram que as características indus

triais da cana-de-açúcar não sofrem interferências dos herbi

cidas nos tratamentos de controle das plantas daninhas na cul 

tura da cana-de-açúcar. Estes resultados estão de acordo com 

os dados pela presente pesquisa. 

d. Características da produção agrícola - FQ 

ram contados e colhidos todos os colmas das três linhas cen

trais em cada parcela do ensaio para análise da produção agri 

cola. Utilizou-se um dinamômetro marca John Chatillon - New 

York 500 x 5 kg acoplado a uma carregadora de cana para pro

cessar a pesagem dos colmas por parcela. Os dados foram anali 



Quadro 25 - Resultados das características tecnológicas da cana-de-açúcar consor

ciada com feijão 'bolinha'. Os dados representam médias de 5 repeti -

ções. Usina são José - Macatuba - SP. 

-------
Doses kg Características industriais 

Tratamentos 
La./ha Pureza % Fibra % Pol % cana Ar% 

1. Testemunha cx:ro capina 83,2 10,9 13,8 0,74 

2. Testemunha sem capina 83,0 10,6 13,8 0,74 

3. Trifluralina + alaclora 1,80+2,40 83,1 9,8 13,8 0,78 

4. Trifluralina 2,40 82,3 10,5 13,5 0,84 

5. Metolaclora 2,16 82,7 10,1 13,7 0,76 

6. Alaclora 2,88 81,8 9,7 13,7 0,76 

7. Orizalina 1,68 82,4 11,1 13,7 0,77 

8. Pendimetalina 1,50 82,2 10,2 13,8 0,80 

9. Diurona+ametrina+capina 1,20+1,60 83,0 10,2 13,8 0,76 

r1édia 82,6 10,4 13,7 0,77 

F 0,50ns 1,53ns 0,2ns 0,47ns 

C.V. (%) 1,9 8,1 3,9 13,2 

D.M.S. a 5+ (Tukey) 3,2 1,8 1,1 0,21 

I--' 
I-' 
~ 
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sados estatisticamente, sendo que os resultados assim como os 

valores de F, D.M.S. e o coeficiente de variação, encontram -

se no Quadro 26. 

Percebe-se através dos dados do Quadro 26 

que a análise dos resultados do número de colmos da cana-de

açúcar, avaliados por ocasião da colheita, revela que a test§ 

munha sem nenhum controle não diferiu estatisticamente dos 

tratamentos em que se utilizou a aplicação isolada de triflu

ralina na dose de 2,40 kg i.a./ha e, da mistura da diurona 

+ ame trina à dose de 1,20 + 1,60 kg i.a./ha, diferindo dos 

demais tratamentos; indicando que, houve uma total recupera

ção vegetativa da cana-de-açúcar, quanto à interferência de

tectada (Quadro 23) no número de brotação e perfilhos, com 

exceçao da testemunha com capina. Os dados (Quadro 26) reve -

Iam que a produtividade expressa em TCR e TPH (toneladas de 

colmos e pol por hectare) apenas houve diferenças estatísti -

cas entre as testemunhas com e sem capina; indicando que, es

te fato se explica pela ocorrência da matocompetição na test§ 

munha sem capina, os demais tratamentos foram iguais estatis

ticamente. Estes resultados estão de acordo com os trabalhos 

realizados por DEUBER & AGUIAR (1978), NARWAL & MALIK (1981) 

e MARCONDES et aiii (1982) que constataram a não interferên -

cia dos tratamentos herbicidas no controle de plantas dani

nhas na cultura da cana-de-açúcar. Rá necessidade de se cond~ 

zir outros estudos de controle químico do mato em culturas 

intercalares cana-de-açúcar e feijão. Este fato foi salienta-



Quadro 26 - Resultados da produção agrícola da cana-de-açúcar consorciada com feijão 

'bolinha'. Os dados representam médias de 5 repetições. Usina são José -

Macatuba - SP. 

Ibses kg N9 oolmos Produtividade 
Tratamentos 

La./ha metro/suloo TPH 2 TQf3 Relativa (%) 495 DAP 4 

1. Testemunha can capina 10,9ab 1 l2,9a 93,4a 100,0 

2. Testemunha sem capina 9,6 b 10,7 b 78,0 b 83,5 

3. Trifluralina+alaclora 1,80+2,40 10,8a l2,4ab 89,7ab 96,0 

4. Trifluralina 2,40 10,3ab 11,9ab 88,5ab 94,7 

5. Metolaclora 2,16 10,7a l2,2ab 89,3ab 95,6 

6. Alaclora 2,88 10,8a l2,Oab 87,8ab 94,0 

7. Orizalina 2,68 11,2a l2,3ab 90,Oab 96,3 

8. Pendimetalina 1,50 11,2a 12,4ab 89,9ab 96,2 

9. Diurona+arnetrina+capina 1,20+1,60 10,4ab l2,Oab 87,4ab 93,6 

IV'.édia 10,6 12,1 88,2 

F 4,7* 1,51* 2,3* 

c.v. (%) 4,9 8,8 7,0 

D.M.S. a 5% (Tukey) 1,1 2,2 12,9 

2 

Na mesma coluna os valores associados can a mesma letra não diferem significativamente pelo tes 
te Tukey, ao nível de 5% de probabilidade. -
TPH - toneladas da pol por hectare. 

3 
TCH - toneladas de colmos por hectare. 

4 
DAP - Dias após plantio da cana-de-açúcar. 

f--' 
f--' 
1..0 
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por CHAGAS et atii (1984) através dos seus resultados, onde 

os autores afirmaram que há grande desvantagem do consórcio 

de culturas é que este sistema impede a utilização, em 

maior grau, de técnicas agrícolas mais eficientes e que con-

duzem a altos rendimentos culturais. 

4.3. Terceiro Experimento - Conduzido na Estação Experi-

mental da Coordenadoria Regional Sul do IAA-PLANALSUCAR 

Araras - SP., com a cultura da cana-de-açúcar intercalada 

com feijão 'bolinha' pertencente ao gênero Pha~eotu~ e fei-

jão 'macassar' pertencente ao gênero Vigna. 

4.3.1. Número de plantas germinadas - Foram realiza-

das contagens de plantas do feijão 'macassar' do -genero 

Vigna em quatro linhas de 5,00 metros de comprimento e oito 

linhas de 5,00 metros de comprimento do feijão 'bolinha' do 

genero Pha~eotu~, nos dias 23/03/85, 10 e 22/04/85. Os da-

dos foram analisados estatisticamente, sendo que os resulta-

dos do número médio de plantas, assim como o valor de F e do 

coeficiente de variação, encontram-se nos Quadros 27 e 28. 

Verifica-se corno mostram os dados dos Quadros 

27 e 28, que os resultados foram iguais estatisticamente,quag 

to ao número de plantas germinadas no sulco de semeadura dos 

diferentes gêneros de feijão intercalar à cultura da cana-de-

açúcar. A média geral de plantas germinadas aos 17 dias apos 

semeadura do feijão 'macassar' foi de 94,1% (Quadro 27), ex-
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Quadro 27 - Contagem do numero de plantas germinadas do feijão 

'macassar' referente ao terceiro experimento. Núm~ 

ro médio de plantas em 10,00 metros lineares do 

sulco de semeadura. Os dados representam médias 

de 5 repetições. IAA-PLANALSUCAR, Araras - SP. 

Determinaçôes ar:xSs a semeadura! 

Tratamentos 1 N9 de plantas 

17 dias 35 dias 47 dias 

OI. san-25 93,4 

02. san-50 94,0 

03. san-75 94,0 

04. can-25 94,4 

05. can-50 93,6 

06. can-75 95,6 

07. can-150 (monocul ti vo) 

08. can-150 (consorcio) 93,6 

09. san-150 (rronocul ti vo) 

10. san-150 (consorcio) 94,2 

Média geral 94,1 

F 0,32ns 

C.V. (% ) 2,90 

D • .M.S. a 5% 5,63 

1 Tratamentos: 
01 - sem rontrole do mato durante 25 dias 
02 - sem controle do mato durante 50 dias 
03 - sem controle do mato durante 75 dias 
04 - a::rn rontrole do mato durante 25 dias 
05 - a::rn controle do mato durante 50 dias 
06 - a::rn rontrole do mato durante 75 dias 

92,8 92,8 

93,0 91,6 

92,6 91,4 

94,4 94,6 

93,2 91,2 

94,6 93,4 

93,4 93,8 

93,0 91,0 

93,3 92,4 

O,41ns 0,99ns 

2,74 3,30 

5,29 6,31 

07 - can controle do mato durante 150 dias can a cana-de-açúcar em mono
cultivo 

08 - a::rn rontrole do mato durante 150 dias a::rn a cana-de-açúcar em con
sórcio intercalar a::rn o feijão 

09 - sem controle do mato durante 150 dias cnrn a cana-de-açúcar em mono
cultivo 

10 - sem controle do mato durante 150 dias a::rn a cana-de-açúcar em con 
sórcio intercalar com o feijão 

As capinas a::rn enxada para controle das plantc;ls daninhas iniciaram a 
éontar da data de semeadura ua cultura ~o feijão. 
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Quadro 28 - Contagem do numero de plantas germinadas do fei

jão 'bolinha' referente ao terceiro experimento. 

Número médio de plantas em 10,00 metros lineares 

do sulco de semeadura. Os dados representam me

dias de 5 repetições. IAA-PLANALSUCAR, Araras-SP. 

Detenninaçoes apÓs semeadura! 

Tratamentos N9 ' de Elantas 

17 dias 35 dias 47 dias 

Olo san-25 68,2 64,0 63,0 

02. san-50 68,0 64,4 62,2 

03. san-75 70,4 64,8 62,0 

04. can-25 69,8 66,4 65,0 

05. can-50 70,4 66,8 66,4 

06. can-75 68,4 64,8 63,0 

07. can-150 (rronocul ti vo) 

08 can-150 (consórcio) 69,8 65,0 63,6 

09. san-150 (rronocul ti vo) 

10. san-150 (consórcio) 67,2 62,0 61,2 

Média geral 69,0 64,8 63,3 

F 0,73ns 0,78ns 0,74ns 

C.V. (%) 4,62 5,75 6,96 

D.M.S. a 5% 6,59 7,69 9,10 

pressando um excelente índice percentual de germinação. Uti-

lizou-se, considerando área em consórcio, 71430 e 142860 se-

Bentes por hectare para os gêneros V~gna e Pha~eofu~, respeg 

tivamente. Trabalho conduzido por VIEIRA (1978) indica que 

200 a 300 mil sementes são necessárias por hectare no mono-

cultivo do feijoeiro. Acredita-se que a densidade de semeadu 

ra foi adequada no presente experimento. Entretanto, os da-

dos do Quadro 28 mostram a média geral de 69,0% de germina -

çao para o feijão 'bolinha', determinada aos 17 dias apos 
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a semeadura, expressando um razoável índice de plantas germi-

nadas. Este fato indica que, provavelmente, este cultivar não 

encontrou totais condições ao seu desenvolvimento no sistema 

de consórcio utilizado no presente trabalho. 

4.3.2. Determinações da comunidade infestante no ter

ceiro experimento - Realizou-se avaliações da comunidade in-

festante inicial da área experimental, no que diz respeito 

a sua densidade populacional, composição percentual e peso 

da biomassa seca de cada espécie. As principais plantas dani-

nhas que ocorreram na área experimental foram avaliadas, no 

caso dos tratamentos com infestação inicial no mato, determi-

nadas por ocasião do término do período de competição do tra-

tamento respectivo. Os tratamentos sem controle do mato du-

rante o ciclo vegetativo das culturas em estudo foram avalia-

dos aos 150 dias após a semeadura da cultura do feijão, época 

em que ocorreu o "fechamento" da cultura da cana-de-açúcar. 

Os resultados apresentam-se nos quadros a seguir, para cada 

gênero do feijão intercalar com a cultura da cana-de-açúcar. 

Os Quadros 29 e 30 mostram resultados das 

parcelas referentes ao tratamento sem controle do mato 150 

dias após a semeadura da cultura do feijão dos generos Pha~eo-

iu~ e Vigna, respectivamente. Os dados representam um total 

2 de 25 amostras de 0,20 m cada. Esta amostragem foi realizada 

para o gênero Pha~eoiu~ em 29 de maio de 1985 e para o gene-

ro Vigna em 11 de junho de 1985. A área amostrada foi as en-

trelinhas centrais da cana-de-açúcar, contendo 5,00 metros de 
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comprimento espaçadas de 1,40 metros entre sulcos. 

Quadro 29 - Densidade populacional, composição percentual e 

peso médio da biomassa seca da comunidade infestan 

te da área experimental em consórcio cana-de-açú

car e feijão 'bolinha' ,do gênero Pha~eotu~. Os ds 
dos são médias de 5 repetições. lAA/PLANALSUCAR -

Araras -SP. 

Densidade populacional n9/m2 Conposiçao 
Espécies Infestantes percentual 

Tratamento n9 10 Dicotile-
% 

Monocoti-
% dôneas ledôneas 

L Trevo azedo 9,4 27,8 

2. capim-colonião 4,3 12,7 

3. capim-rnarrnelada 4,2 12,4 

4. Capim-colchão 4,0 11,8 

5. Pé-de-galinha 3,1 9,2 

6. Cheirosa 2,8 8,3 

7. Guanxuna 2,4 7,1 

8. Beldroega 2,1 6,2 

9. Picão preto 1,5 4,5 

Total 18,2 53,9 15,6 46,1 

Peso mêdio de 115,7 23,1 385,1 76,9 biomassa seca (~m2) 

Nanes científicos das espécies referidas no quadro anterior: 

1. Trevo azedo, OXa..U..6 oxyptvr..a Prop. 

2. Capirn-colonião, Panic.um maúmum Jacq. 

3. Capim-rnarrnelada, &.ac.MaJU.a ptan:tagJ..n.ea (Link.) Ritch. 

4. capim-colchão, V-i-gdcvúa hotU..zon:t~ Willd. 

5. Pé-de-galinha, Ete~-i-n.e -trtcU..c.a (L.) Gaertn 

6. Cheirosa, Hyp~ ~uaveote~ Poit 

7. Guanxurna, S-i-da gtaz-i-ov,ü K. Schurn. 

8. Beldroega, Poldutac.a o,tvr..ac.e.a L. 

9. Picão preto, B'-i-deM pilo~a L. 
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Quadro 30 - Densidade populacional, composição percentual e 

peso médio da biomassa seca da comunidade infes -

tante da ãrea experimental em cons6rcio cana-de

açúcar e feijão 'macassar' do gênero V~gna. Os 

dados são médias de 5 repetições. lAA/PLANALSU

CAR. Araras - SP. 

Espécies infestantes 

Tratamento n9 10 

L Trevo azedo 

2. Capim-marmelada 

3. Capim-colonião 

4. Pé-de-galinha 

5. Capim-colc:hão 

6. Cheirosa 

7. Guanxuma 

8. Beldroega 

9. Picão preto 

Total 

Peso redio 
biolllÇlSSa seca (g/Íl?) 

Densidade :populacional n9/m 
2 

Dicotile
dôneas 

7,6 

2,2 

2,2 

0,9 

0,6 

13,5 

135,6 

% 

31,4 

9,1 

9,1 

3,7 

2,5 

55,8 

29,1 

~nocoti

ledôneas 

3,3 

2,8 

2,4 

2,2 

10,7 

330,8 

Canposição 
percentual 

% 

13,6 

11,6 

9,9 

9,1 

44,2 

70,9 

Nanes científicos das es:pécies referidas no quadro anterior: 

1. Trevo azedo, Oxa.LL6 o x ypt vr.a Prop 

2. Capim-marmelada, 13Jtac.Yúcvúa pf.antag~ne.a (Link.) Hitch. 

3. Capim-colonião, Pa~c.um maxhnum Jacq. 

4. pé -de-galinha, E1.e.M~ne. -i..ncüc.a (L. )Gaertn 

5. Capim-colc:hão, V~gdcvúa hotU.,zo~ Willd 

6. Cheirosa, Hyp.t.L6 -6uave.of.e.n6 Poit 

7. Guanxurna, S~da gf.az~ov« K. Schum 

8. Beldroega, PoJt:tufuc.a of.vr.ac.e.a L. 

9. Picão preto, B~de.n6 p-i..f.o-6a L. 
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Na caracterização da população das plantas 

daninhas foram realizadas avaliações de cobertura vegetal 

por ocasião do término do período de controle do mato no 

tratamento respectivo. Considerou-se períodos de 25, 50, 75 

e 150 dias sem controle do mato após a data de semeadura do 

feijão. Devido à semelhança da cobertura vegetal nas dife -

rentes avaliações, os dados referentes aos períodos de 25, 

50 e 75 dias, encontram-se nos apêndices deste trabalho. Da 

are a experimental com cana-de-açúcar intercalada com o fei

jão 'bolinha' encontram-se os dados do Quadro 29, onde se 

verifica a predominância das espécies dicotiledôneas (53,9%) 

em relação as monocotiledôneas (46,1%), destacando-se o tr~ 

vo azedo (27,8%) como a espécie de maior ocorrência na área 

experimental. Vale ressaltar que as espécies daninhas apre

sentaram habitas semelhantes, porém portes muito diversifi 

cados, provavelmente, exercendo diferentes pressões competi 

tivas com as culturas em estudo. Nota-se que os fatores de 

interferência das plantas daninhas para com as culturas são 

desiguais, quando compara-se o trevo azedo, espécie perene 

herbácea de porte baixo (20-30 cm de altura) com capim-colQ 

nião, espécie perene, robusta de porte alto (1 a 2 metros 

de altura). Verifica-se (Quadro 29) os resultados da bioma§ 

sa seca, onde as dicotiledôneas obtiveram (115,7 g/m2 apre-

sentando 23,1% do peso total) em relação as monocotiledô

neas (385,1 g/m2 apresentando 76,9% do peso total); sugeri~ 

do que as gramíneas exerceram maior pressao competitiva com 

as culturas em consórcio, quando comparadas com as dicotilg 
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dôneas. Da caracterização da cobertura vegetal da comunidade 

infestante presente na área experimental com a cana-de-açú -

car intercalada com o feijão 'macassar', pode-se verificar 

através dos dados do Quadro 30 a predominância das espécies 

dicotiledôneas (55,8%) em relação as monocotiledôneas (44,2%), 

destacando-se o trevo azedo (31,4%) como a espécie de maior 

ocorrência na área experimental. Os dados da biomassa seca 

são mostrados no Quadro 30, onde se verifica que as dicotile

dôneas obtiveram (135,6' g/m2) apresentando 29,1% do peso to-

2 tal) em relação as monocotiledôneas (330,8 gim) apresentando 

70,9% do peso total} i sugerindo uma forte predominância em 

volume de massa vegetal das gramíneas em relação as dicotile-

dôneas. Deprende-se desses resultados que os efeitos da comp§ 

tição, foram mais intensos entre as'gramíneas e as culturas 

em consórcio do que as dicotiledôneas, mesmo tendo estas apr§ 

sentado maiores índices populacionais de plantas infestantes 

na área experimental. Nota-se através dos dados do Apêndice 7 

que, o tratamento em monocultivo mostrou maiores valores para 

biomassa seca e densidade populacional de espécies infestan -

tes, quando comparado com os demais tratamentos em consórcio. 

Este fato evidenciou que a associação de culturas reduziu o 

crescimento, volume e a população de plantas daninhas. Porta~ 

to, esta afirmação concorda com os resultados obtidos por PENG 

& SZE (1969), DHILLON & KLER (l981) e FLECK et alii (1984) 

que detectaram reduções nos índices de fitomassa e quantidade 

de plantas infestantes, quando em sistemas consorciados. 
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4.3.3. Dados da produção do feijão 'macassar' do 

genero Vigna intercalar com a cana-de-açúcar - Coletados por 

ocasião da colheita realizada em 11 de junho de 1985. 

a. População final e número de vagens - fo-

ram contatadas plantas produtivas do feijão 'macassar' pre-

sentes em cada parcela e coletadas as vagens das 4 linhas 

de 5,00 metros de comprimento intercaladas com entrelinhas 

da cultura da cana-de-açúcar. Os dados foram analisados es-

tatisticamente, sendo os resultados assim como os valores de 

f, d.m.s. e coeficiente de variação encontram-se no Qua-

dro 31. 

Verifica-se através dos dados do Quadro 31 

que os resultados foram iguais estatisticamente, quanto a 

população final do número de plantas do feijão 'macassar' 

por tratamento. Analisando-se o número de vagens por parce-

la experimental, observa-se que os tratamentos sem controle 

do mato durante 75 e 150 dias após a semeadura do feijão, d! 

feriram estatisticamente dos tratamentos sem controle do ma-

to 25 dias e com controle do mato 150 dias apos a semeadura 

do feijão 'macassar'. Este fato indica que a produção de va-

gens por parcela experimental do feijão 'macassar' em consór 

\ d-cio intercalar com a cana- e-açucar, somente foi afetada 

drasticamente após 50 dias de competição com a comunidade in 

festante e a cultura da cana-de-açúcar. Todavia, informações o~ 

tic...as por BLANCO (1969), VIEIW\ (1970) e CRUZ (1985) que, el:rora trabalh~ 

dQ com o feijão :Pha~ ê-ofU..6 em rronocultivo indicam que as perdas 
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Quadro 31 - População final da cultura do feijão 'macassar' 

referente ao terceiro experimento, média de plag 

tas em 10,00 metros lineares do sulco de semea-

dura. Número de vagens coletadas em 28 m2 em 

cada parcela. Os dados são médias de 5 repeti

çoes. lAA/PLANALSUCAR. Araras - SP. 

Tratamentos População final 3 N9 vagens 

(planta 10 m) p/parcela 

01. scm-25 dias 91,6 1.064,8a I 

02. sem-50 dias 94,0 854,8ab 

03. scm-75 dias 91,0 757,2 b 

04. ccm-25 dias 93,6 880,4ab 

05. cem-50 dias 92,6 949,2ab 

06. ccm-75 dias 94,0 909,Oab 

08. ccm-150 dias 93,0 1.065,4a 

10. sem-150 dias 90,8 734,0 b 

Média geral 92,55 901,85 
F 2 O,97 ns 5,55** 

C.V. (% ) 3,18 1:.3,03 

d.m.s. a 5% 6,07 242,92 

I Na mesma coluna os valores associados a:m a mesma letra não diferem 

signifi cati VaIrente pelo teste Tukey, a Di vel de 5% de probabilidade. 

2 F = (**) signigicativo a 1% de probabilidade. 

3 Cada 10 metros lineares do sulco foi saneado 100 sanentes de feijão. 
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por matocompetição se situam nos primeiros 30 dias após a 

emergência da cultura do feijoeiro. 

b. Peso' de 100 sementes, dos graos e produ 

çao relativa - Foram coletados gr~os do feijão 'macassar' em 

4 linhas de 5,00 metros e o peso de 100 sementes em todas as 

parcelas do experimento em consórcio com a cana-de-açúcar. 

Os dados foram analisados estatisticamente e encontram-se 

no Quadro 32, assim como os valores de f, d.m.s. e coeficien 

te de variação. 

Observa-se através dos resultados do Quadro 

32 que, na análise do peso de 100 sementes do feijão 'macas

sar', os tratamentos com o controle do mato durante 75 e 150 

dias após a semeadura e o tratamento sem controle do mato 

50 dias, diferiram estatisticamente do tratamento que perma 

neceu em competição natural com o mato durante 150 dias após 

a semeadura do feijão 'macassar', sendo que os demais trata

mentos não diferiram entre si. Este resultado evidencia ape

nas que o tratamento em competição natural com o mato duran

te 150 dias, mostrou-se levemente afetado pela matocompeti

ção, quanto ao peso de 100 sementes. Analisou-se a produção 

de grãos de feiião 'macassar', verificando que os tratamen

tos foram iquais estatisticamente, indicando que a comoeti

cao ocorrida entre a comunidade infestante (Quadros 29 e 30) 

e o feijão 'macassar' em consórcio, não foi suficiente para 

afetar significativamente a produção de grãos. Entretanto, 

perdas devido a matocompetição de até 39,1% da produção de 
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Quadro 32 - Resultados do peso de 100 sementes e produção de 

grãos do feijão 'macassar' do gênero Vigna in

tercalar a cana-de-açficar. Peso dos grãos coleta' 

d - 28 2 -os numa area de m. Os dados representam m~ 

dias de 5 repetições. lAA/PLANALSUCAR. 

Peso de 100 
Tratamentos sementes 

(em grama) 

01. scm-25 dias 22, 39ab
1 

02. sem-50 dias 22,61a 

03. scm-75 dias 22,23ab 

04. ccm-25 dias 22,31ab 

05. ccm- 50 dias 22,37ab 

06. ccm-75 dias 22,61a 

08. ccm-150 di.as 22,63a 

10. scm-150 dias 21,31 b 

Média geral 22,31 
f3 2,44* 

C.V. (%) 2,75 

d.m.s. a 5% 1,27 

_ 2 

Produs;ao 
de graos 

(g/parce1a) 

944,7 

869,4 

719,1 

1.043,8 

1.041,9 

878,8 

975,2 

635,4 

888,54 

2,06ns 

25,77 

473,46 

Grãos 

(kgjha) 

337,4 

310,5 

256,8 

372,8 

372,1 

313,8 

348,3 

226,9 

Produção 

relativa 

90,5 

83,3 

68,9 

100,0 

99,8 

84,2 

93,4 

60,9 

1 :2\la rresma coluna os valores associados rom a rresma letra não diferem sig 
nificativarrente pelo teste Tukey, ao nível de 5% de probabilidade. 

2 Considerar produção de feijão 'rnacassar I em área ronsorciada, 
saTente utilizado para semeadura 71.430 sementes por hectare. 

3f(*) significativo a 5% de probabilidade. 

ns = não significativo. 

sendo 
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graos de feijão 'macassar', sao verificadas (Quadro 32) quan

do se compara o melhor com o pior resultado. \lerifica-se dos 

resultados dos tratamentos que receberam o controle do mato 

75 e 150 dias após a semeadura do feijão, uma perda na produ

ção de grãos, quando comparado com os tratamentos com o con -

trole do mato durante 25 e 50 dias após a semeadura do fei

jão. Esta observação concorda com VIEIRA (1985) que afirma 

não ser aconselhável cultivos após 40 dias iniciais da cult~ 

ra do feijão em consórcio, porque o embate do cultivador com 

os feijoeiros em florescimento pode provocar a queda de flo

res. 

4.3.4. Dados da produção do feijão 'bolinha' do 

gênero Pha4eo!u4 intercalar com a cana-de-açúcar - Coletados 

por ocasião da colheita realizada em 29 de maio de 1985. 

a. População final e numero de vagens - Fo

ram contadas plantas produtivas do feijão 'bolinha' presentes 

em cada parcela e coletadas as vagens das 8 linhas de 5,00 m§ 

tros de comprimento intercaladas com entrelinhas da cultura 

da cana-de-açúcar. Os dados foram analisados estatisticamente 

sendo os resultados assim como os valores de f, d.m.s. e coe

ficiente de variação encontrados no Quadro 33. 

b. Peso de 100 sementes, dos graos e pro-

dução relativa - Foram coletados grãos de feijão 'bolinha' em 

8 linhas de 5,00 metros e o peso de 100 sementes em todas 
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Quadro 33 - População final da cultura do feijão 'bolinha' 

no terceiro experimento, média de plantas em 

10,00 metros do sulco de semeadura. Número de 

vagens coletadas em 28 m2 por parcela. Os da

dos são médias de 5 repetições. lAA/PLANALSUCAR. 

Araras - SP. 

Tratamentos População final N9 vagens 

(planta 10 m) p/parcela 

01. scm-25 dias 59,8 1.122,6ab l 

02. sem-50 dias 58,2 785,0 b 

03. scm-75 dias 56,0 793,6 b 

04. ccm-25 dias 58,4 1. 060, 4ab 

05. cem-50 dias 64,4 1.183,Oa 

06. ccm-75 dias 60,4 1.036,2ab 

08. ccm-150 dias 61,8 1.015,4ab 

10. scm-150 dias 56,4 776,0 b 

Média geral 59,42 1.009,02 
f 2 1,91ns 5,79** 

C.V. ( %) 7,63 17,59 

d.m.s. a 5% 9,37 366,91 

Na mesma coluna os valores associados can a mesma letra não diferem 
significativamente pelo teste Tukey, a nivel de 5% de probabilidade. 

2 f = (**) significativo a 1% de probabilidade. 

ns = não significativo. 
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as parcelas do experimento em consórcio com a cana-ce-açú

caro Os dados foram analisados estatisticamente e encontram 

se no Quadro 34, assim como os valores de f, d.m.s. e coe

ficiente de variação. 

Ao analisar os resultados da produção do fei

jão 'bolinha' em cultivo intercalar com a cana-de-açúcar, 

verifica-se através do Quadro 33 que os dados referentes 

aos diferentes tratamentos foram iguais estatisticamente 

entre si, quanto a população final do número de plantas 

do feijão 'bolinha'. Analisando-se o número de vagens por 

parcela experimental, observa-se que os tratamentos sem 

o controle do mato durante 50, 75 e 150 dias, diferiram e§ 

tatisticamente do: tratamento' com o controle do mato du-

rante 50 dias ,anos a. semeadura do feijão 'bolinha'. 

Dos resultados evidencia-se que a comunidade infestante na 

área experimental afetou consideravelmente a produção de 

vagens do feijão 'bolinha', quando estes permaneceram em 

competição após 25 dias da semeadura. Os dados, do Quadro 

34 mostram que a matocompetição não afetou o peso de 100 

sementes do feijão 'bolinha' entre os tratamentos estuda -

dos. Entretanto, analisando-se a produção de grãos do fei

jão 'bolinha' por parcela experimental, verifica-se que os 

tratamentos conduzidos sem o controle do mato durante 75 

e 150 dias após a semeadura, diferiram estatisticamente 

do tratamento com o controle do mato durante os 50 dias 

iniciais após semeadura do feijão. Os melhores resultados 
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Quadro 34 - Resultados do peso de 100 sementes e produção de 

graos do feijão 'bolinha' do gênero Pha~eolu~ in -
tercalar a cana-.de-açúcar. O peso de grãos refe-

re-se à área de 28 m2 . Os dados representam me-

dias de 5 repetições. lAA/PLANALSUCAR, p.raras-SP. 

Peso de Produção L 

Tratamentos 100 sementes de grãos Grãos Prcdução 

01. 

02. 

03. 

04. 

05. 

06. 

08. 

10. 

(em gramas) (g/parcela) (kg/ha) relativa 

scm-25 dias 39,79 879,Oab 1 313,8 78,0 

sem-50 dias 40,01 747,9ab 267,0 66,3 

scm-75 dias 40,71 581,9 b 207,7 51,6 

ccm-25 dias 38,74 1.0l3,7ab 359,7 89,4 

cem-50 dias 41,99 1.l27,5a 402,5 100,0 

ccrn-75 dias 40,15 78l,9ab 279,1 69,3 

cem-15O dias 40,68 895,lab 319,5 79,4 

sem-ISO dias 39,94 616,3 b 220,0 54,6 

Média geral 40,25 830,41 
f3 0,72ns 2,93* 

C.V. (%) 6,12 29,45 

d.m.s. 5,09 505,56 

Na !resma coluna os valores associados cem a mesma letra não diferem 
significati varnente pelo teste Tukey, ao nível de 5% de probabilida
de. 

L Considerar prcdução de grãos em área consorciada, sendo semente uti-
1izado para semeadura 142.860 sementes por hectare. 

3 f (*) significativo a 5% de probabilidade. 

ns = não significativo. 
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foram obtidos mantendo-se o feijão 'bolinha' livre da co

munidade infestante até os 50 dias iniciais após a semead~ 

ra da cultura. Portanto, este resultado concorda com os oQ 

tidos por BLANCO et al~~ (1969), VIEIRA (1970), VIEIRA 

(1978) e CRUZ (1985) que trabalharam com estudo de matoco~ 

petição na cultura do feijão em monocultivo, registrando 

que as máximas produções podem ser obtidas quando se man

tém a cultura sem a concorrência com as plantas daninhas, 

durante o período de 30 dias depois da emergência do fei

jão. Os tratamentos que permaneceram livres da matocompeti 

ção durante 75 e 150 dias iniciais, apresentaram reduçãoes 

da produção de graos quando comparados com os melhores re

sultados obtidos no presente trabalho. Provavelmente este 

fato se deve em função da queda de flores, provocada pelas 

operações de cultivo com enxadas durante a fase reproduti

va da cultura do feijão. 

4.3.5. Produção da cultura da cana-de-açúcar - Ne§ 

te terceiro experimento foram realizadas contagens do núme 

ro de brotações e número de colmos por metro linear do 

sulco de plantio, assim como número de internódios, compri 

mento médio de colmos e coleta do material para as análi

ses tecnológicas e do rendimento agrícola. 

a. Número de brotações e colmos - Foram rea

lizadas contagens de brotações aos 48 dias após a plan

tio e número de colmos aos 235 dias, após o plantio das 

três linhas centrais a cana-de-açúcar contendo 5,00 metros 
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de comprimento em cada sub-parcela dos diferentes generos 

de feijão intercalar. As avaliações foram analisadas estª 

tisticamente, sendo que os resultados assim como os valo

res de f, d.m.s. e coeficiente de variação encontram-se no 

Quadro 35. 

Da análise da produção da cana-de-açúcar no 

terceiro experimento verifica-se, através dos dados do 

Quadro 35, que os resultados obtidos pelos diferentes tra

tamentos em estudo foram altamente significativos, quando 

avaliou-se o número inicial de brotações aos 48 dias apos 

plantio e o número de colmos viáveis aos 235 dias após o 

plantio da cultura. O tratamento em que a cana-ce-açúcar 

foi conduzida em monocultivo e livro da comunidade infes

tante até aos 150 dias após plantio, época em que a cana

de-açúcar iniciou o seu "fechamento", apresentou o melhor 

resultado. Nota-se que, quanto maior o tempo de convivên -

cia da cana-de-açúcar com a comunidade infestante, maior 

foi a redução nos valores do número de brotações iniciais 

e colmos viáveis, mostrando que a matocompetição reduziu a 

população de plantas da cana-de-açúcar. Este resultado con 

corda inteiramente com os obtidos por PENG & SZE (1967), 

NOUR ex atii (1971), BLANCO ex atii (1978), BLANCO et atii 

(1979), BLANCO et atii (1981), REZENDE 80B9 et aL{i.(1984) 

e LORENZI ex afii (1986) que afirmaram através de seus re

sultados a ocorrência de reduções na população e perfilha

mento da cana-de-açúcar devido a matocompefição. 



Quadro 35 - Número de brotações e colmo da cana-de-açúcar consorciada com feijoeiro. 

Médias de brotações/colmo contados em 15 metros lineares do sulco do 

plantio por sub-parcela. Os dados representam médias de 5 repetições. 

lAA/PLANALSUCAR, Araras - SP. 

~N-úffiero de brotações/Colmo por metro linear 

Tratamentos Pha~eolu~ Vigna 

01. 

02. 

03. 

04. 

05. 

06. 

07. 

08. 

09. 

10. 

2 

3 

48 DAp 2 235 DAP 48 DAP 235 DAP 

sem-25 5,48 bcrl 1 11,02 bc 6,14ab 10,40 b 

scm-50 5,14 crl 10,26 bcrl 6,16ab 9,64 bc 

scm-75 5,06 d 9,32 crl 5,38 b 7,98 crle 

ccm-25 6,46abc 8,12 d 6,38ab 8,04 cd 

cem-50 6,56ab 10,64 bc 6,24ab 9,40 bc 

ccm-75 6,40êbcd 11,32 bc 6,44ab 9,50 bc 

ccm-lSO (rronocul ti vo) 6,90a 16,08a 6,86a '15,96a 

ccm-lSO (consórcio) 6, 44abcrl 11,86 b 6,92a 10,06 bc 

scm-150 (rronocul ti vo) 5,70abcd 5,82 e 6,06ab 5,80 e 

scm-150 (conSórcio) 5,78abcd 5,56 e 6,22ab 6,24 de 

Média geral 5,99 10,00 6,28 9,30 

e 4,77** 66,06** 4,77** 66,06** 

c.v. ( %) 12,05 11,75 12,05 11,75 

d.m.s. a 5% 1,38 2,20 1,38 2,20 

Na mesma coluna os valores associados oam a mesma letra não diferem significativamente pelo tes
te Tukey, a nível de 5% de probabilidade. 

DAP - Dias após o plantio da cultura da cana-de-açúcar. 

Valores f (**) significativo a 1% de probabilidade. 1--' 
W 
():) 
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b. Comprimento e número de internódios - Fo

ram coletados 9 colmos com desponte amostrados ao acaso nas 

três linhas centrais da cana-de-açúcar em todas as sub-par

celas, para medidas de comprimento dos colmos e número de in 

ternódios em 16 de junho de 1986, ocasião em que a cultura 

da cana-de-açúcar foi colhida. Os dados foram analisados es

tatisticamente, sendo que os resultados assim como os valo

res de f, d.m.s. e coeficiente de variação encontram-se no 

Quadro 36. 

Nota-se através dos dados do Quadro 36 que 

os tratamentos se apresentaram iguais estatisticamente quan

to ao número de internódios, os quais não sofreram interfe

rência da matocompetição. Verifica-se ao analisar o compri -

mento de colmos que os resultados para os tratamentos sem 

o controle do mato 25 e 50 dias após o plantio, foram seme

lhantes aos melhores resultados, indicando que as reduções 

dos valores provocadas pela matocompetição, se deram s~te 

após 50 dias. Mantendo-se a cana-de-açúcar em monocultivo e 

livre do mato durante 150 dias após o plantio, conseguiu-se 

obter os melhores resultados para as medidas do comprimento 

de colmos. Os efeitos prejudiciais devido a matocompetição 

é percebido ao se comparar o 89 com o 109 tratamento, onde 

se verifica uma redução de 24,67% nos resultados do compri

mento de colmos da cana-de-açúcar nas áreas conduzidas com 

o feijão 'bolinha' e 26,76% de redução nas áreas com o fei

jão 'macassar'. Os demais tratamentos sofreram reduções nos 



Quadro 36 - Comprimento e número de internódios dos colmos coletados por ocasião da 

colheita da cultura da cana-de-açúcar, consorciada com feijoeiro. Os da 

dos representam médias de 5 repetições. IAA/PLANALSUCAR, Araras - SP. 

Comprimento colmo (em) Número internódio 
Tratamentos 

Pha.ó eolu.ó Vigna P ha.ó eo lu.ó Vigna 

Ol. scm-25 286,6a 1 292,2ab 18,7 18,2 

02. sem-50 275,6a 274,2abc 18,6 18,6 

03. scm-75 247,4 bcd 247,2 cd 18,8 19,3 

04. ccm-25 245,4 cd 246,0 d 18,7 19,2 

05. cem-50 264,4abc 265,0 bcd 18,6 19,0 

06. ccm-75 274,Oab 277 ,8ab 18,3 19,3 

07. ccm-15 O (lIDnocul ti vo) 289,6a 297,6a 19,0 19,5 

08. ccm-15 O (consórcio) 287,8a 292,2ab 18,5 19,2 

09. scm-150 (lIDnocultivo) 223,6 de 215,4 e 17,1 18,2 

10. s cm-15 O (consórcio) 216,8 e 214;0 e 18,7 18,7 

Média geral 261,42 262,16 18,52 18,92 
f2 30,65** 30,65** 0,51ns 0,51ns 

C.V. (% ) 6,27 6,27 10,19 10,19 

d.m.s. a 5% 27,55 27,55 3,58 3,58 

Na mesma coluna os valores associados com a mesma letra não diferem significativamente pelo tes 
te Tukey, a nível de 5% de probabilidade. 

2 Valores (*) significativos a 1% de probabilidade. 

ns = não significativo. 
I--' 

*'" o 
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valores de comprimento de colmos em função do tempo de con

vivência entre a cana-de-açúcar e a comunidade infestante. 

Conclui-se dos resultados do Quadro 36 que a matocompetição 

não afetou o número de internódios dos colmos e sim o seu 

alongamento. Os resultados do presente trabalho sobre os 

efeitos da matocompetição na cultura da cana-de-açúcar es

tão de acordo com os obtidos por BLANCO ~t at~~ (1978), 

BLANCO et at~~ (1979), COLETI et at~~ (1980), GRACIANO & 

BARBOSA (1986) e LORENZI et at~~ (1986) que determinaram os 

efeitos prejudiciais da matocompetição sobre a produção da 

cana-de-açúcar. 

c. Características tecnológicas industriais

Foram coletados 9 colmos ao acaso nas três linhas centrais 

em todas as sub-parcelas para análises tecnológicas da cana

de-açúcar, processadas no laboratório do IAA-PLANALSUCAR, 

Araras - SP. As leituras para Brix (açúcar+impurezas) foram 

feitas por meio de um refratômetro com correção para tempera

tura. A polarização (Pol) foi determinada por sacarímetro au

tomático. A pureza percentual do caldo foi obtida através de 

cálculo matemático, a partir das análises da Pol e Brix e o 

teor de fibra foi determinado no bagaço da cana-de-acúcar rg 

tirado da orensa, apos secagem em estufa até o peso constan

te, utilizando-se o valor de Brix % corrigido para seu cálcu 

lo. ~s dados foram analisados estatisticamente, sendo que 

os resultados, assim como os valores de f, d.m.s. e coefi

ciente de variação, encontram-se nos Quadros 37 e 38. 



Quadro 37 - Resultados das características tecnológicas da cana-de-açúcar consorcia

da com a cultura do feijão. Os dados representam as médias de 5 repeti -

çoes. lAA/PLANALSUCAR - Araras - SP. 

Tratamentos 

01. scm -25 

02. scm-50 

03. scm-75 

04. ccm-25 

05. ccm -50 

06. ccm-75 

07. ccm -150 (monocultivo) 

08. ccm -150 (consórcio) 

09. scm -150 (monocultivo) 

10. s cm -150 (consórcio) 

Média geral 

e 
C.V. (%) 

d.m.s. a 5% 

Fibra (%) 

PhMeolu.6 

11,61 

11,47 

11,78 

12,08 

11,97 

11,76 

11,58 

11,63 

11,73 

11,76 

11,74 

1,09ns 

4,01 

0,84 

Vigna 

11,34 

11,49 

11,40 

11,90 

11,59 

11,82 

11,89 

11,72 

11,76 

11,75 

11,67 

1,09ns 

4,01 

0,84 

Pureza (%) 

PhMeolM 

87,58 

87,47 

87,23 

87,62 

87,50 

87,74 

87,13 

87,34 

87,37 

87,51 

87,45 

0,59ns 

1,32 

2,08 

Vigna 

87,18 

87,20 

87,60 

87,55 

87,35 

88,43 

86,79 

87,22 

87,56 

87,49 

87,44 

O,59ns 

1,32 

2,08 

Pol {%} da cana 

PhcueolM 

15,11 

15,19 

14,96 

14,81 

14,97 

15,12 

14,81 

15,00 

14,36 

14,49 

14,88 

3,35ns 

3,31 

0,83 

Vigna 

14, 96ab 1 

15,04ab 

15,18a 

14,91ab 

15,27a 

15,26a 

14,82ab 

14,91ab 

14,22 b 

14,63ab 

14,92 

3,35** 

3,31 

0,83 

Na mesma coluna os valores associados can a mesma letra não diferem significativamente pelo teste 
Tukey a nível de 5% de probabilidade. 

2 Valores de f(**) significativo a 1% de probabilidade. 

I-' 
,j:::o 

N 



Quadro 38 - Resultados das características tecnológicas da cana-de-açúcar consorcia

da com a cultura do feijão. Os dados representam as médias de 5 repeti

ções. IAA/PLANALSUCAR - Araras -SP. 

Brix % Caldo % AR do caldo 
Tratamentos 

OI. 

02. 

03. 

04. 

05. 

06. 

07. 

08. 

09. 

10. 

2 

PhM eolu.6 Vigna PhM eolu.6 Vigna 

scm-25 19,52abc 1 19,36ab 1,02 1,06ab 

scm-50 19,62a 19,48ab 1,00 1,16ab 

scm-75 19, 44abc 19,56ab 1,06 1,16ab 

ccm-25 19,22abc 19,32ab 0,92 0,98ab 

ccm-50 19,44abc 19,78a 1,04 1,21a 

ccm-75 19,54ab 19,58ab 1,05 0,98ab 

ccm-150 (nonocultivo) 19,22abc 19,38ab 1,02 1,12ab 

ccm-150 (consórcio) 19,44abc 19,36ab 1,15 1,19ab 

scm-lS0 (monocultivo) 18,82 bc 18,40 c 0,92 0,89 b 

s cm-150 (consórcio) 18,76 c 18,94 bc 0,93 0,89 b 

Média geral 19,30 19,32 1,01 1,06 

e 5,33** 5,33** 2,83ns 2,83* 

c.v. (%) 2,33 2,33 16,56 16,56 

d.m.s. a 5% 0,76 0,76 0,30 0,30 

Na mesma coluna os valores associados com a mesma letra não diferem significativamente pelo tes 
te Tukey, a mvel de 5% de probabilidade. -

Valores de f(**) significativo a 1% e (*) significativo a 5% de probabilidade. 

I-' 

""" w 
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Ao analisar os resultados das característi

cas tecnolóqicas da cana-de-a.cúcar em consórcio intercalar 

com o feiião 'bolinha' e 'macassar' verifica-se através 

dos dados dos Quadros 37 e 38 que, os valores obtidos da 

porcentaqem de fibra e pureza foram iquais estatisticamen

te entre os diferentes tratamentos em estudo. Analisando 

os dados obtidos da porcentaqem da Pol da cana: porcenta -

0em do Brix do caldo e porcentaqem de AR (açúcares redutQ 

res) do caldo de cana-de-açúcar verifica-se que, diferiram 

os valores encontrados dos melhores resultados com aqueles 

tratamentos em que a cana-de-açúcar ficou 150 dias em com

petição com o mato. A análise da variância indicou que os 

resultados foram significativos al% de probabilidade, mOê 

trando que as plantas daninhas prejudicaram os teores de 

Pol, Brix e AR da cana-de-açúcar. Estes resultados aqui 

encontrados não concordam inteiramente com os relatados 

por BLANCO e~ at~~ (1979) e REZENDE SOBR9 e~ at~~ (1984) 

que, evidenciaram a grande influência das plantas dani

nhas sobre a quantidade e não sobre a qualidade dos colmos 

produzidos, nas áreas experimentais com a cana-de-açúcar 

em competição natural com a comunidade infestante. 

d. Características da produção agrícola - fQ 

ram contados e colhidos todos os colmos industrializáveis 

das três linhas centrais em cada sub-parcela do experimen

to para a análise da produção 'agrícola, utilizou-se de 

um dinamômetro marca John Chatillon - New York 500 x 5 kg 
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acoplado a uma carregadora de cana para processar a pesagem 

dos colmos com desponte. Os dados foram analisados estatisti 

camente, sendo que os resultados, assim como os valores de 

f, d.m.s. e coeficiente de variação encontram-se nos Quadros 

39 a 41. 

Quadro 39 - Resultados da produção final de colmos por metro 

linear de sulco da cultura da cana-de-açúcar co~ 

sorciada com feijoeiro. Os dados representam mé

dias de 5 repetições. lAA/PLANALSUCAR. Araras-SP. 

Tratamentos 

01. scm- 25 

02. scm- 50 

03. scm-75 

04. ccm- 25 

05. ccm- 50 

06. ccm- 75 

07. ccm-150 (monocultivo) 

08. ccm-150 (consórcio) 

09. scm- 150 (monocultivo) 

10. scm-150 (consórcio) 

Média geral 
f2 

C. V. (%) 

d.m.s. a 5% 

Número de colmos por metro linear 

Feijão 'bolinha' 

10,64ab1 

10,54ab 

9,74 bc 

7,90 c 

9,64 bc 

10,14ab 

1l,86a 

11,08ab 

5,96 d 

5,40 d 

9,29 

36,94** 

11,89 
1,88 

Feijão 'macassar' 

11,06ab 

10,56abc 

9,34 bcd 

8,04 d 

9,10 cd 

9,28 bcd 

12,18a 

10,74abc 

5,96 e 

5,94 e 

9,22 

36,94** 

11,89 
1,88 

Na mesma coluna os valores associados com a mesma letra não diferem 
significativamente pelo teste Tuk.ey, a nível de 5% de probabilidade. 

2 Valores de f(**) significativo a 1% de probabilidade. 
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Por ocasião da colheita da cana-de-açúcar de 

terminou-se a pronur.ão de colmos viáveis em todos os trata

mentos em estudo. Os dados são mostrados através do Quadro 

39 onde os valores obtidos do número final de colmos, foram 

significativos a 1% de probabilidade, indicando que ocorre -

ram acentuados efeitos provocados pela competição ao numero 

de colmos produzidos. Verifica-se que, quanto maior for o 

tempo de convivência da cana-de-açúcar com a comunidade in

festante maior os efeitos prejudiciais na produção de col

mos. Comparando o 79 com o 89 tratamento verifica-se que 

não houve diferença estatística nos resultados devido a as

sociação intercalar da cana-de-açúcar com o feijão. EntretaD 

to, em função do consórcio ocorreu uma perda de 1,44 colmos 

por metro linear, nas áreas experimentais conduzidas com a 

cana-de-açúcar intercalada com o feijão 'macassar'. Examinan 

do os Apêndices 89 e 99 nota-se claramente que os efeitos 

da matocompetição ocorreram mais intensamente a partir de 65 

dias nas áreas com a cana-de-açúcar intercalada com o feijão 

'bolinha' e 77 dias nas áreas com o feijão 'macassar', indi

cando a partir dessas datas o início do crítico período de 

competição. Os efeitos da competição nos resultados dos tra

tamentos com e sem o controle do mato, durante 150 dias apos 

a semeadura do feijão, reduziram em 51,2% a Droducão de col

mos da cana-de-acúcar intercalada com o feiião 'bolinha' e 

em 44,7% nas áreas intercaladas com o feijão 'macassar', cau 

sando assim drástica redução na produção final de colmos. 

Estes resultados concordam com os relatados Dor BLANCO et 

atii (1978), BLANCO et atii (1979), COLETI et atii (1980), 



Quadro 40 - Resultados do terceiro experimento da produção agrícola da cana-de-açú

car em consórcio intercalar com a cultura do feijão. Os dados represen

tam as médias de 5 repetições. lAA/PLANALSUCAR, Araras - SP. 

rhMeotLL6 vulgcvU..6 L. Vigna unguieulata (L.) Walp. 
Tratamentos produção Produção TCH 2 POC 3 TCH 2 POC 3 

relativa% relativa% 

01. scm - 25 117,94ab 1 16,99 87,4 119,21ab 1 18,24 86,7 

02. scm - 50 116,26ab 18;67 86,2 109,29 bc 28,16 79,5 

03. scm - 75 115,62ab 19,31 85,7 105,25 bc 32,20 76,6 

04. ccm - 25 78,57 cd 56,36 58,2 82,59 c 54,86 60,1 

05. ccm - 50 105,49 bc 29,44 78,2 91,57 bc 45,88 66,6 

06. ccm - 75 106,65 bc 28,28 79,0 98,03 bc 39,42 71,3 

07. cem - 150 (monocultivo) 134,93a 0,00 100,0 137,45a 0,00 100,0 

08. ccm - 150 (oonsórcio) 115,74ab 19,19 85,8 117,33ab 20,12 85,4 

09. scm - 150 (monocultivo) 53,94 de 80,99 40,0 54,06 d 83,39 39,3 

10. scm - 150 (consórcio) 44,16 e 90,77 32,7 45,90 d 91,55 33,4 

M§dia geral 98,93 96,07 

e 32,17** 32,17** 

C.V. (%) 16,68 16,68 

d.m.s. a 5% 28,09 28,09 

Na mesma coluna os valores associados oam a mesma letra não diferem significativamente pelo teste 
Tukey, a Di vel de 5% de probabilidade. 

2 TCH:;:;: toneladas de oolmos por hectare. 
3 POC:;:;: perdas em TCR devido a competição. 
4 Valores de f(**) significativos a 1% de probabilidade. 
S As perdas em TCH refere-se a competição do mato e da cultura do feijão o:::rn a cana-de-açúcar. f-' 

*'" -...j 
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GRACIANO & BARBOSA (1986) e LORENZI ~Z atii (1986), que de

terminaram os efeitos prejudiciais da matocompetição sobre 

a população de colmos na cultura da cana-de-2çúcar. 

Examinando-se a produção de colmos da cana

de-açúcar no terceiro experimento através dos resultados do 

Quadro 40, visualiza-se os grandes contrastes nos valores 

de TCH (toneladas de colmos por hectare) dos diferentes tra 

tamentos em estudo no presente trabalho. Os resultados fo

ram altamente significativos ao nível de 1% de probabilida

de indicando que, a matocompetição interferiu drasticamente 

na produção agrícola da cultura da cana-de-açúcar. Ao compª 

rar-se os resultados das mªdias gerais dos tratamentos, v§ 

rifica-se que a cana-de-acúcar intercadala com o feijão 

'macassar' obteve menor produção média, quando comparada 

com a produção das parcelas intercaladas com o feijão 'bo

linha'. Nota-se assim que, comparando o 79 com o 89 trata -

mento as perdas na produção da cana-de-açúcar, devido ao 

consórcio como feijão 'macassar', foram da ordem de 20,12 

TCH, enquanto que nas parcelas com o feijão 'bolinha', ocoI 

reram perdas de 19,19 toneladas de colmos por hectare. Es

tas perdas indicam a.ue a cana-de-acúcar sofreu mais intensa 

mente a interferência da única fileira intercalada com o 

fei~ão 'macassar' do nue as duas fileiras intercalares com 

o feijão 'bolinha', mostrando prováveis prejuízos que o 

sistema de consórcio intercalar pode causar na produção de 

cana-de-açúcar. Todavia informações relatadas por KRUTMAN 
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(1968), ROMANINI (1978), DHILLON & KLER Cl98l} e CAVALCA.?\1TI 

~~ al~~ (s.d.) em seus trabalhos, observaram que a condução 

de sistemas em consórcio intercalar entre a cana-de-açúcar e 

a cultura do feijão, não afetaram os rendimentos da cultura 

permanente. Entretanto, outros autores como NOUR ~~ al~i 

(197l) e LIRA ~~ al~~ (1978) concluiram em seus estudos que, 

as culturas anuais intercaladas podem prejudicar o desempe

nho da cultura principal ou permanente. Os tratamentos com 

o controle do mato durante 25,50 e 75 dias após a semeadura 

do feijão 'bolinha' e 'macassar', diferiram estatisticamen

te do melhor resultado obtido pelo 79 tratamento. Observa-se 

ainda que os tratamentos com o controle do mato 150 dias 

após a semeadura do feijão, diferiram significativamente dos 

tratamentos que permaneceram em competição natural com a co-

munidade infestante durante o mesmo período. Nota-se atra-

ves dos resultados do 99 tratamento que as perdas na produ

cao relativa da cana-de-acúcar, devido a matocompeticão, 

foram de 60,0% nas parcelas com o feiião 'bolinha' e de 60,7% 

nas parcelas com o feijão 'macassar'. Evidencia-se através 

dos resultados do Quadro 40 e dos Apêndices 109 e 119 que o 

início do período crítico de competição se deu aos 80 dias 

apos a semeadura do feiião 'bolinha' e aos 78 dias apos a 

semeadura do feiião 'macassar' intercalados a cultura da ca

na-de-açúcar. Conclui-se que, tanto a comunidade infestante 

(Quadros 29 e 30) corno o feiião em consórcio intercalar, cau 

saram reducões na producão de colmos viáveis na cultura da 

cana-de-açúcar no presente trabalho. Os resultados aqui en

contrados concordam com os relatados por AREVALO ~~ al~~ 



Quadro 41 - Resultados do terceiro experimento da produção da cana-de-a~úcar em 

sórcio intercalar com a cultura do feijão. Os dados representam as 

dias de 5 repetições. lAA/PLANALSUCAR - Araras -SP. 

con-
~ me-

Pha6eo~ vu~g~ L. Vigna unguiQ~ata (L.) Walp. 
Tratamentos 

Ol.scm- 25 

02.scm- 50 

03.scm- 75 

04.ccm- 25 

05.ccm- 50 

06.ccm- 75 

07.ccm- 150 (monocultivo) 

08.ccm- 150 (consórcio) 

09.scm- 150 (monocultivo) 

10.scm- 150 (oonsórcio) 

Média geral 
f4 

C.V. (%) 

d.m.s. a 5% 

TPH 2 

17 ,83ab 1 

17 ,66ab 

17 ,28ab 

11,56 c 

15,79 b 

16,13 b 

19,97a 

17 ,36ab 

7,71 d 

6,37 d 

14,77 

35,64** 

11,08 

3,58 

Poc 3 Produção 
relativa 

2,14 89,3 

2,31 88,4 

2,69 86,5 

8,41 57,9 

4,18 79 /1 

3,84 80,8 

0,00 100,0 

2,61 86,9 

12,26 38,6 

13,60 31,9 

TPH 2 Poc 3 Produção 
relativa 

17,84ab 2,53 87,6 

16,44 bc 3,93 80,7 

15,98 bc 4,39 78,4 

12,24 d 8,13 60,1 

14,01 cd 6,36 68,8 

14,97 bcd 5,40 73,5 

20,37a 0,00 100,0 

17,51abc 2,86 85,9 

7,66 e 12,71 37,6 

6,74 e 13,63 33,1 

14,38 

35,64** 

11,08 

3,58 

Na mesma coluna os valores associados a::rn a mesma letra não diferem significativamente pelo teste 
Tukey I a nI vel de 5% de probabilidade. 

2 TPH = toneladas de Pol por hectare. 
3 POC = perdas em TPH devido a o::moetição. 
4 Valores de f(**) é siqnificativo a 1% de probabilidade. 
S As perdas em TPH refere-se a canpetição do mato e da cultura do feijão can a cana-de-açúcar. I-' 

lJl 
o 



151 

(1977a), BLANCO et ali i (1979), COLETI et alii (1980), GRACIA-

NO & RAMALHO (1982), ROLIM & CHRISTOFFOLETI (1982), MILLHOLLON 

(1983) e LORENZI et alii (1986), que determinaram através de 

seus estudos os prejuízos que a matocompetição causou para a 

çultura da cana-de-açúcar. 

Analisando-se os resultados do terceiro exp§ 

rimento através dos dados do Quadro 41, verifica-se que o 

comportamento da análise estatística referente aos dados de 

TPH (toneladas de Pol por hectare), mostra a mesma tendência 

observada na análise anterior para os dados do Quadro 40. Is

to se deve em função de que os dados contidos no Quadro 41 

foram extraídos dos resultados da porcentagem de Pbl da cana 

(Quadro 37) e da tonelada de colmos por hectare, cujos resul

tados e análise estão inseridos após a apresentação do Quadro 

40. Ao examinar-se os Apêndices 129 e 139 pode-se verificar 

que, para os valores de TPH o início do período crítico de 

interferência da comunida<.le infestante e cultura do feijão com 

a cana-de-açúcar, ocorreu a partir dos 79 dias após a semeadg 

ra do feijão 'bolinha' e, aos 77 dias após a semeadura do 

feijão 'macassar', mostrando assim a interferência dQ mato 

na produção de colmos da cana-de-açúcar e, consequentemen 

te, nos valores de TPH. Conclui-se através dos resultados que 

a comunidade infestante mostrou-se prejudicial a produção de 

colmos da cana-de-açúcar até os 150 dias após a semeadura do 

feijão 'bolinha' e 'macassar'. Sugere-se que outros trabalhos 

experimentais possam estudar períodos de competição além dos 

75 dias apos semeadura do feijoeiro. Pois, em condições eda-
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climáticas semelhantes as do presente experimento, acredita

se que, devido a matocompetição ocorra perdas na produção de 

colmos da cana-de-açúcar nos períodos não estudados no pre

sente trabalho. 
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5. CONCLUSÕES 

Considerando as condições de solo, clima, va

riedade de cana-de-açúcar, gêneros de feijão e tratos cultu

rais em que foi desenvolvido o presente trabalho, concluiu-se: 

19) Nós experimentos cana-de-açúcar intercalada 

com o feijão 'macassar' e com o feijão 'bolinha', as princi 

pais plantas daninhas tiveram de um modo geral um controle 

muito bom com a aplicação dos diferentes herbicidas. 

29) A trifluralina + alaclora, alaclora aplicª 

da isoladamente, orizalina e pendimetalina provocaram sinto

mas de intoxicação à cultura do feijão 'macassar', e todos os 

herbicidas com exceção da mistura diurona + ametrina causaram 

sintoma de intoxicação ao feijão 'bolina'. 

39) A produção da cana-de-açúcar nao foi afetª 

da pela utilização dos diversos herbicidas. 

49) No experimento que estudou-se a competição 

de plantas daninhas com a cana-de-açúcar intercalada com o 

feijão 'macassar' e 'bolinha', concluiu-se que a matocompeti

ção não alterou a população final de plantas de feijão, entre 

tanto afetou o número de vagens. 
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59) A competição nao alterou o número de in

ternódios dos colmos da cana-de-açúcar, mas afetou o alonga

mento e o número médio de colmos por metro linear. 

69) A produção relativa em TeH (toneladas de 

colmos por hectare) foi reduzida ao redor de 60% devido a mª 

tocompetição,provocando perdas de até 90,77 TeH, quando in

tercalada com o feijão 'bolinha' e 91,55 TeH, quando intercª 

lada com o feijão 'macassar'. 

79) Os efeitos da competição foram mais in

tensos sobre a produção de toneladas de colmos por hectare a 

partir dos 75 dias apos a semeadura do feijão. 

89) A cultura intercalar reduziu a densidade 

de plantas daninhas. 
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Apêndice 1 - Densidade populacional e composição percentual 

da comunidade infestante da área experimental 

do consórcio cana-de-açúcar e feijão 'bolinha' 

do gênero Pha~eolu~. Os dados são médias de 5 

repetições. IAA/PLANALSUCAR - Araras - SP. 

Espécies Densidade populacional n9/m2 Canposição 
infestantes ~rcentual 

Tratamento n9 01 Dicotile-
% 

Honocotile 
% 

dôneas dôneSYà 

1. Trevo azedo 3,2 22,5 

2. Capim-colchão 2,2 15,5 
3. Capim-marmelada 1,6 11,4 
4. Picão preto 1:,6 11,4 

5. Beldroega 1,4 9,8 

6 . Capim carrapicho 1,4 9,8 

7. Guanxuma 1,2 8,4 

8. Pé-de-galinha 1,0 7,0 

9. Caruru 0,6 4,2 

Total 8,0 56,3 6,2 43,7 

Nomes científicos das espécies referidas acima: 

1. Trevo azedo, Oxal~~ oxypte~a Prop. 

2. Capim-colchão, V~g~ta~~a ho~~zo~tal~~ Willd. 

3. Capim-marmelada, B~aeh~a~~a pla~tag~~ea (Link.) Hitch. 

4. Picão preto, B~de~~ p~lo~a L. 

5. Beldroega, Po~tulaea ole~aeea L. 

6. Capim-carrapicho, Ce~eh~a~ eeh~~atu~ L. 

7. Guanxuma, S~da glaz~ov~~ K. Schum 

8. Pé-de-galinha, Eleu~~~e ~~d~ea (L.) Gaertn. 

9. Caruru, Ama~a~thu~ ~p~~o~u~, L. 
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Apêndice 02 - Densidade populacional e composição percentual 

da comunidade infestante da área experimental 

do consórcio cana-de-açúcar e feijão 'macassar' 

do gênero Vigna. Os dados sao médias de 5 rep§ 

tições. lAA/PLANALSUCAR - Araras - SP. 

Densidade populacional n9/m2 C011p:)sição 
Espécies infestantes percentual 

Tratamento n9 01 Dicotile-
% 

Monocotile 
% 

dôneas dôneas 

1. Trevo azedo 3,6 28,1 

2 . Capim-marmelada 1,6 12,5 

3. Capim-carrapicho 1,6 12,5 

4. Beldroega 1,6 12,5 

5. Capim-colchão 1,4 10,9 

6 • Picão preto 1,2 9,4 

7. Pé-de-galinha 1,2 9,4 

8. Guanxuma 0,4 3,1 

9 . Caruru 0,2 1,6 

Total 7,0 54,7 5,8 45,3 

Nomes cientificos das espécies referidas acima: 

1. Trevo azedo, Oxati~ oxypte~a Prop 

2. Capim-marmelada, B~achia~ia ptantaginea (Link.) Hitch. 

3. Capim-carrapicho, Cench~u~ echinatu~ L. 

4. Beldroega, Po~tutaca ote~acea L. 

5. Capim-colchão, Vigita~ia ho~izontati~ Willd. 

6. Picão preto, Biden~ pito~a L. 

7. Pé-de-galinha, Eteu~ine indica (L.) Gaertn 

8. Guanxuma, Sida glaziovii K. Schum 

9. Caruru, Ama~anthu~ ~pino~u~ L. 

Obs: Não foi realizado amostragem do peso da matéria seca 

das espécies infestantes no tratamento n9 01, devido 

as mesmas se encontrarem no início de crescimento com 

porte muito pequeno. 
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Apêndice 03 - Densidade populaciona, composição percentual 

e peso médio da matéria seca da comunidade 

infestante da área experimental em consórcio 

cana-de-açúcar e feijão 'bolinha' do genero 

Pha~eolu~. Os dados são médias de 5 repeti

ções. lAA/PLANALSUCAR - Araras - SP. 

2 composiçâo - Densidade EX'Pulacional n9/m Especies infestantes~~ __ ~~ ____________ ~ __ ~~ ____ ~pe~r~c_en __ tu __ a_l 
Tratamento n9 02 funoroti- % Dicotile-

ledôneas dôneas 

L Trevo azedo 11,3 

2. Capim-colchão 

3. Capim-marmelada 

4. Beldroega 2,9 

5. Capim-colonião 

6. Guanxuma 1,8 

7. Capim-pé-de-ga~inha 

8. Picão preto 0,9 

9. Cheirosa 

10.Capim-carrapicho 

Total 

Peso médio rnatêria 
seca (g/lm2) 

0,7 

17,6 

35,3 

39,9 

3,4 

3,1 

10,3 

2,4 

6,4 

1,2 

3,2 

2,5 

0,6 

62,3 10,7 

34,1 68,3 

Nomes científicos das espécies referidas acima.: 

1. Trevo azedo, Oxal~~ oxyp~e~a Prop 
2. Capim-colchão, V~g~ta~~a ho~~zontal~~ Willd. 

% 

12,0 

10,9 

8,5 

4,2 

2,1 

37,7 

65,9 

3. Capim-marmelada, B~aehia~ia plantaginea (Link.) Hitch. 
4. Beldroega, Po~tulaea ole~aeea L. 
5. Capim-colonião, Panieum max~mum Jacq 
6. Guanxuma, Sida glaz~ovii K. Schum 
7. pé- de-galinha, Eleu~~ne ind~ea (L.) Gaertn 
8. Picão preto, B~den~ pilo~a L. 
9. Cheirosa, H~pt~~ ~uaveolen~ Poit 
10. Capim-carrapicho, Ceneh~u~ eehinatu~ L. 

Obs: O peso médio da matéria seca expresso em grama, refe
re-se a coleta da comunidade infestante em todas as 
repetições das parcelas, amostradas 5 vezes em retân
gulos de 0,20 m2 ; perfazendo 1 m2 por parcela em cada 
tratamento. 
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Apêndice 04 - Densidade populacional, composição percentual 

e peso médio da matéria seca da comunidade in

festante da área experimental em consórcio ca

na-de-açúcar e feijão 'macassar' do gênero 

Vigna. Os dados são médias de 5 repetições. 

lAA/PLANALSUCAR - Araras - SP. 

Densidade populacional n9/m2 canrosição 
Espécies infestantes percentual .. 
Tratamento n9 02 Dicotile- % Monocoti-

% dôneas ledôneas 

1. Trevo azedo 21,8 64,9 

2. Beldroega 3,4 10,1 

3. Capim-colchão 1,8 5,3 

4. Capim-marmelada 1,7 5,0 

5. Capim-colonião 1,4 4,2 

6. Guanxuma 0,9 2,7 

7 . Picão preto 0,8 2,4 

8. Cheirosa 0,8 2,4 

9 . Pé-de-galinha 0,8 2,4 

10.Capim-carrapicho 0,2 0,6 

Total 27,7 82,5 5,9 17,5 

Peso média matéria 35,9 44,6 44,6 55,4 
seca (sJm2) 

Nomes científicos das espécies referidas acima: 

1. Trevo azedo, Oxati~ oxypte~a Prop 

2. Beldroega, Po~tutaea ote~aeea L. 

3. Capim-colchão, Vigita~ia ho~izontati~ Willd. 

4. Capim-marmelada, B~achia~ia ptantaginea (Link.) Hitch. 

5. Capim-colonião, Panicum maximum Jacq. 

6. Guanxuma, Sida gtaziovii K. Schum 

7. Picão preto, Biden~ pito~a L. 

8. Cheirosa, Hypti~ ~uaveoten~ Poit 

9. Pé-de-galinha Eteu~ine indica (L.) Gaertn 

10.Capim-carrapicho, Cench~u~ echinatu~ 
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Apêndice 05 - Densidade populacional, composição percentual 

e peso médio da matéria seca da comunidade in

festante da área experimental em consórcio ca

na-de-açúcar e feijão 'bolinha', do genero 

Pha~eoiu~. Os dados são médias de 5 repetições. 

lAA/PLANALSUCAR - Araras - SP. 

Espécies infestantes Densidade populacional n9/m2 CaTlp)sição 
percentual 

Tratamento n9 03 Diootile-
% 

Monoooti-
% dôneas ledôneas 

L Trevo azedo 9,9 28,4 
2. Capim-marmelada 4,5 12,9 
3. Capim-colonião 4,4 12,7 
4 . Capim-colchão 3,7 10,6 
5. Be1droega 3,7 10,6 

6 . Guanxuma 2,8 8,1 

7. Cheirosa 2,2 6,3 

8. Pé-de-galinha 1,9 5,5 
9 . Caruru 1,0 3,2 

10.Picão preto 0,6 1,7 

Total 20,3 58,3 14,5 41,7 

pêso mêdio materia 134,9 32,8 276,9 67,2 
seca (q/m2) 

Nomes científicos das esnécies referidas acima: 

1. Trevo azedo, Oxai~~ oxypte~a, Prop 

2. Capim-marmelada, B~ach~a~~a piantag~nea (Link.) Hitch. 

3. Capim-colonião, Pan~cum max~mum Jacq 

4 Capim-colchão, V~g~ta~~a ho~~zontai~~ Willd. 

5. Beldroega, Po~tuiaca oie~acea L. 

6. Guanxuma, S~da giaz~ov~~ K. Schum 

7. Cheirosa, Hypt~~ ~uaveoien~ Poit. 

8. Pé-de-galinha, Eieu~~ne ~nd~ca (L.) Gaertn 

9. Caruru, Ama~anthu~ ~p~no~u~ L. 

10.Picão preto, B~den~ p~io~a L. 
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Apêndice 06 - Densidade populacional, composição percentual 

e peso médio da matéria seca da comunidade in 

festante da área experimental em consórcio c~ 

na-de-anó e feijão 'macassar' do gênero Vigna. 

Os dados são médias de 5 repetições. IAA/PLA

NALSUCAR - Araras - SP. 

Densidade populacionao n9/m2 Canposição 
percentual 

Espécies infestantes 

Tratamento n9 03 Dicotile
dÔneas % 

t-bnocoti
ledôneas % 

1. Trevo azedo 

2. Cheirosa 

3. Capim-colchão 

4. Capim-colonião 

5. Capim-marmelada 

6. Guanxuma 

7. Boldroega 

8. Picão preto 

9. Pé-de-galinha 

10.Caruru 

Total 

Peso rrêdio matêria 
seca (g/m2) 

6,8 

4,5 

3,2 

2,8 

1,7 

1,1 

20,1 

184,8 

20,3 

13,4 

9,6 

8,3 

5,1 

3,3 

60,0 

43,0 

4,2 

4,1 

3,4 

1,7 

13,4 

245,1 

Nomes cientificos das espécies referidas acima: 

1. Trevo azedo, Oxaii~ oxypzena Prop 

2. Cheirosa, Hypzi~ ~uaveoien~, Poit 

3. Capim-colchão, Vigizania honizonzaii~ Willd. 

4. Capim-colonião, Panieum maximumJacq 

12,5 

12,2 

10,2 

5,1 

40,0 

57,0 

5. Capim-marmelada, Bnachian~a pianzaginea (Link.) Hitch. 

6. Guanxuma, Sida giaziovii Schum 

7. Beldroeqa, Ponzuiaea oienacea L. 

8. Picão preto, Biden~ piio~a L. 

9. Pé-de-galinha, Eieu~ine indiea (L.) Gaertn 

10.Caruru, Amananzhu~ ~pino~u~ L. 
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Apêndice 07 - Densidade populacional, composição percentual 

e peso médio da matéria seca da comunidade in 

festante da área experimental em monocultivos. 

Os dados são médias de 5 repetições. IAA/PLA

NALSUCAR - Araras - SP. 

Espécies Densidade populacional n9/m2 Composição 
infestantes percentual 

Tratamento n9 09 Dicotile-
% 

Monocoti-
% dôneas ledÔneas 

L Trevo azedo 11,9 32,7 

2. Capim-colonião 7,4 20,3 

3 . Capim-marmelada 4,1 11,3 

4. Capim-colchão 3,6 9,9 

5. Beldroega 2,2 6,0 

6 . Cheirosa 2,1 5,8 

7. Pé-de-galinha 1,9 5,2 

8. Guanxuma 1,9 5,2 

9 . Caruru 1,3 3,6 

Total 19,4 53,3 17,0 46,7 

Peso rnêdia matéria 
131,9 22,5 453,6 77,5 seca (91m2) 

Nomes cientIficos das espécies referidas acima: 

1. Trevo azedo, Oxal~~ oxypz~~a Prop. 

2. Capim-colonião, Pan~cum max~mum Jacq. 

3. Capim-marmelada, B~ach~a~~a plantag~n~a (Link.) Hitch. 

4. Capim-colchão, V~g~ta~~a ho~~zontol~~ Willd. 

5. Beldroega, Po~zulaca ol~~ac~a L. 

6. Cheirosa, Hypt~~ ~uav~ol~n~ Poit 

7. Pé-de-galinha{ Ele.~~n~ ind~ca (L.) Gaertn 

8. Guanxuma, Sida ,qlaziavii K. Schum 

9. Caruru, Ama~anthu~ ~p~na~u~ L. 
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Ap~ndice 08 - NGmero de colmas da cana-de-acGcar intercalada com 
feijio 'bolinha ' no terceiro experimento. Araras-$P. 
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;p~ndice 09 - N~mero de colmos da cana-de-aç~car intercalada com q feijio 

'macassar' no terceiro experimento. Araras - SP. 
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Apêndice 10 - Producão agrícola da cana-de-açúcar intercalada com oimonocultivo consórcio 

feijã~ 'bolinha' no terceiro experimento. Araras-SP. 
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Apêndice II - Produção agrícola da cana-de-açúcar intercalada com 
feijão 'macassar' no terceiro experimento. /\raras-SP. 
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Apêndice 12 - Produção industrial da cana-de-açúcar intercalada rnonàcultivo consórcio 
com o feijão 'bol inha ' no terceiro experimento. Araras-SP. 
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Apêndice 13 - Produção industrial da cana-de-açúcar intercalada rnonocultivo consórcio 
com o feijão 'macassar' no terceiro experimento. Araras-SP. 

i 

DIAS 

I-' 
<X> 
~ 




