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INTEGRAÇ�O DE METODOS CULTURAL, MANUAL E GU:CMICO NO CONTROLE 
DE PLANTAS DANINHAS E NA PRODUÇ�O DE ARROZ 

RESUMO 

(Qcy�a �atl�a L.), IRRIGADO POR SUBMERSÃO 

E EM VÁRZEA �MIDA 

AUTOR: AUSTRELIN0 SILVEIRA FILHO 

ORIENTADOR: PROF. Dr . RICARDO VICTORIA FILHO 

Com o objetivo de estudar os efeitos de um manejo 

integrado de plantas daninhas, tendo como componentes os fatores 

cultivar, espaçamento e diferentes m�todos de controle, foram 

conduzidos dois experimentos de campo, sendo um em condi;5es de 

irrigação por submersio e o outro em condi,6es de virzea dmida, 

na Area Experimental da Fazenda Palmital da Empresa Brasileira d� 

Pesquisa Agropecu�ria/Centro Nacional de Pesquisa de Arroz e 

FeiJio, Município de Brazabrantes, Goiis. 

Os tratamentos consistiram de dois cultivares: 'CICA-8' 

'IAC-120'; três espa;amentos: 10, 20 e 30 cm entre linhas, 

combinados com quafro tratamentos de controle de plantas 

daninhas: oxadiazon (0,75 kg/ha) aplicado em prd-emerglncia; 

propanil + 2,4-D (3,6 + 0,8 kg/ha), aplicados em pÓs-emergfncia; 

controle manual (3

(testemunha>. 

capinas) e tratamento sem controle 

O delineamento experimental foi o de blocos ao 

no esquema de parcelas subdivididas. com quatro 
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repet i;5es. Nas parcelas foi instalado o arranjo fatorial dos 

dois cultivares e trts espaçamentos e, nas subparcelas os quatro 

m�todos de controle. 

A avaliação dos efeitos dos tratamentos foi feita 

atravis da contagem e avaliaç5es visuais das plantas daninhas e 

da determinaçio dos diversos componentes da produçio e da 

Produtividade do arroz. 

O cultivar CICA-8 teve melhor desempenho do que o 
2 

'IAC-120' nas caracterrsticas ndmero de perfilhos/m , 
2 

ndmero de 

panículas/m , índice de área foliar e produ;io de grios, no 

sistema de irriga;io por submersio. 

No sistema de várzea dmida, apesar do melhor 

desempenho do cultivar CICA-8 comparada ao 'IAC-120', na maioria 

das características avaliadas, nlo houve diferença significativa 

na produ;lo de grios. Ambos os cultivares foram afetados por 

baixas temperaturas durante o período reprodutivo, refletindo na 

porcentagem de grios cheios, principalmente o 'CICA-8', cultivar 

desenvolvido para condiç&es tropicais. 

A maior habilidade competitiva do cultivar CICA-8 

com as plantas daninhas, quando comparado com o 'IAC-120', 

decorre, principalmente, da sua alta capacidade de perfilhamento, 

maior índice de área foliar <IAF> e desenvolvimento inicial 

relativamente ripido. 

Nio houve efeito significativo do espa�amento 

sobre o controle de plantas daninhas, por�m r � medida em que 

aumentou o espa�amento, houve tendfncia de aumento do peso da 
2 

biomassa seca das Plantas daninhas por m ,  em condiç5es de virzea 
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tJmida. 

O oxadiazon na dose de 0 ,. 75 kg/ha, apllcadp em 

Pri-emergência e o controle manual foram mais eficientes do que o 

tratamento com propan i 1 + 2 ,.4-0 nas doses 3 ,. 6 + 0,.8 Kg/ha em 

aplicação seq1Jencial em pós-emergência ,. no controle das plantas 

daninhas, especialmente das gramíneas, em ambos os sistemas de 

CIJ 1 t Í VO • 

A manutenção da limina de igua contínua no sistema 

de irrigação por submersio, contribuiu significativamente- para a 

complementação dos controles manual ou químico das plantas 

daninhas ., principalmente- das .,, . 

gram1ne-as mais comuns em arroz 

irrigado, sendo um 

integrado. 

importante fator no sistema de controle 

O oxadiazon na dose de 0 ,. 75 kg/ha, propiciou 

eficiente controle inicial das Plantas daninhas, entretanto ,. o 

seu efeito residual nio foi suficiente para controlar as 

infestações tardias, 

I.Ímída .. 

de algumas espicies em condições de várzea 

Em ambos os sistemas, a produtividade do arroz foi 

significativamente afetada, quando não se praticou qualquer 

controle de plantas daninhas, especialmente no sistema de v�rzea 

t.imida. 

Em ambos os sistemas de c1Jlt ivo• os fatores 

cultivar ,. espaçamento de plantio ,. combinados com o uso de 

herbicidas aplicados em pri-emergência ou pds-emerglncia slo 

componentes essenciais para o estabelecimento de um sistema 

integrado de controle- de plantas daninhas r propiciando maiores 

produtividades de arroz. 
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INTEGRATION OF CULTURAL,. MANUAL AND CHEMICAL METHODS FOR WEED 
CONTROL AND GRAIN YIELD IN DIRECT SEEDED FLOODED 

SUMMARY 

ANO RAINFED LOWLAND RICE 

(Q�yza �atl�a L.> 

AUTHOR: AUSTRELINO SILVEIRA FILHO 

ADVISER: PROF. Dr. RICARDO VICTORIA FILHO 

Two field experiments were carried out at the 

Palmital Experiment Station of the National Rice and Bean 

Research Center/EMBRAPA, Goi�nia, Goiás, Brazil, with the 

objective of determining the effects of an integrated weed 

management system, in rice in two conditions, flooded and rainfed 

lowland. Components were: cultivars, plant spacing and different 

weed control methods. 

Treatments consisted of two rice cultivars 'CICA-

8 ' and 'IAC-120 '; three p 1 ant spac i ng ( i0 ,. 20 and 30 cm) bet ween 

rows, combined with the following weed control methods: oxadiazon 

(0.75 kg/ha) pre-emergent; propanil + 2,4-0 (3,6 + 0,8 kg/ha) 

post-emergent in sequential application; handweedéd control and 

unweeded control. 

Experimental design was a split-plot randomized 

blocks with four replications. ln the main p]ots were allocated 

the cultivars and the plant spacing in factorial arrangement. In 

the subplots, four weed control treatments were compare-d. 
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The evaluation of treatment effects was made 

through we·ed POPll 1 at i on counting ,. vis1Jal scoring ,. and 

determination of rice grain yield and its components. 

Cultivar CICA-8 showed a better performance than 

'IAC-120' in the characteristics studied ,. number of tillers per 

square meter ,. number of panicles per square meter ,. leaf area 

index and grain yield in flooded conditions. In rainfed lowland 

conditions, despite of a better performance of the cultivar CICA-

8 as compareci to 'IAC-120' ,. in most of the characteristics ,. there 

was no significant difference in grain yield. Both cultivars were 

affected by low temperature during the reproductive stage 

resulting ln low percentage of filled grains, specially 'CICA-8' ,.

a cultivar developped for tropical conditions. The better 

competitive ability of 'CICA-8' with weeds as compared to 'IAC-

120' ,. was mainly due to its higher tillering capacity, higher 

leaf area index ,. and a relatively fast initial growth. 

Weed control was not significantly affected by 

p]ant spacing, however ,. as plant spacing increased, weed dry 

weight also tend to increase under rainfed lowland conditions. 

Oxadiazon (0.75 kg/ha) applied pre-emergence, and 

handweeded control were more efficient than treatment with 

propanil + 2,4-D (3.6 + 0.8 kg/ha) applied post-emergence in 

controlling weeds ,. particularly grasses in both conditions. 

Standing water acted as an efficient complementary 

measure of weed control of some species, common in rice' in 

flooded conditions, being an important factor in the integrated 

weed control system. 
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Oxadiazon (0.75 kg/ha) in pre-emergence 

appl ication provided an effective initial weed control however, 

it was not very effective to control later weed infestation under 

rainfed lowland conditions. 

In both rice grain yields were 

significantly affected in plots where weed control was not 

practicedr particularly under rainfed lowland conditions. 

Cultivar r plant spacing and water management, 

combined with herbicide use as pre or post-emergence application, 

are essential components to stablish an integrated weed control 

systemr leading to higher rice yields ín both conditions. 
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1. INTRODUC�O

O arroz , o alimento bisico de mais da metade da 

popula�io mundial. 

No Brasil, a produ;io de arroz vem apresentando, 

em anos recentes, indícios de crescimento, devido a condi�Ões 

climáticas favoráveis r à incorporaçio de novas áreas irrigadas r 

alim da recente introdu;lo de novos cultivares mais produtivos e 

do desenvolvimento de tecnologias mais adequadas para a cultura 

do arroz de sequeiro. 

Existem no País quatro sistemas principais de 

cultivo: a> arroz irrigado, com irriga�ão controlada por 

submersão� b) arroz de várzea dmida, sem irrigaçio controlada� c) 

arroz de sequeiro 

desfavorecido. 

favorecido e d) arroz de sequeiro 

As lavouras de sequeiro t4m sido as grandes 

responsiveis pelas oscila�5es da produ�ão em virtude de serem 

totalmente dependentes das precipita�5es pluviais. Devido aos 



altos riscos e às baixas Produtividades, tem havido tendincia de 

reduç:io da área de plantio nesse sistema de cultivo. Assim, 

visando-se o aumento da produtividade e a estabilizaç:io da 

produç:io de arroz, uma das estratigias a serem adotadas, segundo 

0 Programa Nacional de Pesquisa de Arroz, aproveitar 

racionalmente o imenso potencial das várzeas e}•:istente no País, 

estimado em 28 milh5es de hectares <EMBRAPA, 1981). 

Comparado ao potencial existente, o sistema de

cultivo do arroz em virzeas t ainda pouco utilizado, Ji que a 

util izaç;io das virzeas na maioria das regiões, é relativamente 

recente, 

condições. 

faltando portanto, tecnologias adequadas para essas 

No entanto, há uma preocupaç:io no sentido de se 

incorporar essas várzeas ao processo produtivo, em fun�io do seu 

elevado potencial agrícola, usando-se como principal cultura o 

arroz, que, pelas suas características, pode ser cultivado tanto 

em ireas totalmente sistematizadas (irrigado por submersão>, como 

em condições de várzea dmida, cuJa irea pode ser parcialmente 

sistematizada (drenada), ou ainda sem nenhuma sistematizaç;io 

<STEINMETZ, 1983). 

Diversos sio os problemas que limitam a produ�io 

do arroz, tanto no sistema irrigado, como no de virzea dmida. Um 

destes problemas, entretanto, tem constituido desafio para a 

pesquisa, que i o controlt de plantas daninhas. Nes virzeas, 

estas plantas encontram condiç:Ões ideais para o seu 

desenvolvimento e proliferaç:io, pois sio ireas caracterizadas por 

solos 

matéria 

aluviais ou hidromdrficos, geralmente planos r ricos em 

orginica, dotados de alta fertilidade natural e elevada 



umidade. 

Geralmente, em áreas novas ou rec�m 

sistematizadas, o controle das plantas daninhas i relativamente 

fiei], porém em áreas muito infestadas ou Já cultivadas por 

virias anos, o problema se agrava, causando grandes preocupa;Ões 

aos agricultores. 

O cultivo cont(nuo com arroz nas mesmas ,reas, 

tende a dificultar o problema apds cada ano, em fun,lo do grande 

ndmero de sementes e outros propágulos das espicies de plantas 

daninhas que, gradativamente vio dominando essas áreas. Nas 

condi,5es de várzea dmida, o problema d mais slrio, devido a 

inexistlncia de uma llmlna de água contínua, que impede ou 

dificulta o desenvolvimento de algumas espicies, a exemplo do que 

ocorre no arroz irrigado por submerslo. 

Para controlar as plantas daninhas nessas 

condi;Ões, gasta-se aproximadamente 30¾ de toda a mlo-de-ob�a 

usada na lavoura, o que eleva sobremaneira os custos de produ;lo 

do arroz (CARVALHO & ALCANTARA, 1982). 

O m�todo tradicional de controle das plantas 

daninhas atravis da capina manual ou meclnica��inda l o mais

comum, nas áreas de pequeno ou midio porte Em várias regiões 

produtoras de arroz. Entretanto� o uso de herbicidas tem 

aumentado� acentuadamente em substitui;io a esses mitodos 

tradicionais. Porim, o comportamento destes produtos qu(micos é 

variivel de região para região, em fun;io do tipo de solo, 

condições climáticas e espécies de plantas daninhas 

predominantes. 

Os mitodos de controle qu(mico, meclnico 



cu 1 t ura 1 isolados, apresentam vantagens ou desvantagens 

dependendo da situa�ão, mas sempre as desvantagens sio superadas 

quando se faz uma combina�ão ou integra;io desses mitodos <DE 

DATTA, 1980). Esta combina�io ou integra;io de medidas deve ser 

preconizada na sistem�tica de controle de plantas daninhas na 

cultura do arroz ,. tanto no sistema de irrigaç;ão por s1.1bmersão,..

como principalmente, no sistema de virzea dmida. Nesse sistema, 

poucos trabalhos foram realizados no Brasil, havendo pois, uma 

grande escassez de informa�5es e resultados de pesquisa. 

Não existe um mitodo de controle que se adapte a 

todas as situa;5es ,. mas i essencial reduzir ao miximo o aumento 

do potencial reprodutivo das plantas daninhas nas �reas de 

v�rzeas em geral. 

O presente trabalho teve como objetivo estudar a 

influtncia do cultivar, espa;amento entre linhas e o uso de 

hérbicidas aplicados em prl ou pds-emerg&ncia, como componentes 

de um manejo integrado de plantas daninha� e, determinar seus 

efeitos sobre as popula;5es de plantas daninhas, crescimento, 

componentes da produçio e produção de grãos em arroz, nos 

sistemas de irriga;lo por submersão e em virzea dmida. 



2. REVISAO DE LITERATURA

aumentado 

o cultivo do arroz irrigado no Brasil 

nos dltimos anos devido a expansio das 

tem 

áreas 

sistematizadas que gradativamente são incorporadas ao processo 

produtivo e tambefm � abertura de novas ireas de produçio em 

v�rzeas inundiveis em regi5es nio tradicionais. 

A utiliza;io contínua destas ,reas com a cultura 

do arroz, entretanto, tem apresentado alguns problemas, 

especialmente o aumento da incidência de plantas daninhas. que 

tim sido um dos fatores l�mitantes da produ;io e tambim de outras 

características agron6mica, do arroz. Apesar dos contínuos 

esforços dlspendidos no sentido de se encontrar a melhor 

áreas alternativa de controle das plantas daninhas nas 

tradicionais de produ;io. elas permanecem sendo um dos principais 

obsticulos para a obten;lo de altas produtividades na cultura do 

arroz. 

Particularmente, nesta cultura. a intens+dade da 
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competi;io exercida pelas plantas daninhas varia de acotdo com o 

sistema de cultivo, m�todos de plantio, cultivares e priticas 

culturais empregadas <DE DATTA, 1980). 

Em geralr nas ireas de produ;lo de arroz na região 

tropical, grande parte do trabalho do agricultor � destinada ao 

controle das plantas daninhas. Apesar da disponibilidade de 

herbicidas, os m�todos de controle meclnico ou manual ainda slo 

os mais comuns. Entretanto, o m�todo de controle empregado nio 

depende somente do sistema de produ;io de arroz, mas tamb�m de 

uma combina�lo dos fatores dimenslo da irea de plantio, mio-de

obra e recursos disponíveis do agricultor (DE DATTA & BAKÉR, 

1977). 

MOODY (1977), demonstrou que a competitividade da 

cultura i um dos m�todos disponrveis mais baratos e dteis aos 

agricultores. 

Os herbicidas slo eficazes, mas o seu uso quase 

sempre onera os custos de produ�io. Neste caso, a integra;lo de 

pr�ticas de manejo torna-se essencial para minimizar a

depend@ncia de qualquer m�todo isolado de controle de plantas 

daninhas, especialmente o uso do mesmo herbicida ou produtos 

similares continuamente. Al�m disso, um manejo adequado de 

fatores como ipoca e mitodo de plantio, cultivares, espa�amento 

entre linhas e densidade, uso de fertilizantes, rota;io de 

culturas, al�m de outras medidas como um manejo adequado da igua 

de irriga;io e o uso de sementes de boa qualidade contribuem de 

maneira significativa para controlar as plantas daninhas na 

cultura do arroz, seja no sistema de cultivo irrigado ou em 



condi�5es de virzea dmida. 

Alguns desses fatores, estudados 

trabalho, serio discutidos a seguir. 

2. 1 • C!.1.lJ:.l�1.ar.:

no presente 

A utilização do melhoramento gen�tico tem sido de 

limitada utilidade no que diz respeito ao problema de plantas 

daninhas r quando comparada aos avanços obtidos com os problemas 

de doenças r insetos, solos e estresses ambientais. Um ponto 

crrtico para os melho�istas de arroz� a associa�lo da habilidade 

competitiva com o rendimento agron6mico (JENNINGS et ali i, 1979). 

A habilidade competitiva no arroz est� negativamente relacionada 

.com as outras caracterrsticas agron&micas. As plantas de arroz 

mais competitivas com as plantas daninhas, geralmente perdem nas 

outras caracterrsticas agron&micas r enquanto que as deseJiveis'do 

ponto de vista agronómico sio pouco competitivas. � medida em que 

se melhoram os cultivares de arroz para altos rendimentos, 

restringe-se consequentemente, 

contra as plantas daninhas. 

a sua habilidade competitiva 

Por outro lado, hi virias características que 

podem tornar as plantas de arroz mais competitivas com as plantas 

daninhas. De B.cordo.com ROBBINS t=-t ali i (1952), algumas dessas 

caracterrsticas s�.o: gerroin·eiç:ão nlp'ida e uniforme da sE·mente em 

condi;5as ambientais adversas, r�pido desenvolvimento inicial 

para a formação de uma superfrcie fotossint�tica, grande ndmero 

de est6matos e um sistema radicular ·bem distribuido, de tal forma 

que as raízes principais tenham profunda penetra;io no solo. 



A ripida Emergfncia da semente após o plantio e um 

crescimento vigoroso das p l�nt u 1 '3.s, são algumas das 

caracteri'st icas apont'3.dB.s também por CHANG et ali i (1972), par�. 

que os cultivares de arroz sejam competitivos com as plantas 

daninhas em condi;5es de sequeiro. Os mesmos autores observaram 

que sob condi�5es de umidade do solo adequadas, os cultivares 

semi-anãos apresentaram maior perfilhamento, foliar 

s•Jf i c i ent E para boa cobertura do solo, competindo 

satisfatoriamente com as plantas daninhas. 

planta 

Os cultivares de sequeiro são, na sua maioria de 

suscept(veis ao acamamento, apresentando um tipo de 

indeseJivel. Os cultivares melhorados no International 

Rice Research Institute (IRRI>, proporcionaram maiores produç5es 

do que os tradicionais. A alta capacidade de perfilhamento destes 

dltimos é um dos fatores respons�veis pela diferença de produçio 

entre os dois tipos de planta (IRRI, 1967). 

De acordo com JENNINGS & AQUINO (1968), citado por 

KIM & MOODY (1980), o número de perfilhos e de folhas, o 

comprimento da folha o hibito de crescimento, o índice de �rea 

foliar (IAF>, o peso de matiria seca e a altura foram maiores nas 

p 1 ant a-s de arroz mais compet i t i vas do q•Je nas menos comPet i t i vas. 

O tipo de planta de um cultivar tropical melhorado 

em condi;5es favor�veis de crescimento atinge uma altura de 90 a 

110 cm F de acordo com CHANDLER (1972). Os novos cultivares 

apresentam folhas eretas, o que, com uma alta densidade de 

plantio, associada a um perfilhamento bastante intenso F propiciam 

um alto índice de irea foliar. Al�m dissoF pot ter os colmos 



curtos e relativamente espessos E firmes, 

aduba;5es pesadas sem o risco de 

permite o uso de 

acamamento. Essas 

características contribuem para o aumento da produçio de grlos. 

As folhas eretas permitem maior penetra;lo de luz, aumentando 

desse modo, a eficiéncia fotossintética, que assegura um 

crescimento mais vigoroso e ripido, tornando as plantas de arroz 

mais aptas à competiçio com as plantas daninhas (BABA, 1961; 

TANAKA et ali i, 1964; JENNINGS & BEACHEL, 1965). 

Entretanto, segundo DE DATTA (1979), a introdu;io 

e o uso dos novos cultivares de arroz em substitui;io aos 

tradicionais pode ter contribuído para aumentar os problemas de 

plantas daninhas na cultura do arroz na Asia tro�ical, Pois sendo 

aqueles cultivares, de baixo porte e com folhas mais eretas do 

que os cultivares tradicionais (porte alto e folhas decumbentes), 

facilitam a passagem da luz atravds da cobertura foliar, 

permitindo melhor germina;io e sobrevivtncia das sementes de 

plantas daninhas. Outro fator que pode contribuir para aumentar o 

problema de plantas daninhas d a utiliza;io de altas doses de 

fertilizantes requeridas pelos novos cultivares. 

Por outro lado, de acordo com o mesmo autor, um 

cultivar como o 'IR-8', de porte intermedi�rio, porém devido à 

sua grande capacidade de perfilhamento, torna-se altamente 

competitivo com as plantas daninhas, apesar do porte inferior. J� 

os cultivares com baixa capacidade de perfilhamento e com um 

potencial semelhante ao do cultivar IR-8 em condi;5es ideais, nlo 

tiveram bom desempenho em condi;5es de campo. Cita ainda que a 

vantagem das plantas relativamente altas (i20 a i30 cm) d menor 

no arroz irrigado, visto que as plantas mais altas acamam• 



PFecocemente, produzindo menos do que as de porte baixo. Em 

condiç:5es semelhantes às de virzea dmida, entretanto, a n(vel de 

campo onde o manejo de priticas como o preparo do solo, igua e a 

adubaç:io normalmente não são ideais, os cultivares de Porte midio 

e intenso perfilhamento como o 'IR 442-2-58' competem melhor com 

as plantas daninhas do que cultivaFes de porte baixo como o 

Em uma outra compara;io, com o cultivar IR-8 

representando os novos cultivares e o 'H-4' representando os 

cultivares tradicionais, DE DATTA & SHARMA (1968), observaFam que 

o Primeiro produziu mais do que o segundo em todos os nrveis de

nitrogfnio estudados. Alim de apresentar uma capacidade produtiva 

superior, o 'IR-8' mostrou melhor habilidade para competir com as 

plantas daninhas, quando comparada com o cultivar H-4. 

Em outros experimentos, ocorreu uma relaç:io 

inversa entre a densidade e a produçio de matiria seca do arFoz. 

A reduçio da matiria seca foi mais dristica no cultivar H-4 do_ 

que no 

inicial, 

'IR-8', especialmente quando houve competiç:ic na fase 

indicando que, quando se Fefere ao problema de plantas 

daninhas, o ndmero de perfilhas d mais importante do que a altura 

da planta do arroz <DE DATTA et ali i, 1969>. 

De acordo com DE DATTA & SHARMA (1968), a produç:io 

de grios nos cultivares tradicionais pode ser aumentad� ati um 

determinado ponto, na medida em que se propiciam priticas de 

manejo adeq1Jadas, porém os novos cultivares com melhor 

arquite�ura foliar, sio mais produtivos na maioria das condiç5es. 
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2.2. Esea�am�otc 

fatores que 

O espaçamento e a densidade de plantio são dois 

influenciam fortemente a produção de qualquer 

cultura, por governarem, em grande parte, a competi;io por 

nutrientes, igua, luz e CO . Considerando-se uma mesma densidade, 
2 

observa-se, no caso do arroz, maior perfilhamento das Plantas nos 

espaçamentos menores, permitindo melhor distribuição na irea 

<ANDRADE et ali i, 1971). 

Outro fator que influencia diretamente a produ;lo 

do arroz i o arranjo das plantas no campo, pois a mesma popula�io 

pode ter diferentes arranjos. A medida em que plantas de arroz 

menos competitivas slo selecionadas, menor pode ser o espa;amento 

entre as linhas. Existe um determinado ndmero de plantas por 

unidade de irea que conduz� maior produçlo por irea (YOSHIDA, 

1977). 

De acordo com o mesmo autor, uma popula;lo 

excessiva de plantas leva a um ripido esgotamento das reservas de 

igua do solo por evapotranspiraçlo, causa o autossombreamento, 

com consequente atraso no perfilhamento e na absor�lo de 

nitrogénio, acamamento das plantas e reduçlo da matiria seca. Por 

outro lado, uma populaçlo de plantas aquim da ideal favorece o 

desenvolvimento de plantas daninhas, com consequente redu�lo da 

capacidade produtiva do arroz, resultando na forrna;lo de 

perfilhas improdutivos <GASTAL, 1974 e SOARES et ali i, 1979). 

Na cultura do arroz, espaçamentos menores são 

essenciais para minimizar a infestação das plantas daninhas e 



:1.2 

obtenção de altas prpdutividades. Quanto mais próximas as plantas 

do arroz crescerem após a semead•,tr_a no campo, maior será .:-\ 

capacidade de competiçlo com as plantas daninhas <DE DATTA, 

19.79). 

ESTORNINOS & MOODY (1983), em um estudo onde foram 

comparados os cultivares de arroz 'IR-28' e 'IR-30' em sistema de 

transplantio nos espaçamentos de plantio de 15 x 15 cm, 20 x 20 

cm e 25 x 25 cm, observaram que a reduçlo na produtividade devido 

a competiçlo de plantas daninhas aumentou de 24¾ no espaçamento 

de 15 x 15 cm, para 54¾ no espaçamento de 25 x 25 cm, e, que � 

medida em que a distAncia entre plantas diminuiu, a capacidade 

competitiva da cultura aumentou e as perdas na produçlo causadas 

pelas plantas daninhas dirninuiram. 

Diversos trabalhos (CIAT, 1979; MANUEL et ali i, 

1979; KIM & MOODY 1980b), mostraram tamb�m que, no arroz 

transplantado, à medida em que o espaçamento entre as plantas'i 

reduzido, a cultura torna-se mais competitiva com as plantas 

daninhas e as perdas na- �roduçlo são menores. 

o espai;amento entre linhas de Plantio tem 

relevante importlncia no balani;o competitivo cultura x planta 

' daninha, Pois determina a velocidade e a intensidade do 

sombreamento provocado pela cultura, auxiliando a eficifncia das 

medidas de controle pelo efeito supressivo das plantas daninhas 

<SARKAR, 1979; e MERCADO & LUBIGAN, 1979>. 

Entre outros efeitos dos menores espaçamentos de 

plantio, de acordo com SANCHES (1972), al�m da redui;lo da 

competição das plantas daninhas, são a melhoria na uniformidade 

da maturação e o estrmulo ao desenvolvimento de doenças ·como a 
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brusone do arroz <eyclculacla ocyza�>, devido à forma�io de um 

microclima mais dmido Junto ao dossel das plantas, em fun;io da 

proximidade. O per(odo de m�xima competiçio � influenciado pela 

densidade da cultura e das plantas daninhas, pelo arranjo 

espacial da cultura, pelo cultivar, pelas espdcies de plantas 

daninhas, dpoca de emerg@ncla, nível de adubaçio e pela taxa de 

crescimento da cultura e das plantas daninhas. 

Visando determinar o efeito do espa�amento entre 

plantas e da frequfncia de cultivo na produçio de arroz, cultivar 

Intan, nas Filipinas, SANTOS et ali i, (1963), nio observaram 

diferen�as significativas nos espaçamentos testados c6m 

referfncia ao ndmero de grios vazios. Embora o ndmero de 

perfilhas tenha aumentado à medida que aumentava o espaçamento, 

as maiores produ;5es foram obtidas com maior populaçio por 

�nidade de �rea. As distlncias entre as plantas nio influiram na 

densidade e desenvolvimento das plantas daninhas, cujas sementes 

• 

germinaram mesmo nos espa�amentos menores. 

Em outro estudo conduzido tambdm nas Filipinas, a 

reduçio do espaçamento entre as linhas de plantio de 25 para 20 

cm ou o aumento da densidade de semeadura de 80 para 160 kg/ha 

nlo mostrou efeito significativo sobre as plantas daninhas que 

cresceram em associação com o arroz, nem no rendimento de grios 

<IRRI, 1978>. 

Em geral, a redu;io dos espaçamentos entre linhas 

ou o aumento na densidade de plantio resultam em maior 

competitividade das plantas de arroz em rela;lo �s plantas 

daninhas, diminuindo seu nrvel de infesta;io, porim resultados de 
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experimentos tfm mostrado que a influlncia do espaç:amento ,. assim 

como da densidade de semeadur� .. variam principalmente com as 

condi�Ões de crescimento da cultura,. fertilidade do solo e 

características do cultivar ,. tais como perfilhamento e altura ,.

entre o•Jtros. 

2.3. Métcdc manual eLcu mecànicc 

No método manual e/ou mecinico ,. a eliminaç:ão das 

plantas daninhas é tradicionalmente realizada por meio de 

implementos manuais,. ou mecânicos,. como enxadas ou cult ivaclores r . / 

tanto no arroz de sequeiro como no irrigado. No caso do arroz 

irrigado ,. · esse método torna-se pouco viável ou até impraticávêl 

devido às peculiaridades do sistema de irrigaç:ão por inundaç:i.o 

utilizado <XAVIER & ANDRADE ,. 1985>. Em casos particulares,. como 

em ·áreas de pequenas dimensões ,. esse método pode ser utilizado

com sucesso ,. desde que as lavouras seja� semeadas em fileiras 

regulares ,. para que a cultura nio sofra muitos danos. Em áreas 

destinadas à produç:lo de sementes ,. o "rouguing" ou arranqulo 

manual das plantas de arroz vermelho e preto o•J mi sturàs 

varietais é feito sistematicamente,. para minimizar ou mesmo 

� eliminar o problema. Os métodos manual e/ou mecânico devem ser 

realizados com as plantas daninhas no est�dio de Pllntulas 
• 

( MACHAo·o 7 i 991). 

Esse mitodo pode ser usado em pequenas áreas de 

,..,. p lant i o. i sol adament e o•J assoei ado com o controle q1J(m i co. Neste 
/ 

. 

caio ,. i( após a emerg@-nc ia do arroz até a época da 
\_;� 

''.'. ·-t,;��-: ½-
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definitiva, são realizadas ,capinas. podendo-se completá-las com 

�má aplica�ão de herbicida. Esta prática é bastante utilizada em

pequenas propriedades na dep�essio central do Rio Grande do Sul, 

onde as cipericeas são bastante frequentes e abundantes (XAVIER & 

ANDRADE, 1985 >.

Também •m outras regi5es do Brasil, as capinas 

manuais são utilizadas para controlar as plantas daninhas na 

cultura do arroz, em áreas de v�rzeas geralmente de pequeno 

porte. Porém, é uma �rática de dif(cil operacionalidade, devid� � 

e->: i gt11c ia de mão-de-obra d i spon (vel na época apropriada e também 

em função da excessiva umidade do solo em determinados períodos, 

De acordo com CARVALHO & ALCANTARA (1982), para o 

controle das plantas daninhas em ireas de várzeas dmidas em Minas 

Gerais, gasta-se 'cerca de 30% de toda a mão-de-obra empregada na 

_lavoura, aumentando sensivelmente o custo de produ�ão de arroz.· 

2.4. Mttodo sulmlco

O método qu(mico envolve o uso de herbicida�, 

produtos que ·contrõlam seletivamente as plantas daninhas, sem 

afetar de modo significativo a cultura. 

O uso de herbicidas para o controle de plantas 

daninha• é uma técnica especializada, que exige do usuirio o 

conhecimento das suas c•racterfsticas. 

Quanto à época de aplica�ão, normalmente os 

herbicidas em arroz, são usados em pr�-plantio incorporado, em 

prd-emergtncia ou em pós-emergência. 



Diversos herbicidas tem sido sintetizados 
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empregados com sucesso na cultura do arroz, entre eles, o 

oxadiazon, o propanil e o 2,4-D, que foram utilizados no plesente 

estudo. São produtos seletivos r normalmente indicados no controle 

das plantas daninhas associadas ao arroz, nos diferentes sistemas 

de cultivo. 

São descritas, a seguir, as suas principais 

características e alguns resultados. 

2.4.1 Oxadiazon 

o 

isopropil-oxifenil) 

oxadiazon. 2-tert-butil-4-(2,4-dichloro-5-

que atua em pri-emerg@ncia e 

� um herbicida 

pds-emerg@ncia F

controlando diversas monocotiledóneas e dicotiled&neas em arroz e 

outras culturas. 

Quando aplicado em prd-emerglncia, o herbicida 

permanece na superf(cie do solo como uma fina camada, sendo 

ripida e fortemente fixado aos coldides. Esta forte adsorçlo, 

associada � sua baixa solubilidade em ,sua, evita que o produto 

se desloque em profundidade ou lateralmente. E um produto que 

sofre degrada;ão apresenta muito pouca volatilidade e 

relativamente lenta pela radia;lo solar (raios ultra-violeta), 

·tendo meia vida no solo de 2 a 6 meses. Sua a;lo nas gram(neas e 

dicotiledóneas em prd-emerg@ncia d exercida quando as plantas 

recdm emergidas entram em contato com a camada tratada do solo e 

geralmente 

radicular. 

morrem. É muit� pouco absorvido pelo sistema 
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·o oxadiazon portanto, ef fracamente absorvido pelas

.Plantas cultivadas, nio sendo por elas acumulado nem translocado 

e� seu interior. Os metabdlitos do herbicida sio praticamente 

at�xicos e seus teores nas plantas sio menores que os de 

oxadiazon. Nenhum resíduo de oxadiazon foi encontrado em arroz e 

outras culturas apds a aplica;io do produto nas doses e ipocas 

.r-econHmdadas CHERTWIG, i983. CNDA, i977 e WSSA, 1983). 

O oxadiazon tem sido recomendado para o controle 

de plantas daninhas na cult�ra do arroz em diversos países da 

�sia e Am�ricas, hi virios anos. 

Nas Filipinas, testado no IRRI (1977), o oxadiazon 

na dose de i,0 kg/ha aplicado em pri-emergtncia (2 dias após a 

semeadura do arroz>, exerceu um eficiente controle das seguintes 

esp�cies: Ecblnocbloa cclooa (L.) Link, CY&ECU5 leia L., CY&ECUfil 

r.: Ot.!.J.Qd!JS L. , eoctulaca olecacea L., leamcsa tclloba L. e 

Comoocllna bEnabal�nsls L., propi�iando produ;5es comparadas �s 

6btidas no controle manual, em arroz de sequeiro. 

Em arroz irrigado, na forma granulada, na dose de 

0,5 . kg/ha em pré-emerg�ncia, aos 4 dias após o transplante do 

a rroz, foi tamb�m eficai e propiciou rendimentos semelhantes aos 

do controle manual. <IRRI, 1978). 

Em outros experimentos, 1.1sado na f'ormulaç:io 

1rquida na dose de 1,0 kg/ha, tambdm se destacou no controle das 

plantas daninhas, causando entretanto, fitotoxicidade às.plantas 

de arroz, por�m. a cultura recuperou-se subsequentemente (IRRI,. 

i 979). 

Resultados satisfatórios com oxadiazon, 
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obtidos tambim Por GILL et ali i (1977), para o eficiente controle 

de Echloocbloa ccusealli <L.> Beauv. em arroz irrigado quando 

comparados ao mitodo convencional de dois controles manuais. 

No Brasil, ALVARENGA et ali i (1979), em um 

trabalho com arroz irrigado, destacou a eficiincia do oxadiazon 

na dose de i,2 kg/ha no controle das gramrneas EcblnocblQa 

ccussalll <L.> Beauv., Eleuslne iodlca <L.> Gaertn., e algumas 

latifol iadas como êsEcaturu cooyzoldES L. e Emllla soncblfalla DC, 

entre outras. 

Em experimentos conduzidos com arroz em condições 

de sequeiro e irrigado, SILVEIRA FILHO & AQUINO (1983), tambdm 

obtiveram resultados satisfatdrios com oxadiazon nas doses de 

· 0,75, i,0 e i,25 kg/ha, aplicado em pri-emergfncia, no controle 

das espicies Echlnacbloa ccussalll <L.> Beauv., EchinocblQa 

colaoa (L.) Link, Dlsltacla sansulnalls e CYBECUS ÍECBH L.C. 

Rich., propiciando rendimento de grios semelhante ao obtido nas 

parcelas com duas capinas manuais. 

2.4.2 Propanil 

O propanil, 3,4-dicloropropionanilida, do grupo 

das amidas tem sido usado há mais de 20 anos, em aplica;5es de 

pÓs-emergfncia para o contiole de gramíneas anuais, algumas 

espicies latifoliadas e cipericeas na cultura do arroz, nas mais 

diversas condi;Ões. 

Esse herbicida normalmente i �Plicado nas doses de 

3 a 4 kg/ha, quando as gram(neas estão no estádio de 2 a 3 

folhas. Um per(odo de 8 horas sem chuvas d, normalmente requerido 



apds a aplicaç:lo para o produto exercer sua eficifncia- mixima 

<SMITH JR. et a 1 i i , 

do arroz 

1977). O propanil quando aplicado em pds

e das plantas daninhas, controla 

seletivamente a Echloccblca ccussalll <L.> Beauv. e muitas outras 

e-spéc-i es gram rneas. latifoliadas. aquáticas e ciperáceas, 

enquanto que o arroz é muito pouco afetado pelos seus efeitos. O 

arroz tem uma excepcional habilidade em tolerar altas doses de 

propanil, aproximadamente duas a tris vezes mais do que a dose 

requerida para controlar as plantas daninhas. 

A base da sua seletividade d bioqu(mica e deve-s• 

� sua r�pida degradatio, em fun,io das diferenç:as na concentra�lo 

da "arilacilamidase", uma enzima responsável por esse fen&meno r

Presente nas folhas do arroz, que, rapidamente destoxifica o 

propanil pelo 

d icloroan i 1 ina, 

1977). 

metabolismo oxidativo e hidrdlise 

<DCA) e ácido propi6nico (SMITH JR. 

a 

et 

3 .- 4-

al i i , 

As recomendaç:Ões de propanil enfatizam a

necessidade dos cuidados que se deve ter no uso desse herbicida.

antes ou apds a aplicaç:lo de inseticidas carbamatos e organo

fosforados. Um período de no mínimo i4 dias apds o tratamento com 

os carbamatos, é necessário para evitar qualquer interaç:ão 

adversa que possa resultar em severa fitotoxicidade ao arroz. 

Esses insEticidas inibem a aç:ão da enzima arllacilamidase na 

planta do arroz e, quando isso ocorre, o propanil Perde a 

seletividade. O produto causa clorose seguida de necrose nas 

folhas das espécies suscept(veis (SMITH JR. et ali i, �977; WSSA, 

1983). 



Nos Estados Unidos da Am�rica do Norte (EUA)� o 

propanil i usado extensivamente na cultura do arroz r anto no 

sistema de semeadura convencional como no sistema de sementes 

pr�-germinadas. O propanil aplicado na dose de 3 r 3 a 5,5 kg/ha 

controla a Echloochloa ccuss.alll <L.> Bea1Jv. no estádio de i a 4 

folhas, com leve ou nenhuma fitotoxicidade ao arroz, mas torna-se 

ineficaz se aquela esp�cle estiver na fase de perfilhamento ou, 

após este per(odo (SMITH Jr. et alii, 1977). 

ALVARENGA et ali i (1979), nas condi�Ões do Brasil 

Central, obtiveram tambdm bons resultados com o propanil na dose 

de 4,0 kg/ha no controle das gramíneas Ecbinocbloa ccusgalli 

<L.> Beauv. e Eleuslne indica <L.) Gaertn., no estádio de 2 a 4 

folhas em arroz irrigado. 

BAKER (1978a), citado por DE DATTA (1981), no 

estado de Louisiana (EUA), estudando o comportamento de diversos 

herbicidas em arroz irrigado, observou que a eficiência do 

propanil no controle do capim-arroz, somente foi superada pelo 

tratamento com oxadiazon r em prd-emergfncia. 

Tambdm nas condi�ões do Brasil Central, SILVEIRA 

FILHO & AQUINO (1983), em um e>:perimento com vários herbicidas em 

arroz irrigado, obtiveram resultados satisfatdrios no controle 

das espicies Ecblnocbloa ccusgalll <L.> Beauv.r Cyeecus fecaK L. 

e. Rich. e éeschYncmene sp. Cangiquinho), com o Propanil + 2,4-D

em mistura de tanque na dose de 3,6 + 0,3 kg/ha, aplicados em 

pós-emerg�ncia. 

Em experimentos conduzidos em Arkansas (EUA), HUEY 

(1977), citado por DE DATTA (1981), observou que o propanil na 

dose de 3,3 a 5,5 kg/ha controlou o capim-arroz e muitas espdcies 



latifoliadas eficazmente, quando aplicado sobre as gramrneas no 

est�dio de i a 3 folhas, ou com 5 a 7,5 cm de altura. Plantas 

daninhas mais desenvolvidas podem apresentar amarelecimento e 

necrose nas pontas das folhas logo após a aplicação do propanil 

mas, recuperam-se rapidamente, 
' 

se as condi�ões de crescimento 

forem adequadas. Plantas normais de arroz podem tolerar o• 

efeitos desse herbicida em doses de ati 8,8 kg/ha. A ipoca Para 

aplicaçlo do propanil deve ser baseada no tamanho das plantas 

daninhas e nio no tamanho das Plantas do arroz <DE DATTA, i98i>. 

De acordo com o mesmo autor, a temperatura tamb�m 

um fator importante com relação ao uso 
o 

do propanil. 

Temperaturas superiores a 35 C aumentam a atividade do herbicida 

nas plantas do arroz, causando excessiva necrose das folhas e 

outros sintomas de fitotoxicídade. 

O autor observa ainda, que as esp�cies que crescem 

rapidamente sio mais susceptíveis ao propanil e que a umidade d 

essencial para um controle eficaz dessas plantas. A inunda�io da 

área tratada deve ser iniciada 24 horas após a aplicação do 

· produto, inicialmente com uma pequena limina de igua, aumentando

se gradativamente ati alcançar os níveis normais, num período de

4 a 5 dias, para prevenir a reinfesta�io, uma vez que o propanil

nlo tem atividade residual.

2.4.3. 2,4-D 

O 2,4-D, <icido 2,4 diclorofenoxiacitico), produto 

pertencente ao grupo químico dos fenoxiacit icos, foi o primeiro 



herbicida usado em aplica,ões em pÓs-emergfncia na cultura do 

arroz para controlar plantas daninhas latifoliadas e ciperáceas 

<MOOMAW et ali ir 1966). 

A sua fitotoxicidade ao arroz tem sido observada 

dentro de um amplo limite de doses e ipocas de aplicaçio. Os 

fatores que tem mostrado influenciar a fitotoxicidade r incluem 

doses r fipocas de aplicaç;ão r temperatura e estádio de 

desenvolvimento das plantas. 

A iPoca de aplica;ão ide extrema importãncia no 

uso desse herbicida. 

De acordo com SMITH JR. et ali i (i977> r o estidio 

de crescimento tem grande influéncia nas respostas do arroz aos 

herbicidas fenoxiacdticos. Ati 3 semanas após a emergincia as 

plantas de arroz podem ser severamente afetadas r ou até mesmo 

mortas pelos efeitos desses herbicidas nas doses requeridas para 

controlar as plantas daninhas. Aplicações no início do 

perfilhamento r nos perrodos de emborrachamento ou na flora;lo 7

também podem causar danos. Normalmente r o arroz não i afetado por 

esses herbicidas quando aplicados na fase final do perfilhamento r

até o início do período de emborrachamento. 

A influtncia da temperatura na fitotoxicidade do 

2 r 4-D r pode ser explicada pelos efeitos da temperatura no 

crescimento. Baixas temperaturas geralmente reduzem a intensidade 

de crescimento e a cultura fica mais susceptfvel quando tratada. 

O lento crescimento prolonga, consequentementer o perrodo de 

recuperação aos efeitos fitotdxicos do 2 r 4-D (KAUFMAN r

NODA 7 i 977a > • 

Sendo o 2 r 4-D um herbicida si-sttmico 

1953; 

de 



transloca;io simplistica, atinge todas as regi5es da planta. 

causando crescimento anormal e afetando a respira�io, e a divisio 

celular, embora o seu modo de ação nio esteja ainda inteiramente 

esclarecido. Tfm sido atribuido como principal modo de a;io deste 

herbicida: a) a interferéncia com o metabolismo dos ici�os 

nucleícos e b) o disti.frbio do sistema de tr
0

ansloca1;io das 

plantas, com acumula;io de sintetizados na parte airea e o 

suprimento reduzido às rarzes, sendo mecanismos de importância 

secund�ria a inibi1;io da fotossrntese e a fosforila1;lo oxidativa 

<ANDERSON, 1977; WSSA, 1983). 

Os herbicidas fenoxiaciticos induzem mudan;as 

estruturais nas plantas. Após a aplicação, as plantas tornam-se 

frigeis e com sintomas de dessecamento, ou desenvolvem folhas, 

caules, rarzes e in.floresct�ncias mal formadas e retorcidas. 

Outras 

celular, 

respostas são a 

mal-formações 

expansão celular, aumento 

dos tecidos, produção 

da 

de 

divisão 

numerosos 

primdrdios radiculares no caule e, finalmente a morte da planta 

(ASHTON & CRAFTS, i973J SMITH JR. et ali i, 1977). 

Os herbicidas fenoxiaciticos 2,4-0 e �CPA, têm 

sido usados na maioria dos parses produtores de arroz da Asia hi 

mais de 30 anos. Eles sio usados rotineiramente para o controle 

das plantas daninhas latifoliadas anuais e as ciper�ceas em 

geral, em aplica;5es em pds-emergfncia. 

As formulaç5es mais comuns sio os sais de sddio e 

de potissio, disponrveis na forma de pós e 1 rquidos so11veis em 

igua. Aplicaç5es em pri-emerglncia de 2,4-0 e MCPA tambim são 

eficazes para a maioria das espicies anuais, incluindo algumas 



gramrneas <DE DATTA et ali i, 

(1983). 

1968), citado por DE DATTA & HERDT, 

No Brasil, o 2,4-D tambdm tem sido recomendado em 

aplica;5es em pds-emergência para o controle de plantas daninhas 

latifoliadas em geral, que infestam a cultura do arroz, nos 

diversos sistemas de cultivo. 

De acordo com XAVIER & ANDRADE (1985), as misturas 

de herbicidas� base de propanil com aquelas � base de 2,4-D sio 

bastante utilizadas pelos orizicultores do Rio Grande do Sul. 

Ressaltam que a quantidade do 2,4-D nessas misturas deve ser 

bastante baixa, mais as doses normais do propanil. Justificam que 

as iequenas doses de 2,4-D sio recomendadas devido ao fato de que 

as aplica;5es efetuadas na ipoca de aplica;io do propanil em 

arroz irrigado, nio sio aquelas recomendadas para a aplica;io do 

2,4-D em doses normais, para o controle de latifoliadas. Com 

estas misturas, busca-se um efeito sin�rgico, no sentido de 

aumentar a eficifncia de controle das gramrneas e de algumas 

latifoliadas em fase inicial de crescimento. Os mesmos autores 

acrescentam que a util iza;io de do�es normais de 2,4-D somente 

podem ser utilizadas para o controle de latifoliadas como o 

angiquinho, na fase final do perfilhamento do arroz atd o início 

do primórdio da panícula. 

No mercado brasileiro existe uma form•J 1 a;ão 

comercial (Herbanil-368), que contdm 340 g/1 de propanil e 28 g/1 

de 2,4-D, recomendada Para uso em arroz nas doses de 7,0 a 10 

1/ha do produto comercial em pds-emergtncia. 
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A igua é considerada o mais importante fator na 

Produ;io de arroz, Pois influencia nas características da planta, 

nas condi;5es nutricionais do solo. na natureza e na extenslo do 

crescimento das plantas daninhas <DE DATTA et ali i, 1970). 

O manejo da �gua pode ser enquadrado dentro das 

medidas culturais, cujo objetivo i o de propiciar � cultura maior 

competitividade, pois um bom manejo da igua tem sido reconhecido 

como um importante mitodo de controle de plantas daninhas na 

cultura do arroz irrigado por submersão, condi;io esta em que 

muitas esp�cies não são capazes de germinar. 

Desde que uma das mais importantes razBes para a 

submersão � o seu efeito no controle de plantas daninhas, 

especialmente as gramíneas (WILLIAMS, 1969), a emerg�ncia e os 

tipos de planta daninha estio estreitamente relacionados ao teor 

de umidade do solo e �  espessura da llmina de �gua (YAMADA, 

1965). 

De acordo com CHANDLER (1966), uma lâmina de água 

maior que 15 cm pode causar alguns efeitos prejudiciais ao arroz, 

tornando difícil o manejo de priticas culturais e, por outro 

lido, uma lâmina superficial, menor do que 2,5 cm aumenta os 

problemas com as plantas daninha�, aumentando consequentemente, 

os custos para o seu controle CMOHAN, 1965; SING & SING, 1966>. 

Em arroz irrigado, no sistema de •emeadura com 

sementes pri-germinadas, um preciso manejo da igua i essencial 

por duas razôe�= estabelecer um estande uniforme de Plantas de 

arroz e minimizar a infesta;lo das plantas daninhas <DE DATTA, 



2o 

i979). 

DE acordo com SMITH & SHAW (1966), citado por DE 

DATTA <1979), a inundação de ireas de arroz com uma llmina de 

igua de 10 a 20 cm de espessura, com o arroz na fase de Plintula, 

reduz a infestaçlo de Ecblnochloa ccussalll <L.> Beauv. Llminas 

de �gua com 10 a 20 cm de espessura tem sido utilizadas na 

cultura do arroz na Califdrnia, hi muitos anos, onde o sistema de 

semeadura com sementes Prf-germinadas i uma pritica comum para o 

estabelecimento do estande. Entretanto, os mesmos autores 

observaram que o uso de herbicidas em combina�io com um bom 

manejo de igua, foi o mitodo de controle de plantas daninhas mais 

eficaz do que qualquer outra prática isolada. 

Diversos estudos tem sido conduzidos visando 

determinar o melhor sistema de irriga�io para a cultura do arroz. 

A maioria tem mostrado que a irriga�io contrnua, normalmente 

propicia maior produtividade <WELLS & SHOCKLEY 1978; NAVAREZ et 

ali i, 1979; SHARMA & RAJAT 1979; SAHRAWAT, 1981), embora 

SUBRAMANIAN et ali i, (1978) e SANDHU et ali i (1980), tenham 

observado produtividades de arroz similares com 

contrnua e intermitente. A inunda�lo contrnua tambim propicia 

maior controle das plantas daninhas <NAVAREZ et ali i, 1979). 

Em Taiwan, CHANG (1967), observou alta infesta�lo 

de plantas daninhas em áreas de agricultores onde foi praticada a 

irriga�io intermitente e tambim onde nio se manteve a inunda�lo 

cont rnua na cultura do arroz. 

No Brasil, STONE et ali i (1990), em um estudo para 

comparar diferentes formas de manejo de água para as virzeas da 

região Centro-Oeste, constatou ' que a combinaçio de inundaç�o 



intermitente na fase vegetativa com inunda�io contrnua na fase 

reprodutiva .. propicia maiores produ�5es de arroz r por favorecer o 

perfilhamento e a obten�io de um grande ndmero de grios/panícula 

e maior peso de grãos. Por outro lador a inunda;ão contínua 

reduziu a ocorrência de plantas daninhas ,. quando comparada com 

outros sistemas de irriga;io. 

MOODY (1977), observou que maior tempo foi gasto 

para controlar as plantas daninhas quando o controle de �gua foi 

deficiente do que quando se praticou um manejo de �gua adequado. 

Nas condi�5es de várzeas iJmidas 

sistematizadas), um outro mitodo de irriga;ão tem sido utilizado ,.

que i o da subirriga;ão ,. pela eleva;ão do len;ol freático durante 

o per(odo de cultivo com arroz. Neste sisfema r o solo, 

normalmente, permanece saturado durante grande parte do ciclo da 

cultura. Nesse caso, obtem-se a vantagem do menor consumo de �gu� 

do que com a inunda;io cont(nua, pordm ,. os problemas com as 

plantas daninhas aumentam consideravelmente <STONE 

1990). 

et ali i .. 

Portanto r em áreas onde o arroz pode ser cultivado 

no sistema de irriga�io por submersio .. observa-se que a lAmina de 

água contrnua, apesar das varia�5es quanto � sua profundidade,. � 

um fator de extrema importlncia no controle complementar das 

plantas daninhas. Por outro lado ,. em ireas onde a manuten�lo 

desta ltmina nio seja poss(vel ,. outros mitodos sio necessários. 



2.6. MaoeJc lotes�adc de elaotas daolohas 

Cada um dos métodos de controle de plantas 

daninhas tem suas vantagens e desvantagens. Nenhum deles ,.

entretanto, pode ser aplicado com sucesso em todas as situaç5es, 

porque as pl•ntas daninhas variam bastante nos seus hibitos de 

crescimento e ciclos de vida. Desde que o primeiro m�todo de 

controle foi usado, novos métodos tem sido introduzidos e os mais 

antigos aprimorados, porém nenhum deles foi descartado <MOODY 

1977a>,. citado por DE DATTA <1979). 

O controle integrado de plantas daninhas foi 

definido por SMITH & REYNOLDS (1965), como um sistema de manejo 

// 
todas as técnicas apropriadas de uma maneira utiliza 

compat (vel, para reduzir a populaçlo de plantas daninhas, 

mantendo-a em n rve is aba i �-:o do n (vel de dano econ6m i co. 

De acordo com MERCADO (i979), o objetivo do manejo 

de plantas daninhas i reverter o balanço cultura x planta daninha 

em favor da cultura, o que � feito em qualquer um dos métodos 

convencionais de controle. A estratégia, entretanto, não esti 

limitada à somente um método de controle. Um eficiente manejo de 

plantas daninhas integra todas as medidas,. preventivas e métodos 

de controle poss(veis, como rotação de culturas, priticas como os 

maneJos de �gua, solo, cultivo, uso de cultivares competitivas, 

inimigos naturais e herbicidas. 

NODA (1977b), relacionou as seguintes pr�ticas 

como componentes de um sistema integrado de controle de plantas 

daninhas: preparo preventivo do solo, controle preventivo anual, 



controle mecinico, manejo de fertilizantes e de igua, rotaçio de 

culturas. mdtodos químico e biológico de controle. O autor 

salienta que o uso ou combina;5es dessas priticas depende dos 

sistemas de produ;io de arroz de cada país ou regiio. 

Ainda de acordo com NODA (1977b> r a seletividade 

dos herbicidas para uma determinada espdcie ou grupo de plantas 

daninhas pode induzir a uma infesta;io de espicies de difícil 

controle. que ante�iormente eram de importáncia secundiria. Nesse 

caso, o emprego de uma combina;io lógica de virias mdtodos torna

se muito mais eficaz do que uma medida isolada de controle. 

VELASCO et ali i (1961), observaram que o mais 

pritico e econ6mico esquema para o controle de plantas daninhas 

na cultura de arroz de sequeiro, incluiu os mitodos químico e 

mecinico, alim de priticas culturais. 

O manejo de adua i tambim uma importante medida de 

controle de plantas daninhas, principalmente as gramíneas em 

arroz irrigado por submersio e, uma combina�io do manejo de igua 

com outros mdtodos, como a aplica�io de herbicidas e o preparo do 

solo, proporciona maior eficifncia no controle dessas espicies 

<DE DATTA, 1973). 

Por outro lado, HARWOOD & BANTILAN (1974), 

recomendaram para ireas de sistemas de cultivas intensivos um 

manejo de plantas daninhas de longo prazo, ao inv�s do controle 

somente para um ciclo. Nos seus estudosT conduzidos em condi�5es 

irrigadas e semelhantes as de virzea dmidaT eles conseguiram 

eliminar gramrneas problem�ticas e ciper�ceasT usando virias 

manejas como 7 rota�io de culturas T preparo do solo inundadoT 

aumento da densidade de semeadura e controles químico e mecànico. 
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Uma outra estratigia foi utilizada para reduzir a 

uma cipericea de difícil 

controle em ireas de arroz irrigado (transplantado), nas 

Filipinas. Foi feita uma mudança na utilizaçlo da área, antes 

cultivada em condiç5es irrigadas, para o sistema de sequeiro, e 

nela, plantou-se as culturas do milho e do amendoim, durante o 

segundo ano agrícola. No período seguinte plantou-se o arroz, no 

sistema convencional, Ji com a irea em condi;5es de virzea dmida. 

Esse manejo causou uma mudança na populaçlo das plantas daninhas, 

que passou a ser composta de esp�cies menos problem�ticas e de 

controle relativamente f�cil (LACSINA & DE DATTA, 1975). 

Para o controle do angiquinho <êescbYnomene spp.), 

uma das espdcies de folhas largas mais problemiticas em arroz 

irrigado no Rio Grande do Sul, ANDRADE (1986), estudou um 

controle integrado, com o uso de herbicidas e o controle

bioldgico, atravis do fungo Colletotclcbum gloeoeseocloldes. Em 

termos de controle do angiquinho e produ�io de . arroz, os 

herbicidas mais eficazes foram: metsulfuron a 0,0048, 0,008 ou 

0,016 kg/ha e MCPA a 0,625 kg/ha. O lactofen tambim mostrou-se 

promissor. O fungo e� gloeseocloldes controlou a planta daninha 

nos experimentos conduzidos em laboratdrio, em cAmara de 

crescimento, porim esse resultado n�o se confirmou a nível de 

campo. 

GRIFFIN et ali i (1984), no estado de Louisiana, 

Estados Unidos da América, estudaram um manejo integrado para o 

controle do arroz vermelho em áreas de arroz irrigado, que 

envolveu pr�ticas culturais como rotaç5es entre as culturas de 



submetidas a altos e baixos nrveis de controle, 

atrav�s de herbicidas e manejo de igua, por 6 anos consecutivos. 

Os melhores resultados foram obtidos nas rotaç5es onde a soja foi 

plantada por dois anos consecutivos, com um subsequente pl�ntio 

de arroz, havendo uma redu;io nos nrveis potenciais de infesta�lo 

de arroz vermelho. Os resultados mostraram tambdm a importlncia 

da combina;io das priticas culturais e do controle qu(mico, tanto 

na soja, quanto no arroz. Resultados adicionais indicaram ainda 

que Q ndmero de sementes no solo, durante a primavera e o ndmera 

de panrculas de arroz vermelho obtido antes da colheita do arroz, 

foram maiores onde se fez uma ara�lo do solo com os restos 

culturais do arroz no outono e inunda;lo da irea durante os meses 

inverno e, menores, onde o solo com os restos culturais do 

arroz nio foi arado no outono, ou inundado durante os meses de 

inverno. Recomendou-se, portanto, o não revolvimento do solo no 

outono e a manuten;lo da irea drenada durante o inverno, alim de 

.promover a redu�io da reserva de sementes no solo por meio de 

pássaros e roedores. 

SMITH JR. (1991), tambdm observou a dificuldade 

para a eliminação do arroz vermelho que infesta a cutura do arroz 

no sul dos Estados Unidos da Am�rica do Norte, mas que pode ser 

controlado com um enfoque de manejo integrado, combinando todas 

as medidas disponrveis. O autor ressalta que o &xito no controle 

desta planta invasora implic� em fazer-se uma rota;io que permita 

plantar culturas de sequeiro durante vários ciclos entre os 

per(odos de arroz, permitindo, deste modo, o uso de herbicidas 

aplicados em pri-emergtncia e pós-emergência e reguladores de 

crescimento7 que não se podem usar no arroz. Sugere ainda, que o 



uso combinado de herbicidas e priticas culturais i essencial para 

controlar com fxito o arroz vermelho durante o período de cultivo 

do arroz e que um programa eficiente para o manejo desta esp�cie 

deve basear-se em priticas que favoreçam ao máximo o arroz e a 

cultura de rotação e q1Je sejam desvantajosas para o

desenvolvimento do arroz vermelho. 

MONTEALEGRE & VARGAS (1991), apds um diagnóstico 

do problema de arroz vermelho na Amirica Latina, destacaram 

tambim, o manejo, envolvendo a rotaçio do arroz com outras 

culturas, como uma das priticas mais recomendiveis, devendo-se 

complementar com métodos eficazes de controle de plantas daninhas 

para a cultura de r/btaç:ão. 
} 

Os mesmos autores observaram que, na Col6mbia, em 

ireas altamente infestadas (50%), a rotaçlo com a soja apds dois 

ciclos, incrementou os rendimentos do arroz em 2 ton/ha e a 

infestaç:io do arroz vermelho manteve-se em níveis abaixo de 4%. 

Por outro lado, a rota;ão com sorgo no modelo arroz-sorgo-arroz, 

permitiu rendimentos de 7.1 ton/ha, após o quarto ciclo do arroz, 

com uma infestação de apenas 2.iX de arroz vermelho. 

No Sri Lanka r medidas para prevenir a emergtncia 

de plantas daninhas nos estidios iniciais de crescimento do 

arroz, consistem em utilizar excessivas densidades de semeadura 

e, aµós a emergfncia das sementes, é usado um implemento com 

tra;io animal, para efetuar um desbaste nas Plintulas de arroz, 

até alcançar o nfvel de estande desejado (NODA, 1977). 

De acordo com DE DATTA & HERDT (1983), o uso 

contínuo de um dnico mitodo de controle, como o preparo de solo, 



uso do cultivador nas entrelinhas ou herbicidas. aumenta o ndmero 

de espécies de plantas daninhas tolerantes ao método de controle 

empregado. Os mesmos autores ressaltam que nas Filipinas a 

Produ,lo cont rnua de arroz nas mesmas ireas, submetidas ao mesmo 

sistema de manejo de igua, conduziu a um aumento das espicies 

Perenes e, que uma combina�io de métodos, ou uma mudança nos 

sistemas de produ,io podem evitar esse aumento. 

Considerando-se o que foi discutido, conclui-se 

que para a obten;io de altas produtividades de arroz nos 

diversos sistemas de cultivo, torna-se essencial utilizar um 

manejo integrado que seja eficaz no controle das plantas 

daninhas, em geral, com as melhores combina;5es de priticas, 

tecnologias e estratégias possíveis. 



3. MATERIAL E METODOS

3.i. Locallza�ão� cllma e 5010

A presente pesquisa, abrangendo dois experimentos. 

foi realizada no ano agrícola 1989/90 na �rea Experimental da 

Fazenda Palmital. base física do CNPAF/EMBRAPA. município de 

Brazabrantes-GO, situada a 40 km de GoiAnia-GO, com coordenadas 
o o 

geogr�ficas 16 iB' de latitude sul e 49 30' de longitude oeste. 

Os experimentos foram conduzidos em dois locais 

distintos. representativos dos sistemas de cultivo de arroz 

irrigado por submersio e de virzea �mida. 

O Experimento i foi conduzido em �rea de solo 

hidromdrfico, aluvial, no sistema de c�ltivo onde a cultura dd 

arroz i irrigada por inunda�lo contínua e controlada, com a 

formaç:lo e manutençlo de uma llmina de igua permanente ati a fase 

de matiJraç:�\? do arroz.

As características químicas e físicas do solo, 



cujas amostras foram coletadas na camada de 0-20 cm 

profundidade 7 antes da 

apresentadas na Tabela i. 

do 

35 

de 

são 

O experimento 2 foi conduzido em �rea de solo Gley 

Pouco-Hdmico, no sistema de cultivo de virzea dmida, parcialmente 

sistematizada. As várzeas dmidas podem ser caracterizadas por 

ireas de baixadas 7 parcialmente sistematizadas e/ou drenadas 7 ou 

sem nenhuma sistematização.- O solo permanece saturado durante 

todo o ciclo da cultura 7 podendo eventualmente haver ocorrência 

de lâmina de igua sem controle 7 durante o desenvolvimento da 

cultura 7 em decorrlncia do afloramento do lençol freático e/ou 

inundaç5es naturais dos córregos e rios que margeiam as várzeas 

(STEINMETZ, 1983 e RANGEL et ali i 7 1987). 

As características químicas e físicas do solo, 

cujas amostras fora- coletadas na camada de 0-20 cm de 

profundidade, antes da instalação do são 

apresentadas na Tabela i. 

Os dados climatoldgicos de precipitação pluvial, 

evaporaçlo e umidade relativa e temperaturas mínimas, midias e 

m�ximas durante o período de permanência dos experimentos no 

campo 7 encontram-se representados por dec•ndios, nas Figuras i e 

2, respectivamente, e, diários, no aplndice. 

3.2. Icatamentcs� dellneamentc e unldade e�ee�lmental 

Em ambos os experimentos foi utilizado o 

delineamento experimental de blocos ao acaso, no esquema de 



Tabela 1. Resultados das análises qu(mica e f(sica das amostras 
de solo coletadas na camada de 0-20 cm de profundidade, 
nos locais onde os experimentos foram conduzidos.* 

=========================================-===========-==========-

E>�P. 1 E>�P. 2

Análise Química 
Irrigado Várzea l.1mida 

PH em á91Ja (i:2,5) 
Ca++ + Mg++ (mE/100 
Al+++ (mE/100 
p (ppm)b 
I<+ (ppm)b 
CTC (pH 7) <mE/100 
M.O. COd 

Análise Física 

Arg i 1 a ( 7.) 

Si lte ( 7.) 

Areia (¾) 

Densid.part. (g/cm3) 
Classe t e>tt 1Jr a 1 **

cm3)a 
cm3)a 

cm3)c 

5,6 
571 
0,5 
9,2 

70, O 
14,01 

1,3 

25,75 
9 ,. 5 

63,13 
2 ., 48 
FAA 

5,4 
5,6 
0,4 

47,7 
39, O 
17,41 

4,6 

25,5 
34,1 
39 ,. 4 

2,50 
FA 

1 
================================================================= 

* Análises realizadas no Laboratório de Solos do CNPAF/EMBRAPA 
(Goiânia-GO>.

a Extrator: l<Cl 1N 
b Extrator": Mehl ich 1 
e Extrator: Acetato de cálcio 1N 
d Processo: Walkley and Black 
** FAA = Franco Argilo-Arenoso; FA = Franco Argiloso. 

1 
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■ PREC. fã EVRP. IID UMID. REL.

1- PRIMEIRO OECENOIO

2- SEGUNDO OECENDIO

3- TERCEIRO DECENOIO

M2 M3 Al A2 A3 Ml M2 M3 J 1 12 13 

MESES 

Figura 1. Precipitação pluvial total (mm), Evaporação total (mm) e 
Umidade Relativa média(%), registradas por decêndio, 
durante o período de 01 de janeiro a 30 de junho de 1990 
na Área Experimental da Fazenda Palmital - EMBRAPA/CNPAF, 
Goiânia-G0. 
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Figura 2. 

PRIMEIRO DECENDI D 2� SEGlJNDO DECEND:J,O 
AO 

..t---------------------135 

,r--7'"-,.------,.-----=::::::!"'"-"""".-'-------130 

M2 M3 Ri A! A3 M1 � MS 11 12 33
MESES 

Temperaturas mínimas, médias e máximas ( °C), registradas por 
decêndio, durante o período de 01 de "janeiro a 30 de junho 
de 1990 na Área Experimental da Fazenda Palmital - EMBRAPA/ 
CNPAF, Goiãnia-GO. 
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parcelas subdivididas, com quatro repeti�5es. Nas parcelas foi 

instalado o arranjo fatorial de dois cultivares e

espa�amentos entre linhas e, nas sub-parcelas quatro métodos 

diretos de controle de plantas daninhas. A área total de cada 
2 

2 
3 ,. 0 m (7 ,. 20 m >. 

3.2.1. Cultivares 

. e 'IAC 120 '. 

os cultivares: 

Foram ut i 1 i zadas os seg•J. i nt es c•J. 1 t i vares: 'CICA 8' 

O cultivar CICA 8 originou-se do cruzamento entre 

'CICA-4 ', 'IR 665' e 'TETEP '. Foi obtido pelo 

Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT). lan�ado em 

1980 e recomendado pelo CNPAF/EMBRAPA para diversos estados das 

regi5es Centro-Oeste, Sudeste, Norte e Nordeste do Brasil ,. para o 

cultivo em condi�5es de irrigaçio por submerslo. Apresenta um 

porte midio (90-100 cm> ,. folhas eretas, abundante perfilhamento, 

ciclo de matura�lo de 135-145 dias e alto potencial produtivo. 

O cultivar IAC-120 é originário do cruzamento 

entre os cultivares 'Iguape-Agulha' e 'Nira'. Foi obtido pelo 

Instituto Agronômico de Campinas <IAC). lançado em 1965 e 

recomendado para o sistema irrigado no Estado de Slo Paulo. Tem 

um porte alto (130-140 cm> ,. baixa a mddia capacidade de 

perfilhamento, folhas nio eretas e ciclo de matura;io de 135-140 

dias. 
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3.2.2. Espa�amentos 

Foram utilizados os espaçamentos de 10, 20 e 30 

cm, respectivamente, entre linhas, mantendo-se a densidade 

populacional. 

3.2.3. Métodos de controle de plantas daninhas 

Os seguintes métodos de controle foram estudados: 

Oxadiazon, na dose de 0,75 kg/ha i.a. aplicado em prd-emergencia; 

Propanil + 2,4-D nas doses de 3,6 e 0,8 kg/ha do i.a., 

respectivamente, aplicados em pds-emergfncia, separadamente; 

Controle manual (3 capinas) e Testemunha <sem capina). 

No experimento irrigado por submersão, as capinas 

das parcelas correspondentes ao tratamento controle manual foram 

� 

efetuadas aos 19, 39 e 59 dias apds a emergfncia do arroz. No 

experimento de virzea dmida esta opera�io foi realizada aos 15, 

35 e 55 dias apds a emergfncia do arroz, respectivamente. 

3.3.i. Preparo do solo 

O preparo do solo constou de uma aração e duas 

gradagens. A finaliza�ão do preparo do solo foi feita com o 

auxílio da enxada rotativa, dois dias antes do plantio, em ambos 

os experimentos. 
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3.3.2. Aduba;io 

A bisica utilizada no experimento 

irrigado por sumbersio foi de 400 kg/ha da fdrmula 4-30-16, de 

acordo com as recomenda;5es de FAGERIA (1984), incorporado ao 

solo, antes da semeadura e mais trfs aduba;5es nitrogenadas em 

cobertura aos 21, 59 e 76 dias após a emergfncia do arroz, � 

base de 30 kg/ha, 35 kg/ha e 35 kg/ha de N, respectivamente, na 

forma de sulfato de amónio, aplicada a lan;o nas parcelas. 

foi 

No experimento de virzea dmida, a aduba;lo bisica 

de 300 kg/ha da fórmula 4-30-16, de acordo com as 

recomenda;5es de FAGERIA (1984), incorporado ao solo antes da 

semeadura e tambim foram efetuadas trls aduba;5es nitrogenadas em 

cobertura, aos 22, 56 e 76 dias apds a emerglncia, com 20 kg/ha, 
� 

30 kg/ha e 30 kg/ha de N, respectivamente, na forma de sulfato de 

am&nio, a lanço. Em ambos os experimentos o maior parcelamento da 

aduba;lo nitrogenada foi devido ao amarelecimento generalizado 

das plantas de arroz, 

respectivos períodos. 

3.3.3. Semeadura 

indicando acentuada deficifncia de N nos 

A semeadura foi feita manualmente, diretamente no 

sulco de plantio, nas densidades de 40, 80 e 120 sementes/metro 

linear, respectivamente, nos espaçamentos de 10, 20 e 30 cm entre 

linhas, de acordo com os tratamentos, de forma a manter-se sempre 

a mesma populaçlo de plantas por irea. 



Os experimentos de v�rzea Jmida e irrigado por 

submersão foram instalados nos dias 25/0i/90 e 29/01/90, 

respectivamente. 

3.3.4. Irrigação 

No experimento conduzido no sistema de 

por submersão, iniciou-se a formação de lâminas de igua em torno 

de i5 dias após a emergtncia, que foram mantidas ati o período de 

maturação do arroz. Por ocasião da aplicação dos herbicidas 

utilizados em pds-emergencia, as parcelas foram drenadas por 48 

horas, voltando a ser inundadas apds esse período. 

No experimento conduzido no sistema de virzea 

dmida, o solo foi mantido saturado durante praticamente todo o 

ciclo da cultura, por meio da elevação do lençol freitico (sub

irrigação). 

3.3.5. Controle de pragas e doenças 

Antes do plantio as sementes de arroz de ambos os 

experimentos foram tratadas com carbofuran-350 TS (Furadan), à 

razão de 1,5 1/100 kg de sementes para a proteção contra insetos 

sugadores, como as cigarrinhas das pastagens <D�als fla�a�l�ta>. 

Aos 23 e 36 dias apds o plantio, respectivamente nos experimentos 

de virzea dmida e irrigado, foi efetuada uma apl icaçio de 

monocrotofds-60 (Azodrin) � razio de 0,5 1/ha para o controle de 

pragas da parte aérea <lagartas). Foram tambdm usadas iscas com 
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carbaryl a 1% <Carvin - 85 PM) para o controle especrfico de 

paquinhas <OcYllctalea h��adactyla>. 

3.3.6. Aplicação dos herbicidas 

No experimento irrigado por submersão, o oxadiazon 

foi aplicado imediatamente após a semeadura do arroz, antes 

portanto, da emergfncia das plantas daninhas e da cultura. A 

aplicação do propanil foi efetuada aos 28 dias após a emergincia 

do arroz e o 2,4-D foi aplicado quatro dias apds a aplica�io do 

propanil (32 dias após a emergência). 

No experimento de virzea dmida, o oxadiazon foi 

aplicado no dia seguinte � semeadura do arroz; o propanil aos 25

e o 2,4-D aos 32 dias, respectivamente, apds a emerglncia. 

Foi ut i 1 i z�.do um PU 1 ver i zador costa 1 de pressão 

constante <CO ), com um bico TeeJet 8003 em leque, à pressio de 
2 2 

2,80 kg/cm com um gasto de 360 1/ha de calda. 

Na Tabela� estio apresentados os nomes comuns, 

qurmicos e comerciais, bem como as formula�5es e os fabricantes 

dos herbicidas utilizados em ambos os experimentos. 

planta, 

Foram determirtados os seguintes dados: altura da 

n 1.ímer o 
2 

de ·perfilhos/m , n•.ímero de 
2 

panículas/m , 

porcentagem de grãos cheios, peso de 100 sementes, rndice de área 

foliar <IAF), eficácia dos herbicidas no controle das plantas 
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daninhas, nrvel de fitotoxicidade �s plantas do arroz, peso da 

biomassa seca de plantas daninhas E a produ�io de grlos, para 

ambos experimentos. 

A coleta dos dados nos experimentos foi feita de 

acordo com os m�todos preconizados pela EMBRAPA (1977). 

Tabela 2. Nomes comum, químico, comercial, formulação e os fabricantes dos herbicidas usados 
nos experimentos. 

=======--
-
-----

=========:::--:::-=:--::-:=--===
--
==
-
:::
-
=============================---------=============== 

Nome Comum Nome Qufmico Nome Comercial Formulação Fabricante Classe 
toxicolósica 

------------------------------------------------------------------------------

°'"adiazon 

Propanil 

2,4-D 

2-tert-butil-4- Ronstar 250 BR 
(2,4-dicloro-5-
isopropil-oxifenil)-
1,3,4-oxadiazolina-5-
on.

3,4-dicloropro- Propanin-CNDA 
pionanilida. 

(ácido 2,4 diclo- U-46 D-Fluid
rofenoxiacet ico) CDimet ilamina)

-----------------

CE 250 g/1 CNDA/Rhodia 

CE 360 g/1 CNDA/Rhodia 

SA 720 g/1 BASF 

--------

----------·�------------------- ----------------

3.4.i. Fitotoxicidade dos herbicidas 

IV 

-----
---------

A fitotoxicidade dos herbicidas às plantas de 

arroz foi avaliada visualmente aos 10, 20 e 40 dias apds a 

aplica�5es. A escala logarítmica de i a 9 do European Weed 

Research Council <EWRC, 1964), foi usada para esta avaliaç:lo 

(Tabela 3). As parcelas n�o tratadas foram usadas para efeito de 

comparaç:ão. 
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3.4.2. Controle de plantas daninhas 

Os parimetros utilizados como índice de controle dos 

herbicidas foram: 

a> ê�alla�ãc �lsual

Foram efetuadas duas avalia�ões visuais dos tratamentos sobre

o controle das plantas daninhas aos 30 e 60 dias após a

aplicação dos herbicidas.

A escala de i a 9 do European Weed Research Council (EWRC r

1964> foi utilizada também para esta avalia�ão (Tabela 3>.

b) Ccntasem da eceula�ãc de elantas daninhas

Foi utilizado um quadrado de 50 x 50 cm <0 r 25 m > para as

amostragens ao acaso em tr�s locais de cada subparcela r aos 9e

dias apds a emergincia do arroz.

Todas as plantas daninhas das áreas amostradas foram contadas r

identificadas e classificadas em tr�s grupos: gramfnea•r 

latifoliadas e ciperáceas. A contagem foi expressa em ndmera 
0 2 

de plantas por metro quadrado (n./m ). 

e> Biamassa seca de elantas danlnbas

Todas as plantas daninhas das áreas amostradas <(tem b)r foram

cortadas na baser coletadas r secad�s em estufa até obtenção de
o

peso constante a uma temperatura de 75 C e pesadas.

O peso de matéria seca por sub-parcela r foi expresso em gramas
2

por metro quadrado (g/m ).



Tabela 3. Escala do European Weed Research Council para avalia�io 
do controle de plantas daninhas e de fitotoxicidade de 
herbicidas à espécies cultivadas <EWRC, 1964>. 

-==-=-================-========================================== 

EFEITO 00 HERBICIDA 

Indice de 
avaliaç,:ão 

(notas) 

i 
2 

3 
4 

5 

6 
7 

8 

9 

Sobre as ervas daninhas 

Controle Avaliação 
( 7.) 

100 E,-,celente 
98 Mui to bom 
95 Bom 

90 Suficiente 
80 Duvidoso 
70 Insuficente 
50 Mau 
30 Pessimo 

0 Sem efeito 

Sobre a espécie cultivada 

F i t ot ox i e idade 

Aus�ncia de �itotoxlcidade 
Sintoma muito leve 
leve - aceita na prática 
Si nt orna pesado - sem ef'e i to 
D1Jv idosa 
Prejui"zo evidente na colheita 
Prej u (zo pesado na colheita 
Prej u (zo muito pesado 
Preju(zo total 

-================================================================-

d) P.occ�otasem de contcole de elaotas danlnbas

A Porcentagem de controle de plantas daninhas foi calculada 

baseada nos dados do peso de matiria seca das parcelas 

tratadas e da parcela não tratada <testemunha>. A seguinte 

f'drmula foi usada: 

PT-PPT 
¼Controle = ------ x 100 

PT 

Sendo: 
PT = Peso de matiria seca da testemunha (SIC> 

PPT = Peso de mat�ria seca da parcela tratada 
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3.4.3. Altura da planta 

A altura da planta foi obtida pela mddia das 

alturas de 10 plantas medidas ao acaso na irea dtil de cada 

subparcela experimental, antes da colheita. Foi efetuada com uma 

rigua graduada, medindo-se o comprimento .. em centfmetros, 

desde a superf(cie do solo ati a extremidade da panícula. 

3.4.4. Ndmero de perfilhas 

Por ocasião da colheita .. foi efetuada a contagem 

do ndmero de perfilhos em dois metros lineares em fileiras 

diferentes da irea dtil de cada subparcela .. tomadas ao acaso. Os 
2 

dados obtidos foram convertidos para ndmero de perfilhos/m . 

3.4.5. Ndmero de panículas 

Foi tomado ao acaso, por ocasião da colheita .. em 

dois metros lineares de fileiras diferentes da irea dtil de cadé 

sub-parcela experimental. Os dados obtidos foram convertidos para 
2 

ndmero de panículas/rn . 

3.4.6. Porcentagem de grãos cheios 

Refere-se à porcentagem média de grãos cheios 

obtidos na contagem do ndmero de srios de dez panículas colhidas 

ao acaso na irea dtil de cada subparcela, por ocasião da 

colheita. Foi obtida pela divisão do ndmero de grãos cheios pelo 



ndmero mddio total de grios e multiPlicado Por 100. 

3.4.7. Peso de 100 sementes 

A determina;io foi feita a partir das sementes 

utilizadas na determinaçio do ndmero de grlos cheios. Fez-se a 

contagem dE dez subamostras de 100 sementes E pesados em balança 

de Precisão. 

3.4.8. Tndice de área foliar (IAF) 

O IAF foi obtido a partir da determinação da área 

foliar de 10 perfilhas em cada subparcela durante a fase de 

floração do arroz. A área foliar dos 10 perfilhas foi 

determinada, utilizando-se um medidor automático nArea Meter n

7

modelo LI 3100, sdrie LAM-711. 

Em cada subparcela, ao mesmo tempo, foi contado o 

ndmero de perfilhas em 2 metros lineares em fileiras diferentes, 
2 

previamente demarcados na área dtil e ajustado para 1 m ,  em 

funçio do espaçamento utilizado. O IAF foi determinado de acordo 

com a seguinte fórmula, indicada por FAGERIA <1989): 

2 
Area foliar de um perfilho <cm > x no. perfilhos/m 

IAF = ---------------------------------------------------
10.000 



3.4.9. Produção de grâos 

O peso da produção de grfüos foi corrigido para 13% 

de umidade e expresso em k ilogramas Por hectare (kg/ha). 

Após a colheita de toda a irea dtil de cada 

fez-se· a tr i 1hi,.gem dos grãos .. 

Sin\ultane:·ctmEnte com a pesage·m, determinou-se o teor d€ umidade e 

ajustou-se o peso para 13% de umidade pela seguinte fdrmula= 

(i00 - U) 
Peso corrigido = --------- x P 

87 

Sendo: LI - % de umidade dos grãos 
P - peso dos grios da irea dtil 

3.5. ênillsE E&tatlstlca 

Todos os dados obtidos em ambos os experimentos 

foram submetidos � an�l ise de vari&ncia, segundo as recomendaG5es 

de GOMES (1978). Foi aplicado o teste F para testar as diferen�as 

entre os efeitos dos tratamentos e suas interaç:Ões. Para 

compara�io de midias, aplicou-se o teste de Tukey ao n(vel de 5¼ 

de probabilidade. 



4. RESULTADOS E DISCUSSAO

Os resultados obtidos para cada uma das 

caracterrsticas estudadas sio apresentados separadamente e por 

sistema de cultivo. 

llnbas e método de contcole de elantas daninhas em accoz na 

sistema lcclgado eoc submecsão". 

Na tabela 4, estio apresentados os resultados da 

anilise de vari&ncia, expressos em quadrados m�dios para as 

seg1.1 i ntes caracterrsticas= altura da planta, ndmero de 

2 
perfilhos/m , ndmero de panrculas/m , porcentagem de grãos 

cheios, peso de 100 sementes e IAF. 

Pode-se verificar que houve significAncia do 

efeito do cultivar para todas as caracterrsticas, exceto para a 

porcentagem de grãos cheios. O efeito de espa�amento foi 



Tabela 4. Resumo das amHises de variância para as características: altura da planta (ca}, núaero de perfila.for 
aetro quadrado (a2), ndmero de panículas por aetro .quadrado (112}, porcenhgea de trios r:hdos., 1Â.t1/de 
1 .. sementes (g) e 1ndice de área foliar <IAF> ea arroz irrigado por submer são. EffBRAPA/CNPAF, · Stt)l�i�-
6O, 1990. 

=:f::::..._ -

FOOÉ ot: VARIACAO 6.L. Altura da
Planta 

No. Perfilhos No. Panículas Grãos.Cheios 1/ 
por a2 por 12 (%) 

Peso de fndite de 
iit Seaentes k'eafoliar 

--------,,-------------------------------------------------

iBetição 3 613,162 21715,30 

rttivar ·<e> 1 38728,700H 1407714,8411 

bt1açamenlo <E> 2 190,921 ii5874,16H 

C it E 2 62,828 563,28 

itro (a) 15 74,894 8881,67 

Kit .Controle 01.C.> 3 i4i,929H 15191,45�• 

C x M.C. 3 27,495 i4f30,72H 

E R M.C. 6 11,575 1673,83 

C x Ex K.C. 6 19,545 24et,38 

Etro <b> 5-4 12,813 2723,85 

e,v. (%) 4,63 12.32 
�====== 

, F Significativo ao nfve1 de 5% de probabilidade 
Jf F Sis,nificativo ao nrvel de 1% de Probabilidade 

�4 

j/ 0�.dados sofreram transformado ARC.SEN v'x°

11985,85 

2122414,94H 

65672,32H 

1816,24 

4589,ii 

51243,5811 

3574,37 

1474,23 

1449,63 

1792,66 

11,Bt 

0,0322 e,tte 

0,Hi5 39�;]06H 

t,0055 e,102 

e,0032 e,eta 

e,t01s e.eu

t,0063 t,6381 

e,te2e ··•**

t,0816 t,121 

8,0056 t,tit 

e,ee31 e,ett 

4,78 3,24 

i,t533 

t,584ftH; 

t,0t16 

•)-•lt 

t;liil 
. ,

: 
.. . 

• .,,4�_L;·-~ii �-'�- ::/,, 

tine< 

tiD14 

tet37 r. . .

t,eti2 

31,91 
====-===---======------= � ::.i:-



significativo 
,, 
e.. 

para nilmero d€· perf i 1 hos/m e: ndmero de:

panrculas/m . Nota-se também que houve efeito significativo do 

método de controle de plantas daninhas para as características; 
2 2 

altura da planta, nilmero de perfilhos/m . ndmero de panfculas/m �· 

peso de i00 sementes e IAF. Observa-se ainda o efeito 

significativo da intera�io entre cultivar e método de controle 
2 

somente para o mímero de perf i lhos/m e peso de i00 sementes. Não 

houve significtncia para as demais fontes de variaç�o. 

4 .. 1 •. 1. Ali:.!Jr::a da e.lanta 

Os valores médios Para altura da planta estã' 

apresentados na tabela 5. 

Pode-se observar que houve diferença significat 

entre os cultivares estudados, com rela�lo à altura da pl 

dete�minada por ocasião da colheita. O 'IAC-i20 ' r 

tradicional, como esperado, apresentou maior altura ,. em relà�ã� 

ç\O 'CICA-8 ', cultivar melhorado, de porte intermediárió •. 

Entretanto, ambos os cultivares nio alcançaram as suas altura� 

médias normais são de 120-130 cm e 90-100 cm,.

respectivamente. Baixas temperaturas ocorridas no final do 

período vegetativo e reprodutivo (Figura 2), 

influenciado no crescimento de ambos os cultivares. 

podem ter

Não houve diferença significativa entre os valores 

médios da altura, nos trts espaçamentos entre linhas estudados 

(Tabela 5). 
. 

. 
. 

. : 

de plânta$ 



Tabela 5. Valores mddios da altura da planta., ndmero de 
perfilhas e ndmero de panículas,. em função do efeito 
do cultivar ., espaç:amento entre linhas e métodos de 
controle de plantas daninhas em arroz irrigado por 
submersao. EMBRAPA/CNPAF ., Goiânia-GO., 1990. 

-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------

Variáveis 

Cultivares: 
CICA-8 
IAC-120 

Espaçamentos: 
10 cm 
20 cm 
30 cm 

.Mét. controle: 2/ 
O>tad i azon
(0 ., 75 kg/ha)

Propanil (3 ,. 6 kg/ha> 
+ 2 ., 4-D <0i8 kg/ha) 

Controle man1Jal 
(3 capinas) 

Testemunha <SIC> 

Altura i/ 
(cm) 

68,.7 
108,.9 a 

86 .. 0 a 
90 ., 5 a 
89.,9 a 

89.,8 a 

89 .. 3 a 

90.,7 a 

b 

85,.2 b 

Perf i 1 hos 1/ 
(N/m2) 

544 ., 6 a 
302 ., 4 b 

488 ., 6 a 
412 ., 0 b 

369 ., 9 b 

441 ., 0 a 

413 ,. i ab 

446 ., 9 a 

392 ., 9 b 

Panículas 1./ 
(N/m2) 

507 ., 2 a 
209.,9 b 

408 ., 3 a 
347,.7 b 
319,.6 •�····. 

402,.9 a•·· 

304 ,. 3 b 

=============================================================== · =

·11 Em cada variável., as médias seguidas pela mesma letra na
coluna ., não diferem significativamente entre si., pelo teste de 
Tukey ., ao nível de 5¾ de probabilidade. 

2/ O sinal (+) indica que os herbicidas foram 
separadamerite. S/C·= Sem capina. 

aplicados 



daninhas não afetaram significativamente a ltura da Planta. Os 

tratamentos com herbicidas foram semelhantes com rela;io aos 

ef'E:·itos sobre a altura das plantas de arroz, entretanto, esta foi 

significativamente afetada quando nio se efetuou o controle das 

plantas daninhas, como pode ser visto no tratamento sem capina, 

evidenciando os efeitos negativos da competi,io pelos diversos 

fatores de crescimento <Tabela 5). 

Os valores m�dios para o ndmero de perfilhos estio 

apresentados na tabela 5. 

Pode-se verificar q1.1e houve 

significativa, para os cultivares estudados com rela,lo ao ndmerQ 

·de perfilhas por unidade de área. O cultivar CICA-8 caracteriza;.;

se por apresentar grande capacidade de produçlo de perfilhas. O

'IAC-120 ', cultivar tradicional, de porte alto, 

capacidade de perfilhamento nitidamente inferior.

tem 1.11#�

Com rela;�o ao efeito do espa,amento entre lJnhas 

(Tabela 5), observa-se que nio houve diferença signficativa entre 

os dois maiores espa;amentos (20 e 30 cm), porim ambos diferiram 

do espa,amentb de 10 cm entre linhas, que apresentou maior ndmero 

de perfilhos por unidade de irea. Resultados semelhantes foram 

�ncontrados por AQUINO (1978), que utilizou os cultivares IR 841-

63-5 e IAC-435, de caracter(sticas mais ou menos semelhantes �s

do 'CICA-8' e 'IAC-120', respectivamente, utilizados no presente 

e.HPE'": i ment o e, STONE et ali i, (1990), que utilizou os cultivares



CICA-8 E CNA-1051 (Ajuricaba). 

Com relação ao efeito dos métodos de controle das 

Plantas daninhas (Tabela 5), verifica-se que T independente das 

outras variiveis T não houve diferenças significativas entre as 

midias do. ndmero de perfilhos para os trts mitodos de controle 

estudados: o►tad i azon (PRt>: propanil + 2,4-D (PÓS) e controle 

mariual realizado aos 19, 39 e 59 dias apds a emergência do arroz. ' 

O menor ndmero de perfilhes ocorreu no tratamento sem capina 

(tE·stemunha), porém, estatisticamente não diferiu do tratamento 

com propanil + 2T4-D. 

O valor significativo de F (Tabela 4), obtido p,ara 

a inten,.ção entre cultivar e mitodo de controle de plantâs 

daninhas, indica q1.1e os c1.1ltivares cetmpor-taram-se difer-entemente v

de acordo com o m�todo de controle utilizado. 
2 

Os valores m�dios 

do ndmero de perfilhos/m 

apresentados na tabela 6. 

referentes � essa interar,;:ão são 

Pode-se observar que não houve influ&-ncia dos 
,, "'"' 

métodos de contr-ole das plaÍ1tas daninhas sobre o ndmero de 
2 

perfilhos/m no cultivar IAC-120. No cultivar CICA-8, entretanto, 

observa-se que os tratamentos com oxadiazon e com o controle 

manual for-am semelhantes e, em ambos, os ndmeros de perfilhes 

foram significativamente superiores aos dos tratamentos conl 

propanil + 2,4-D e testemunha sem capina. Pode ter havido alguma 

influtncia do herbicida 2,4-D na produr,;:io de perfilhes do 

cultivar CICA-8, uma vez que a seletividade deste herbici�a ao 

arroz depende da época de aplica�ão e este cultivar por ser de 

e iclo longo ,. e com um perfilhamento intenso e prolongado, 

mais ex�osto � a�lo do produto. Com respeito ao oxadiazon, 
·,.

fica 

de 



acor-do com tr-abalho de ALI et ali i (1977), quando aplicado nas 

1,0 e 1,25 kg/ha, aos seis dias apds a semeadura, 

não afetou o per-filhamente do arroz e pr-opiciou pr-odutividade 

compar-ivel à obtida com o controle manual, considerado o mais 

eficaz. 

Finalmente, rio tratamento testemunha sem capina, a 

infesta;io de plantas daninhas prejudicou o desenvolvimento das 

pl�ntas de ar-r-oz como um todo, inclusive o per-filhamente. 

Tabela 6. Valor-es m�dios do .n�mero de per-filhos, em fun;lo do 
efeito da intera�io cultivar x métodos de controle de 
plantas daninhas, em arr-oz irr-igado por submersão 
<EMBRAPA/CNPAF, Goi�nia-GO, 1990). 

�·-----------=---==--====-===-=-====--===�========z=======�======= 

Cultivar M�t. controle de 
plantas daninhas i/ 

Dose 2/ 
(kg/ha) i .a. 

Perfilhas J/ 
<No .. /m2) 

CICA-8 

IAC-120 

0>:adiazon (pré) 
PFopani1+2,4-D (pós) 
ContFole manual (3) 
Testemunha (S/C) 

0>:ad i azon (p,,-é) 
Propanil+2 ,. 4-D (pós) 
Controle manual (3) 
Testemunha (S/C) 

591 ,. 7 a 
513,i b 
578,.0 a 
495.,6 b 

290 ,. 4 a 
313 ,. i a 
315 ,. 9 a 
290 ,. 3 a 

================================================================-= 

i/ Pr� = Pr�-emeFgente� Pds = Pós-emergente; O sinal 
9ue os herbicidas fdram aplicados separadamente. 
capina. 

2/ i.a. = Ingrediente ativo. 

(+) 
S/C 

indica 
= Sem 

3/ Em cada cultivar,. as m�dias seguidas pela mesma letra nlo 
diferem significativamente entre si� pelo teste de Tukey ,. ao 
n,íve.-1 de- 5¾ de probab i 1 idade. 



Os valores midios referentes ao ndmero de 

pan(culas constam na tabela 5. O cultivar CICA-8 apresentou um
2 

·ndmero de panrculas por m significativamente superior ao do

cultivar IAC-120 .. observando-se uma estreita relaçlo com os 

ef'e i tos sobre o nilmero médio de perf' ilho$ por ,uni d ade de ârea. 

O E·fe i to dos espaça1r1ent;,ds entre l i nhas · · sobre o 
-� 

ndm,ro de panrculas, do mesmo modo_qÜe o ntlmero de perfilho��

mostra tambim diferen�a significatfva ,. 

2 
tendo o maior ndmero de

panículas por m ocorrido no menor espai;amento <101 cm>t nio 

havendo dif'ereni;a entre os espa�amentos de cm ,. 

respec.tivamente. Esses res•.1ltados eS:Í:ã�f�i
;�c�do ��m os obtJdos

:·· _,'f :-.: >.. :1�-�·· 

por <CHANG ,. i973; CHANG & YANG., 19�6; l ""ôINIZ et a.li i .. i976) ,.

citados por AQUINO <1978).. que tambéft,l ol:f't'iveram maiores 

de pan r cu las em menores espaç:amei,t os entre linhas. 

//( > "
niJm.eros 

5 que.· houve 

efeito 

daninhas 

signi-ficativo <f:?ntre os métoàÔ$ de controle 

sobre o n11m�rcrde panículas/m�. O método 

das ·pljr,t as 

repres'êritado 

pelo • herbicida �xadi�zon aplicado em pré-emergencia .. foi 

semelhante ao método rir;:presentado pelo controle mantial em 

o · n11mero de p�rffê'.GJ,s -ro i superior ao do tratâm�nfo com
. . · :�_-. · 

. . . . 

·propanil + 2,,4-D. Este não di-feriu estatisticamente da testêmunha
.· .· . . . .  ;; 

sem capina ,, guardando a mesma rela�ão o'corrida no numero fu,Ídio

de perfilhas por uni�ade de irea, dJscutido anteriormente.



.__,_i .. J 

Os valores midios para a porcentagem de grãos 

cheios encontram-se na tabela 7. 

Observou-se não ocorreram di-ferenças 

significativas para as variáveis estudadas. com relação à 

porcentagem de grãos cheios. Resultados encontrados por OLIVEIRA 

et ali i. (1977) e GAUTAM & SHARMA (1983), entretanto. mostraram 

que os maiores espaçamentos e altas densidades de plantas 

favoreceram a porcentagem de grãos cheios. 

4.1.5. P.eso de ii0 sementes 

Na Tabela 7 estão apresentados os valores médios 

para o peso de 100 sementes. 

Pode-se verificar, pelos resultados obtidos,. 

diferença significativa entre os cultivares, tendo o 'IAC-120' 

apresentado maior peso de 100 sementes que o 'CICA-8'. Os pesos 

obtidos estão de acordo com os padrões de cada cultivar. 

Nio houve efeito significativo do espaçamento 

entre linhas sobre o peso de 100 sementes. Entretanto, OLIVEIRA 

et ali i (1977> e PEDROSO & MARIOT (1986), verif"icaram q1;t�
0

� pesQ 

de 1000 grãos aumentou com o aumento do espaçamento entre linhas. 

Com relação ao efeito dos métodos de controle d

plantas daninhas, observou-se diferença significativa para o peso 

de 100 sementes, somente entre os dois tratamentos com herbicidas 

(Tabela 7). 



Tabela 7. vaiares midios referentes à porcentagem de grios 
cheios,. peso de i00 sementes e rndice de área foliar 
(IAF> em fun{;:ão do efeito do cultivar .- espaçamento 
entre linhas e métodos de controle de plantas daninhas 
em arroz irrigado por sübmersão. EMBRAPA/CNPAF., 
Goiânia-GO ,, 1990. 

================================================================= 

Var hívei s 

C•.1 l t i vares: 
CICA-8 
IAC-120 

Espaçamentos: 
10 cm 
20 cm 
30 cm 

Mét. Controle: 2/ 

Oxadiazon 
(0 ,. 75 kg/ha) 

Propanil (3 ,. 6 kg/ha) 
+ 2 ,. 4-0 (0 ,, 8 kg/ha) 

Con·trole man1Jal 
(3 capinas) 

Testemunha (S/C) 

Grãos 
cheios 1/ 

(%) 

8373 a 
83 ,. 9 a 

82 ,, 4 a

84 ,. 1 a 
84 ,. 3 a 

83 ,. 5 a 

83 ,. 6 a 

85 ,, i a 

82 ,. 2 a 

Peso de 100 
Sementes 1/ 

( 9) 

2,.42 b 
3 ,. 70 a 

3 ,, 06 a 
3.-05 a 
3 ,, 06 a 

3 ,. 03 b 

3 ,. 12 a 

3 ,. 05 ab 

3 ,. 05 ab 

IAF 1/ 

3,.48 a

2 ,. 03 b 

2 ,. 84 a 
2 ,. 84 a 
2 ,. 57 a 

3 ,. 04 ab 

2 ,. 46 bc 

3 ,. 23 a 

2 ,. 29 e 

================================================================= 

i/ Em cada variável ,. as médias seguidas pela mesma letra na 
coluna ,. não diferem significativamente entre si,. pelo teste de 
Tukey ,. ao nfvel de 57. de probabilidade. 

2/ O sinal (+) indica que os herbicidas foram 
separada�ente. S/C = Sem capina. 

aplicados 



Na análise de variância (Tabela 4) o valor de F 

foi significativo para a interaçio entre cultivar e método de 

controle ,. para esta característica ,. indicando uma diferença de 

comportamento dos dois cultivares em relacio aos mltodos de 

controle. Os resultados desta intera�ão podem ser melhor 

visualizados na tabela 8. 

Tabela 8. Valores médios do peso de 100 sementes., em fun�lo do 
efeito da interação cultivar x métodos de controle de 
plantas daninhas em arroz irrigado por submersão 
(EMBRAPA/CNPAF ,. Goiânia-GO ,. 1990). 

-========--====================================================== 

Cultivar 

CICA-8 

IAC-120 

Het. controle 
de plantas 
daninhas i/ 

0>:ad i azon <pré) 
Propanil+2 ,. 4-D (pós) 
Controle manual {3) 
Testemunha (S/C) 

Oxadiazon (pré> 
Propanil+2,4-D (pós> 
Controle manual (3) 
Testem1Jnha (S/C) 

Dose 
Ck g/ha) 
i .a. 2/ 

0 ,. 75 

3 ., 6+0 ., 8 

0 ,. 75 

3 ,. 6+0 ., 8 

Peso 100 
sementes 

(g) 3/

2,450 a

2,.430 a

2 .. 420 a

2,.400 a

3 ,. 620 b 
3,820 a

3,690 b 

3,.710 b 

=====================================================-===-==---=-

i/ Pré= Pré-emergente: Pós = Pós-emergente: O sinal 
q�e os herbicidas foram aplicados separadamente. 
capina. 

2/ i.a. = Ingrediente ativo. 

(+) 

S/C 
indica 
= Sem 

J/ Em cada cultivar ,. as médias seguidas pela mesma letra nlo 
diferem significativamente entre si ,. pelo teste de Tukey,. ao 

n(vel de 5% de probabilidade. 



ó :í 

Observa-se na tabela 8 F que não houve influfncia 

dos métodos de controle de plantas daninhas sobre o peso de 100 

sementes do cultivar CICA-8. No cultivar IAC-120., os tratamentos 

com oxadiazon .. controle manual e testemunha (s/c) ., foram

estatisticamente semelhantes .. porém todos diferiram do tratamento 

com propanil + 2 .. 4-D .. o�de ocorreu o maior peso de 100 sementes. 

DERSCHEID et ali i (1953) ., realizaram trabalho no qual utilizou-se 

o éster butílico e os sais sódico e alcalonamina de 2,4-D .. na 

dose de 1 kg/ha i.a. em aveia .. nos estádios: i) 5 folhas .. 2) 

perfilhamento total .. 3) espigamento e 4) grão pastoso. Verificou

se que o éster .. quando aplicado nos estádios i .. 2 ou 3 ., causou 

reduçio de rendimento .. decréscimo no ndmero de sementes por 

panícula e aumento� no peso de sementes e no ndmero de panículas 

por metro linear de fileira. Reduç5es de rendimento foram 

causados pr i nc i pa l mente por decréscimo no n•.Ímero de sementes por 

pan fcula. 

4.i.6. lndlce de ácea fallac <IAF>

O conceito de índice de área foliar (IAF> .. foi 

introduzido por WATSON (1947). ! definido como sendo a área

foliar por unidade de área de terreno. Esse (ndice é de extrema 

importincia ., pois avalia a capacidade com que a área foliar cobre 

a superf(cie de terreno disponrvel � planta .. ou seja,, a 

capacidade que a comunidade ve9etal tem em explorar o terreno 
. 

. 

. 

disponível. 



Na tabela 7, sio apresentados os valores midios do 

IAF em fun;io do efeito do cultivar, espa;amento entre linhas e 

mitodos de controle de Plantas daninhas. 

Observa-se que houve diferença entre os cultivares 

estudados, tendo o c•Jltivar CICA-8 apresentado valor médio 

significativamente superior ao do 'IAC-120'. 

Isto se deve à maior capacidade de perfilhamento 

do cultivar CICA-8, característica importante na competi;io com 

as Plantas daninhas. O 'IAC-120', cultivar tradicional com baixa 

capacidade de perfilhamento nio apresenta a mesma eficiincia. 

Não houve efeito significativo do espa,amento 

entre linhas sobre o IAF. Entretanto, observou-se um decr�scim6 

do IAF no maior espa;amento empregado (30 cm). 

Deve-se ressaltar que o IAF foi determinado 

durante o perfodo de floração, fase em que as plantas de arroz 

atingem valores miximos. Apds esta fase, a tendfncia normal� de 

ocorrer um decriscimo, pois a irea foliar do tecido verde tende a 

reduzir sobretudo em virtude da senesckncia das folhas mais 

velhas. 

Com o aumento do IAF ocorre um aumento da 

interceptação da luz, e portanto, da fotossfntese, porim esta 

não cont rnua indefinidamente, porque o 

autossombreament� provoca uma diminuição na taxa de fotoss(ntese 

midia por unidade de área foliar (MURATA & MATSUSHIMA, 1975>. 

Com rela;io ao efeito dos mdtodos de controle de 

plantas daninhas sobre o índice de área foliar, observa-se que os 

mitodos com os maiores índices foram dos tratamentos com o 

controle manual, e com o oxadiazon. Segue-se o tratamento com 



propanil + 2,4-0, não diferiu significativamente da 

testemunha, na qual ocorreu o menor rodice de ,rea foliar. Esta 

redu�io de irea foliar provavelmente i um reflexo do decrlscimo 

no número midio de perfilhas por planta. O menor IAF do 

tratamento testemunha sem capina, evidencia a interfertncia das 

Plantas daninhas na cultura e, consequentemente, a necessidade do 

seu controle. 

4.i.7. EltotoKlcldade dos becblcldas

Na tabela 9 estão apresentados os resultados da 

anilise de variancia, expressos em quadrados midios, dos dados 

relativos �s avalia�5es visuais da fitotoxicidade dos herbicidas 

utilizados e do controle geral de plantas daninhas. 

Observa-se que houve significãncia somente para o 

efeito do cultivar na primeira avalia�ão de fitotoxicidade e para 

o método de controle de plantas daninhas nas tris avaliações de 

fitotoxicidade e nas duas avalia�ões visuais de controle. Nio 

houve efeito significativo para as demais fontes de variação. 

Os valores médios relativos aos rndices de 

fitotoxicidade (avalia�ões visuais> estão apresentados na tabela 

i0. 

Os tratamentos com herbicidas foram comparados com 

as parcelas n�o tratadas <testemunha), com respeito ao índice de 

inJdria ou fitotoxicidade. 



Tabela 9. Resumo das análises de variância dos dados relativos à fitotoxicidade dos herbicidas <ia., 
2a. e 3a. avaliações> e controle geral de plantas daninhas {ia. e 2a. avaliações) em arroz 
irrigado por submersão. Escala da European Weed Research Council (EWRC, 1964). EMBRAPA/CNPAF, 
Goiânia-GO, 1990. 

-------------�----=--===-·�=====�=============�=== -- ----=�;:;:: ____ ---===================�===========

QUADRADOS MEDIOS 

FONTE DE VARIAC�O G.L. íiloto>:iciciade dos herbicidas Controle geral de planta� daninhas 
---------------------------------- ----------------------------------

ia. 2a. 3a. ia. 2a. 
Avalía�ão ?ival iação Avalia�ão Avaliação Avalia�ão 
(10 dias) (20 dias) (40 dias) (30 dias> (60 dias) 

------------------------------------------------------ ------------------------------------------

Repet idio 3 0,399 0,569 0,483 0,472 0,399 

Cultivar (C) i i,2601! 0,375 0,260 0,042 0,010 

E!:.i:,açamrnto (E) 2 0,500 0,219 0,198 1,167 0,010 

e x E ., 0,042 0,219 0,073 1,292 0,760 r:. 

Erro (a) 15 0,258 0,344 0,i83 0,764 0,599 

Hét.Controle <H.C.> 3 84,34411'.l! 29,486H i9,927H 3f0,250H 28i,205H 

C x M.C. 3 0,483 0,153 0,927 0,458 0,705 

E X lí.C. 6 0,417 0,080 0,115 i,000 0,663 

C X E X K.C. 6 0,014 0,247 0,156 0,625 0,663 

Erro (b) 54 0,346 0,419 0,353 0,632 0,464 

____________________________________ ., ____ -------- ---------------------------------------

c.v. m 22,68 33,40 34,99 20,96 16,72 
==��==�==;=========-- ------ ---�==================�==========--------===-----------------------=---==--

* F Significativo ao nível de 5% de probabilidade
** F Significativo ao nível de 1% de probabilidade



Tabela 10. Valores midios dos fndices de fitotoxicidade,. em 
Tunção do eTeito do cultivar,. espaçamento entre 
linhas e métodos de tontrole de plantas daninhas em 
arroz irrigado por submersão. EHBRAPA/CNPAF ,. Goiània
GO ,. 1990. 

================================================================ 

Fitotoxicidade dos herbicidas* 

Variáveis 

Cultivares: 

CICA-8 
IAC-120 

Espaç;amentos: 
i0 cm

20 cm 
30 cm 

Mét. controle: 2./ 

Oxadiazon 
(0 ,. 75 kg/ha) 

Propan i 1 (3 ,. 6 kg/ha) 
+ 2 ,. 4-D (0 ,. 8 kg/ha> 

Controle manual 

(3 capinas) 

Testenmnha (S/C) 

ia. Ava
liaç:ão i/ 
(i0 dias) 

2,.5 b 
2 ,. 7 a 

2,.7 a 
2 .. 5 a 
2 ,. 6 a 

4,.6 a 

3 ,. 8 b 

i ,.0 e 

1..0 e 

2a. Ava
liação i/ 
(20 dias) 

i,.9 a 

2 ,. 0 a 

2 ,. 0 a 
i ,.8 a 
2 ,. 0 a 

2,.6 b 

3 ,. 2 a 

1,.0 e 

i ,.0 e 

3a. Ava
liação i/ 
(40 dias) 

i.-6 a 
i .. 8 a 

i ,.7 a 
i .. 6 a 

i ,8 a 

i ,.9 b 

2 ,. 9 a 

1,0 e 

i ,. 0 e 

================================================================ 

i./ Em cada variável ,. as médias seguidas pela mesma letra na 

coluna,. 
... 

diferem significativamente entre si ,. pelo teste nao 

de Tukey ,. ao n (vel de 5¾ de probabilidade. 

2/ o sinal (+) indica que os herbicidas f'oram aplicados 

separadamente. S/C = Sem capina. 

* Escala utilizada: EWRC (1964)



Observa-se que na primeira aval ia�ão, efetuada aos 

10 dias após a aplica;io, houve diferen;a significativa entre os 

cultivares, 

entretanto, 

sendo o 'IAC-120' mais afetado do que o 'CICA-8', 

os índices midios de 2.7 e 2,5, respectivamente, na 

escala da EWRC estio dentro da faixa de classifica;io como sendo 

sintomas leves, nio causando preju(zos � cultura. Diferen;as de 

respostas de cultivares a herbicidas tem sido relatadas PDF 

alguns pesquisadores. ICHIZEN (1976), por exemplo, trabalhando 

tambim com arroz em condi;5es de irriga;lo por submersão, no 

usou os herbicidas thiobencarb e simetryne em 34 

diferentes cultivares em diferentes estidios de crescimento. Na 

fase de emerg�ncia, os cultivares IR-8, Lewng Tawng e C4-63 foram 

suscept (veis, enquanto que todos os outros 3i foram tolerantes 

aos efeitos desses herbicidas. J� no estidio de duas folhas, 

todos os cultivares tornaram-se tolerantes, mostrando que a 

tolerAncia aumentou com o aumento da idade das plantas. Em outro 

trabalho, SANKARAN & ALI (1974), na India, observaram que os 

cultivares de arroz IR-26, GEB-24, Kannaki, SR 26B e BAM nio 

foram afetadas pelo thiobencarb na dose de 3 kg/ha, enquanto que 

os cultivares Bhavani, 

foram suscept(veis. 

IR-22, PB-i0, TKM6, C0-36, C0-36 e ADT-27 

Não houve diferen;as significativas entre os 

espa�amentos. 

Os valores mddios da primeira avalia;ão de 

fitotoxicidade em rEla�io aos diferentes métodos de controle 

(tabela 10) apresentaram diferen�as significativas. Observou-se 

que o tratamento com oxadiazon, na dose 0,75 kg/ha, aplicado em 



b/ 

Pri-emergfncia, com o (ndice m�dio (nota) de 4.6 causou sintoma

fitotdxico inicial de moderado a pesado, mesfuo sendo considerado 

um produto de boa seletividade ao arroz. Esses sintomas 

entretanto, desapareceram posteriormente, com a consequente 

recupera,io da cultura. O sintoma tóxico geral observado foi uma 

1 igeira necrose nas pontas das folhas nas partes mais afetadas. 

Observou-se tambim uma aparente redu;lo do vigor da planta, com 

uma ligeira redu;lo do crescimento. Entretanto, gradativafuente 

houve uma positiva das plantas e um completo 

restabelecimento da cultura, não havendo reflexo na produ;io de 

grãos. Os efeitos fitotdxicos do oxadiazon ao arroz seguiram o 

comportamento normal da maioria dos herbicidas usados nesta 

cultura, a qual normalmente i sensível aos herbicidas na fase 

jovem, e � medida que vai desenvolvendo-se torna-se tolerante, 

ati atingir uma fase em que os sintomas nio slo mais notados. 

PESSOA (1984), em um estudo que teve como objetivo 

investigar os efeitos de diversos herbicidas sobre algumas 

características do desenvolvimento inicial da planta de arroz, 

sobre os componentes de produção e produção de grlos em dois 

cultivares de arroz, observou que entre os herbicidas aplicados 

em pri-emerglncia, o butachlor e o oxadiazon mostraram-se mais 

fitotdxicos, tendo seus efeitos se manifestado na parte 

vegetativa do ciclo do arroz. 

O tratamento com os herbicidas propanil + 2,4-D 

(3,6 + 0,8 kg/ha> aplicados em pds-emergtncia (Tabela i0> r com o 

índice 3,8, corresponde a uma fitotoxicidade moderada, nlo 

causando, portanto, ao arroz maiores problemas. Entretanto, a 

recuperação aos efeitos fitotdxicos deste tratamento foi mais 



lenta. 

O propanil i recomendado para ser aplicado em pós

emergfncia, na dose de 3 a 4 kg/ha para o controle de gram(neas 

no estidlo de 3 a 4 folhas. O arroz tem uma excepcional 

capacidade para tolerar altas doses de propanil (duas a três 

vezes a dose requerida para o controle de outras gramrneas). 

AKATSUKA & KASAKURA (1972}, observaram que as 

plantas de arroz sio mais tolerantes ao propanil do que as 

plantas daninhas, devido � a;io da arilacilamidase, uma enzima 

que degrada o propanil, que é altamente ativa no arroz. 

O 2,4-D, do grupo dos fenoxiaciticos, foi o 

primeiro herbicida usado em pds-emergfncia no arroz, para 

controlar espicies latifoliadas e ciperáceas (MOOMAW et ali i, 

1966). 

A fitotoxicidade desse herbicida ao arroz tem sido 

observada dentro de uma ampla faixa de doses e ipocas de 

ap 1 i caç:ão. Os fatores que tfm sido observados causando 

f itotm-:ic idade incluem a dose, a ipoca de aplica�ão, a

temperatura, e o est�dio de crescimento dos cultivares. O 2,4-D, 

nas doses normalmente recomendadas de 0,5 a 0,8 kg/ha, aplicado 

quando o arroz estiver com 3 semanas após a emergência, raramente 

causa fitotoxicidade. Aplicaç:5es mais precoces resultam na 

fo1rmaç:ão de folhas tubul<":'.res, enqua.n-t.o que. ap]icaç_.Ôes mais 

tardias nio causam anormalidades, de acordo com SMITH (1958). 

Para a obtenç:io de melhores resultados, o 2,4-D deve ser aplicado 

na dose de 0,8 kg/ha com o arroz na fase final do perfilhamento. 

Os herbicidas propanil e 2,4-D, hi muito ttm sido 



utilizados em arroz, em mistura ou em aplicaç6es sequenciais. 

associando-se as caracterfsticas graminicidas do primeiro com as 

latifolicidas do segundo r obtendo-se desta maneira, um aumento do 

espectro de controle. mantendo-se mais baixos possfveis, os 

nrveis de fitotoxicidade à cultura. 

Na segunda e terceira avaliaç5es, efetuadas aos 

20 e 40 dias, respectivamente (Tabela 10). os efeitos isolados de 

cultivares bem como de espaçamentos nlo apresentaram mais 

diferenças siginficatlvas. tendo os (ndices de fitotoxicidade 

decrescido acentuadamente em relaçio à primeira avalia�lo, 

para cultivares como para espaçamentos. 

tanto 

Com respeito aos efeitos dos mdtodos de controle, 

observou-se que os tratamentos com oxadiazon e propanil + 2,4-D 

diferiram significativamente entre si, tanto na segunda como na 

terceira avaliaç5es. Observa-se ainda que os (ndices de avaliação 

do primeiro tratamento decrescem mais acentuadamente do que no 

segundo, evidenciando a recupera,io mais ripida da cultura aos 

efeitos fitotdxicos do oxadlazon do que do propanil 

ficando o primeiroF na escala de avalia�So de fitotoxicidade na 

faixa nula a muito leve e o segundo na faixa de muito leve a 

leve. 

Na tabela ii são apresentados os valores midios 

dos Índices de avaliação de controle das plantas daninhas em 

função dos efeitos do cultivar. espaçamento e método de controle. 



Tabela 11. Valores 

efeito 

métodos 
irrigado 
1990 .. 

médios dos índices de controle, em função do 
de cultivar, espacamento entre linhas e 

de controle de plantas daninhas em arroz 
por submersão. EMBRAPA/CNPAF, GoiAnia-GO, 

================================================================ 

Controle geral de plantas daninhas* 
Variáveis 

ia. 2a. 

Aval iaç:ão Avaliação 
(30 dias) i/ ( 60 dias) i./ 

C•..1 l t i vares: 

CICA-8 3,8 a 4,i a

IAC-120 3,8 a 4, i a 

Espaçamentos: 

10 cm 3,8 a 4,i a 
20 cm 3,6 a 4,1 a 
30 cm 4,0 a 4,1 a 

Mét. controle: 2/ 

Oxadiazon 1,4 c 1 ,.7 c 
(0,75 kg/ha) 

Propanil (3,6 kg/ha) 3,4 b 3,8 b 
+ 2,4-D (0,8 kg/ha> 

Controle man1.1a l i,4 c 1,8 c 
(3 capinas) 

Test em1..1nha (S/C} 9,0 a 9,0 a 

================================================================ 

1/ Em cada variivel, as midias seguidas pela mesma 
coluna, nio diferem significativamente entre si, 
de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade. 

letra na 
pelo teste 

2/ O sinal (+) indica que os herbicidas foram aplicados 

separadamente. S/C = Sem capina. 

* Escala utilizada: EWRC (1964)



·" :i 

Observa-se:· que nas duas ava 1 i ações ef·ettJadas aos 

30 e 60 dias,, respectivamente apds o tratamento r as mldias das 

notas atribuidas visualmenter não f'oram significativamente 

influenciadas pelos cultivares e espaçamentos entre linhas. 

Com relação ao ef'eito dos mdtodos de controle ,,

observou-se um comportamento semelhante nas duas �pocas de 

ocorrendo dif'erenç:as significativas entre os 

f 
dif'erentes métodos de controle. 

Entre os tratamentosr o oxadiazon na dose de 0 ,, 75

kg/ha r aplicado em pri-emerg@nciar equiparou-se ao tratamento 

controle manualr recebendo a mesma nota na escala de avaliação ,,

com •.1m nível pró�-dmo de 1007. de controle. Segue-se o tratamento 

com propanil + 2 ,, 4-D (3,,6 + 0r8 kg/ha> r em aplicação sequencial ,,

com um índice visual de controle 3r4r considerado satisfatdrio r

porém signif'icativamente inferior aos dois tratamentos 

anteriores. Finalmente,, a testemunha sem capina r como era de se 

esperar r obteve o nível 9 (sem ef'eito>r parcela na qual as 

plantas daninhas não sof'reram qualquer tipo de controle. 

A mesma tendtncia f'oi observada na segunda 

avaliação visual (60 días>r onde os ef'eitos dos cultivares e dos 

espaçamentos entre linhas não apresentaram significincia e os 

métodos de controle mostraram dif'erenç:as signif'icativas entre si r

na mesma ordem verificada na avaliação realizada aos 30 dias. 

4.i.9. faeula�ia de elantas daninhas

Os dados sobre a contagem das plantas dàninhâs 



foram coletados aos 90 dias após a emergfncia do arroz. As 

espécies de plantas daninhas Presentes na área experimental foram 

classificadas 

ciperáceas. 

em trts grupos: gramíneas ,. latifoliadas 

A predomin�ncia das gramíneas �eve-se • maior 

infestaç:ão da espécie Echinochlaa ccussalll (L.> Beauv. (Capim-

arroz),. na maioria das parcelas. As outras gramíneas foram: 

Qlsitacla hcclzontalls Willd. <Capim-colchão>,. Eleuslne lnàlca 

(�.) Gaertn. <capim-pé-de-galinha),. Echlnachloa colonum <L.> 

Link .. (capim-arroz) e Ecascastls ellosa <L.> Beauv. (Capim-

barbicha-de-alemio>. Esta dltima espécie normalmente nio é comum 

em áreas de arroz irrigado ,. sendo sua introduç:io na área 

experimental relativamente recente ,. 

capacidade de propagação. 

tendo apresentado 

Houve um equilíbrio entre a população 

alta 

de 

latifoliadas e ciperáceas ,. sendo que por ocasião da realização da 

amostragem o ndmero de folhas largas foi ligeiramente superior. 

Entre as espécies lati-foliadas ,. ocorreram em maior 

número: Luà�lsla suffcutlcosa CL.> Hara <cruz-de-malta>,. Eclleta 

alb.a Hassk. <erva-de-botão>,. âgecatum conyzolàes L. (mentrasto>,. 

HYetls laehanta Mart. ex Benth. 

L. (beldroega).

(catirina> e foctulaca olecacea

No grupo das ciperáceas ,. houve a predomin�ncia da 

espécie Cyeecus leia L. <tirtrica-do-brejo) em quase toda a área,. 

aparecendo também,. embora em menor número,. CYeecus feca� L. c.

Rich. (junquinho) ,. outra ciperácea comum em áreas de arroz 

irrigado e que Já foi mais numerosa em anos anteriores na área 

e>tperimental.

Na tabela 12 estão apresentados os resultados da 
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Tabela 12. Resumo das análises de vari!ncia dos dados relativos à populaçio de Plantas daninhas (ndmero de gram(neas por 
m2, número de ciperaceas por m2 e número de latifoliadas por 12); peso da biomassa seca das Plantas daninhas 
(9/12} e produ�ão de grão� (kg/ha), em arroz irrigado por submer�ão. EliBRAPA/CNPAF, Goitnia-60, 1990. 

====--=-----=-=====-··==-·-----=--
--

------------------:::==================--==-=======-======-----··---· -==== 

FONTE DE VARIACÃO 6.L.

QUADRADOS MEDIOS 

População de plantas daninhas 1/ 

No.de Gramfoeas 
por m2 

No.de Ciperaceas No.de Folhas 
por m2 Largas p/12 

Peso da biomassa seca 
de plantas daninhas 

por m2 
Produção de 

griios 
(kg/ha) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Repet iç:ão 3 1789,094 3,407 112,014 

Cultivar (C) i 168,016 0,849 0,000 

Esr,açaaenlo (E) 2 i32i,i56 1,800 60,323 

C x E 2 1885,948 2,939 18,969 

Erro (a) , i5 1363,4i0 5,953 19,189 

Mét.Conlrole (li.C.) 3 36631,594** 122,509H 783,597** 

ex li.e. 3 331,677 i,968 2,778 

E x li.C. 6 690,740 2,390 47,878 

ex Ex M.c. 6 1601,531* 3,054 2,247 

Erro (b) 54 701,061 3,169 23,271 

------------- ---------------------

c.v. (%) 70,19 60,51 109,73 
===================================�-------==:::============-===== 

* r Si9nificativo ao nível de 5% de probabilidade
** r Si9nificativo ao nível de 1% de probabilidade

i/ Os dados sofreram tram:,formaç:ão ./xTT 

;·&5i30,81 9841207,13 

1952239,63H 28867030,33** 

39547,86 637516,23 

363637,67 630062,19 

190755,19 687864,20 

7166127,93** 7609920,17111 

1020579,64H 22577,49 

15746,46 88894,33 

166628,27 284847,18 

176011,78 354026,44 

--------

121,0 17,ii 
---------------==�============= 
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anilise�de variAncia dos dados da contagem referente a cada grupo 

de plantas daninhas. Observa-se que houve significincia somente 

para o m�todo de controle, nos trfs grupos e para a intera��º 

entre cultivar, espaçamento e m�todo de controle, para o ndmero 

de gramíneas. 

Os valores midios do efeito desta intera;io podem 

ser melhor visualizados na tabela i3. 

Observa-se que o mitodo mais eficiente no controle 

das gram(neas foi o tratamento com oxadiazon (0,75 kg/ha) em pri

emerglncia, equiparando-se estatisticamente ao controle manual em 

ambos os cultivares e nos trfs espaçamentos estudados. No 

espa�amento de i0 cm, no cultivar CICA 8, e no espaç�mento de 20 

cm no 'IAC i20' esses dois mdtodos foram 

estatisticamente ao tratamento com Propanil + 2,4-D (3,6 + 0,8

kg/ha). Este dltimo tratamento não mostroti a eficifncia esperada 

no controle das gramíneas, pois, embora tenha propiciado menor 

ndmero de plantas/m do que a testemunha sem capina em ambos os 

cultivares, nio diferiu signiffcativamente deste. Nota-se ainda 

que nas parcelas onde nio se efetuou nenhum controle (testemunha 

s/c), houve uma tendlncia crescente no ndmero de plantas 

daninhas, com o aumento do espaçamento entre linhas. 

Para os outros dois grupos ciperáceas e

latifoliadas (Tabela 14), os efeitos do cultivar e espa�amento 

nlo foram significativos. Ji o efeito dos m�todos de controle 

mostrou o mesmo comportamento nos dois grupos. Os tratamentos com 

herbicidas, tanto o oxadiazon (0,75 kg/ha) como o propanil + 2�4-

D (3,6 + 0,8 kg/ha>, não diferiram do controle manual, 



Tabela 13. Valores médios do número de gramfneas, em função do efeito da 
interação cultivar x eSPaçamento entre linhas x método de controle· 
de plantas daninhas em arroz irrigado por submersãa (EMBRAPA/CNPAF, 
Goiãnia-60, i990). 

--------··-·-----=--::=-;::,.,============--=-=--==-=--======== 

Cultivar Mét. controle de Dose 2/ 
plantas daninhas 1/ (kg/ha) i.a. 

Eseacamento 1ca1 

10 2i 39 
-----------·---J..-----------------------------------

Oxadiazon (pré)

CICA-8 Propani1+2,4-D (pós> 
_,.Controle manual (3)

Testemunha (S/C)

Oxaôiazon (pré)

I�.C-120 Propanil+2,4-D (pós) 
Controle manual (3) 
Testemunha (S/C)

0,75 
3,6+0,8 

0,75 
3,6+0,8 

2,5 b 
i6,0ab 
14,0ab 
59,0a 

2,5 b 
70,5r: 
6,0 b 

73,ta 

e,e b 2,8 b 
73,5a 79,5a 
12,5 b 7,0 b 

103,5a 67,5a 

3,t b i,5 b 
47 ,5ab 66,5a 
6,5 b i,5 b 

74,5a ii5,5a 

---- --= 

1/ Pré = Pré-emergente; Pck = Pôs-emergente; O sinal (+) indica que ot 
herbicidas fora• aplicados separadamente. S(C = Se• capina. 

2/ i.a. = Ingrediente ativo. 

E• cada cultivar, as médias seguiôas pela me!.lla letra não difere■ 
significativamente entre si, pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de 
probabilidade. 



Tabela 14. Valores m�dios dos n�meros de gramrneas. cipericeas e 
latifoliadas, em funçio do efeito do cultivar, 
espaçamento entre linhas e mitodos de controle de 
plantas daninhas em arroz irrigado por submersio. 
EMBRAPA/CNPAF, Goi1nia-GO, 1990. 

Populaç�o de plantas daninhas (No./m2) 
Var i ;:{veis 

Gramíneas 1/ Ciperaceas 1/ Latif'o-
1 i ciclas. j,./ 

Cu 1t i var- es: 
CICA-8 36,4 a 3,0 a 4,4 a 

IAC-·i20 39,0 a 2,8 a 4,4 a 

Espaçamentos: 
i0 cm 30,4 a 3,2 a 3,4 a 
20 cm 40,i a 2,8 a 3,8 a 
30 cm 42,6 a 2,8 a 5,9 a 

Mét. controle: 21 

0;-:ad i azon 2,0 e L3 b 2,3 b 

(0,75 kg/ha) 

Propanil (3,6 kg/ha) 58,8 b i,9 b 0,8 b 

+ 2,4-D (0,8 kg /h a) 

Cont1r o1e manua1 7,9 e '") '") 
C. T ,:_ b L7 b 

(3 capinas) 

Testemunha (S/C) 82,2 a 6,3 a i2,9 a 

========================================================�=��==�-= 

1/ Em cada vari�vel, as mtdias seguidas pela mesma letra na 
co1una, nio diferem significativamente entre si, pelo teste de 
Tukey, ao n(vel de 5X de probabilidade. 

21 O sinal (+) indica quE os hefbicidas f'o1ram aplicados 
separadamente. S/C = Sem capina. 



controlando bem as ciper�ceas e as latifoliadas. Como esperado, 

todos os trls mitodos foram significativamente diferentes do 

tratamento sem capina (testemunha), no qual ocorreu o maior

ndmero de plantas daninhas por unidade de irea. 

Pelo que se observou, o oxadiazon na dose de 0,75

kg/ha, comprovou ser um herbicida eficiente no controle das 

gramíneas mais comuns na cultura do arroz irrigado como o capim

arroz, entre outras, constituindo-se numa opç:io para util•zaçio 

em arroz nessas condiç:Ões, apesar de apresentar uma 

f'itoto}-�ic idade inicial moderada, porém não comprometendo sua 

seletividade ao arroz. 

Com respeito ao comportamento do tratamento 

propanil + 2,4-0, apesar de ser recomendado para o controle de 

gramíneas e lat ifol iadas em arroz, apresenta s1Jas 1 imitações. Uma 

delas é a época de aplicação. Com o propanil, existe a 

incompatibilidade com inseticidas organofosforados e carbamatos 

que eventualmente slo aplicados no tratamento das sementes, no 

solo, ou na parte aérea para o combate de pragas. Neste caso, h' 

que se respeitar um intervalo entre uma aplicaç:io e outra que, 

dependendo do produto, pode variar de 15 a até 40 dias. 

Dependendo da situaç:io pode-se comprometer a aç:io do produto, j� 

que nas doses normais de uso, a maioria das plantas que ele 

controla é no est�dio de 2 a 3 folhas, o que ocorre tambim na 

fase Jovem do arroz e, às vezes aquele intervalo de segurança n�o 

permite a aplica�io do herbicida na ipoca mais apropriada, o 

que pode vir a afetar sua a�io ou seletividade. 

O 2,4-D, constittie uma opçlo para o controle de 
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Plantas daninhas latifoliadas que normalmente ocorrem na cultura 

do arroz. Entretantor sua seletividade à esta cultura está 

condicionada tambim à época de aplica�ão r 

anteriormente de acordo com SMITH JR et ali i r 

como discutido 

1977; KLINGMAN & 

ASHTONr 1981r entre outros. Seu uso r portanto restringe-se a 

determinado perfodo durante o desenvolvimento da cultura. 

No presente trabalhor as sementes de arroz foram 

tratadas com carbofuran (Furadan) para a prote�ão contra insetos 

tais como cigarrinhasr e cupinsr muito frequentes em áreas de 

pastagens circunvizinhas e que quase sempre se transferem para o 

arrozr causando sdrios danos. Por ocasiio da aplicaçio do 

propanil r diversas gram(neas r entre elas o capim-arroz já. 

apresentavam um estádio de desenvolvimento mais adiantado. Estas r 

mesmo sentindo os efeitos do produto recuperaram-se 

posteriormente r o que contribuiu para um controle deficiente 

deste tratamento com rela�ão �s gramíneas. 

4.1.10. feso da biomassa seca das elantas daninhas 

As amostragens para determina�ão do peso da 

biomassa seca das plantas daninhas foram efetuadas aos 90 dias 

após a emergtncia do arroz. 

Na tabela 12 são apresentados os resultados da 

análise de vari�ncia dos dados referentes ao peso da biomassa 

seca total das plantas daninhas. 

C•Jlt i var r 

Observa-se que houve efeito significativo para 

mêtôdo de ctintrole e interâç;ão entre cultivar :e rn�áiá 
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de controle. 

Na tabela 15 constam os valores médios do peso da 

biomassa em função do efeito de cultivar7 espaçamento e método de 

controle de plantas daninhas. 

Observa-se que o peso da biomassa seca foi 

significativamente menor nas parcelas com o cultivar CICA-87 do 

que nas parcelas com o 'IAC-120'7 sugerindo ter havido maior 

desenvolvimento das plantas daninhas nas parcelas com o cultivar 

IAC-120 7 provavelmente em funçlo da menor capacidade competitiva. 

Nlo houve significãncia do efeito isolado de 

espaçamento entre linhas, com relaçlo ao peso da biomassa seca 

das plantas daninhasv como pode ser observado na mesma tabela. 

Observa-se também que não houve diferença 

significativa entre os diferentes métodos de controle de plantas 

daninhas, porém todos tiveram peso de biomassa significativamente 
2 

inferiores aos da testemunha sem capina (1.155 g/m ), como 

esperado. O alto peso obtido mostra a necessldadede de um 

controle adicional das plantas daninhas mesmo com a manutençio da 

ltmina de igua cont(nua ao longo de quase todo o ciclo do arroz. 

Embora não tendo havido diferen-as significativas 

entre os métodos de controle, nota-se uma tend•ncia crescente no 
2 

peso da biomassa seca no tratamento propanil + 2,4-D (198 g/m ), 

quando comparado aos obtidos nos tratamentos com oxadiazon (24,1 
2 2 

g/m > e o controle manual (7,6 g/m >, respectivamente 7 como 

consequência do controle deficiente daquele tratamento em rela�io 

ao controle das gramíneas em geral r observado tambdm por ocasilo 

da contagem das plantas daninhas. 



Tabela 15. Valores médios do peso da biomassa seca de plantas 
daninhas e prod1Jção de grãos, em f'1Jnç:ão do efeito do 
cultivar, espaçamento entre linhas e métodos de 
controle de plantas daninhas em arroz irrigado por 
submersão. EMBRAPA/CNPAF, Goi&nia-GO, 1990. 

=======================================-=--=====-=======� ======= 

Variáveis 

CtJlt i vares: 
CICA-8 

IAC-120 

Espaçamentos: 
i0 cm 
20 cm 
30 cm

Mét. controle: 
0>:ad i azon 
(0,75 kg/ha) 

Pr-opanil (3,6 
+ 2,4-D (0,8 

2/ 

kg/ha) 
kg/ha) 

Controle maniJal 
(3 capinas) 

Testemunha (S/C)

Peso da biomassa seca 
das plantas daninhas 

(g/m2) i./ 

203,7 b 

488,9 a 

386,7 a 
322,4 a

329,8 a 

24.i b 

198.i b 

7 .. 6 b 

1.155 ,. 3 a 

Produç:ão de:· jJ 
grãos (kg/ha) 

4.034 a 
2.938 b 

3.351 a

3.632 a

3.475 a

3.760 ab 

3.478 b 

4.00i a

2.705 e 

======-===========· ============================================== 

1./ Em cada variável,, as médias seguidas pela mesma letra na 
coluna, não díf'erem significativamente entr-e si, pelo teste de 
Tukey, ao nível de 5% de probabilidade. 

2/ O sinal (+) indica qtJe os herbicidas foram 
separ-adamente. S/C = Sem capina. 

aplicados 



fl :1. 

Na estão apresentados os dados 

referentes ao peso da biomassa seca das Plantas daninhas e à 

porcentagem de controle. baseada no peso da biomassa seca, 

determinada aos 90 dias apds a emergtncia do arroz. A figura 3 

mostra o efeito dos métodos de controle sobre a porcentagem de 

controle de plantas daninhas. baseada no peso da biomassa seca. 

Compara-se tamblm com a produção de grãos. característica que 

será discutida no prdximo (tem. 

Pode-se observar em ambas. que a maior porcentagem 

propiciada pelo tratamento com o 

controle manual (capinas aos 19, 39 e 59 dias respectivamente. 

após a emerg�ncia do arroz). sE-q1..1ida pelos tratamentos com 

oxadiazon (0,75 kg/ha) em prt-emers&ncia. com 97,9% de controle e 

A análise de vari�ncia dos dados de peso da 

biomassa seca das plantas daninhas havia mostrado intera�io entre 

cultivar e método de controle. entretanto. não foram detectadas 

diferen�as significativas entre as médias dos tr�s métodos quando 

comparadas pelo teste de Tukey. Somente a testemunha sem capina 

mostrou diferen�a significativa em relação aos trfs métodos de 

controle. 

Por outro lado. a diferença verificada entre os 

cultivares CICA-8 e IAC-120. com Fela�ão ao peso da biomassa seca 

das plantas daninhas. evidencia a maior capacidade competitiva do 

primeiro cultivar. queF mesmo tendo um porte menor pode compensar 

esta d i feFen�a com uma ma í.oF. capi:\c i ela.de de prodüçãc, de perf i lh:01:>
2 

. . .. · . . 2
. 

.· . . · .. •··
por IJnidacle de árear 544F6/m contra apenas 302 r 4/m do sê9 1Jniêlo 



cultivar ,. dei >�ando com isto. menos espa�o disponível para o 

desenvolvimento das Plantas daninhas. 

Resultados semelhantes foram obtidos em um estudo 

com dois cultivares de arroz submetidos à irrígaç;ão com uma 

limina de �gua de 7,5 cm de profundidade. no qual constatou-se 
2 

tambim menor peso de matéria seca de plantas daninhas/m nas 

Parcelas com o cultivar de maior capacidade de perfilhamento 

<IRRI ., 1977>. 

Tabela 16. Valores médios do peso da biomassa seca de plantas 
daninhas e a porcentagem de controle ., em func:ão do 
efeito dos métodos de controle de plantas daninhas em 
arroz irrigado por submersão. aos 90 dias após a 
emergfncia do arroz. CEMBRAPA/ CNPAF. Goiãnia-GO. 
1990). 

--=-=-------------=============================================== 

Metodo de controle* 

O>!i,\d i azon 

Propanil + 2,4-D 

Controle manual 

Testemunha (S/C) 

Peso da biomassa se
Dose ca das plantas dani-

(kg/ha) nhas (g/m2) 

0 ,. 75 24,i b 

3 ,. 6 + 0 ,. 8 

1.155,3 a 

Porcentagem 
de contro
le (7.)

98 

83 

99 

0 

================================================================= 

As médias seguidas 
significativamente entre 
57. de probabilidade.

pela mesma letra não di�erem 
si. pelo teste de Tukey., ao nível de 

* O sinal (+) indica que os herbicidas foram 
separadamente. S/C = sem capina. 

aplicados 
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Os resultados da an�lise de vari&ncia dos dados de 

produção sio apresentados na tabela 12. Pode-se notar que houve 

efeito significativo somente para cultivar e mdtodos de controle 

de plantas daninhas. 

A produçio de grios de arroz expressa em kg/ha, 

corrigida para 13% de umidade, foi obtida em uma irea dtil de 
2 

7,20 m em cada subparcela. 

Na tabela 15 encontram-se os valores midios para a 

produ�5o de grãos. 

Observa-se que o cultivar CICA-8 ,. com um 

rendimento de grãos de 4.034 kg/ha foi significativamente 

superior ao 'IAC-120', em produção, com 2.938 kg/ha. Deve-se 

r-essaltar,. entretanto ,. que ambos os cultivares ,.

nio alcan;aram as suas produtividades 

neste 

mw.-d ias 

normais, em função dos efeitos de baixas temperaturas ocorridos 

cl1.1rante o periodo reprodutivo (Figura 2), que influenc:iaram o 

potencial de produção dos dois cultivares ,. nessas condiç:Ões. De 

acordo com YOSHIDA (1981) e YOSHIDA & PARAO (1976), a temperatura 
o 

média para o arroz deve estar 7 dependendo da faser entre 15 C e 
o o o 

35 e. Midias abaixo de 17 C ou acima de 40 C são bastante 

prejudiciais nas fases de diferenciaçlo da pan(c1.1la e 

principalmente na fase inicial da forma�ão do grão de pólenr 

podendo causar esterilidade das espigue-tas. 

Não houve efeito significativo do e,spaç:amento na 

produç:ão de grãos r embora se observe 1Jma tend�nc ia ele acréscimo 



da produ�io no espa�amento de 20 cm entre linhas, que i o 

espa�;_..,mento recomendado para o cultivo com irrigação PCW

submersSo <STONE et ali i, 1990).

Por outro lado, os efeitos dos m�todos de controle 

de plantas daninhas sobre a produçio de grãos foram n(tidos 

<Ti,bela 15). 

A maior produçlo de grios (4.001 kg/ha), foi 

obtida no com o embora 

não tenha diferido da produ�io obtida no 

tratamento com oxadiazon, na dose de 0,75 kg/ha, que foi de 3.760 

kg/ha. Segue-se o tratamento com os herbicidas propanil + 2,4-D 

' 

com 3.478 

estatisticamente nio diferiu do tratamento anterior. 

kg/ha, 

O menor rendimento de grios, como esperado, foi do 

tratamento testemunha sem capina, com apenas 2.705 kg/ha, 

significativamente inferior aos demais. 

As diferenças de produtividade mostram claramente 

a influtncia dos diferentes métodos de controle de plantas 

daninhas sobre a produção de grios. 

Com relação aos dois cultivares utilizados neste 

estudo obse,�vou-se . que o 'CICA-8 ', cultivar de porte 

intermediirio, mas com sua alta capacidade de perfilh�mento, al�m 

da disposi�io dos perfilhes ser de forma mais compacta e maior 

índice de área fol lar, mostrou ser mais competitivo do que o 

"'IAC-120
.,

, cultivar de porte alto, por�m com capacidade de 

perfilhamento nitidamente inferior, al�m da disposi�io dos seus 

perfilhes ser de forma mais aberta do que o 'CICA-8', sendo uma 



can,,ct er (st i ca nio deseJ�vel em cultivares de arroz, dE acordo 

com FERRAZ (1987). 

Com relação aos espaçamentos entre linhas, neste 

não detectou influ@ncia sobre a produ;ão de 

urna vez que nio houve diferença significativa entre os 

trts espaçamentos estudados (10. 20 e 30 cm); entretanto, sabe-se 

q11e menores s�.o es,senc ia is par-a minimizar a 

ele p1ant;;-1s daninhas E, consequentemente, obter 

me1hores produtividades. 

No1r ma1mente, reduzindo-se o espaçamento entre as 

1 i nhas ou aumentando-se a quantidade de sementes por irea, pode-:-.' 

em cornpet ição contra as 

rnen or nJmero destas Plantas. 

p1�•.nt;;i.s. daninhas e• 

Entretanto, em um po1rtanto. 

trab,:dho conduzido no IRRI (1978), quando reduziu-se o 

espaçê1rnento de 25 para 20 cm, ou ê1u.mentou-··se a quantidade de 

de 80 para 160 kg/ha, nffio houve efeitos significativos 

sobre as plantas daninhas associadas ao arroz, nem no rendimento 

de g ir\�.os. 

c:ons i deraç;B.o 

Obviamente que outros fatores devem ser levados em 

Pê\ra o estabelecimento do espa�amento 1 i m Í t E OU

ótimo. como a densidade de semeadura, viabilidade de util iza,io 

de operac5es fitossanitirias, entre outros. 

Entretanto. os efeitos dos tratamentos de controle 

de plantas daninhas sobre produ,io de grios foram evidentes. 

O controle manual, com capinas aos i9, 39 E 59 

dias após a emergéncia do arroz. demonstrou ser bastante eficaz 

no controle das plantas daninhasr resultando em maior 

produtividader porim i uma operação extremamente trabalhosar 



) 

1:5.l 

demorada e dif(cil de ser executada nessas condiç5es, alim dos 

altos custos de operaçio requeridos. 

Os tratamentos com herbicidas tanto em pré-

emerg•nciar como em pds-emerglncia r tambim demonstraram sua 

efici�ncia e, principalmente no primeiro caso, em que o oxadiazon 

propiciou um rendimento de grios 

semelhante ao obtido com o controle manualr evidenciando as 

vantagens que podem ser usufrurdas com os herbicidas aplicados em 

prd-emerglncia no controle das plantas daninhas em arroz. 

Diversos trabalhos têm mostrado a efici&ncia do 

oxadiazon na cultura do arroz, proporcionando altos rendimentos, 
• 

sem causar fitotoxicidade séria r em doses que variaram de 0 r75 a 

1,5 kg/ha (BAKER, 1969; IRRI, 1976; MOODY, 1979). 

Por outro lado, há também resultados mostrando 

efeitos fitotdxicos mais acentuados do oxadiazon ás Plantas de 

arroz <ALI et alii 1977, CRANE, 1973). Observa-se portanto, que 

há variações entre os diferentes locais, quanto aos resultados 

obtidos. Diferenças ou variações do tipo de plantas daninhas, 

tipo de solo e clima, �pocas de aplicaçio, entre outros, são 

alguns dos fatores que influenciam o nível de controle e/ou os 

níveis de fitotoxicidade nos diferentes locais. 

O tratamento com propanil + 2,4-D <3r6 + 0.8 

kg/ha). aplicado em pós emergtncia r mesmo com uma produtividade 

inferiorr 

ONadiazon 

nio diferiu significativamente da obtida com 

na dose de 0 r 75 kg/ha. 

o 

As combina�5es r misturas ou aplica�5es sequenciais 

\de herb i e idas r geralmente s�o •J.sadii\S para· ii\mp l iar o e1:,pect r-ô de 



controle em rela�io ao tratamento com os produtos isolados e, a 

dura;io do período de controle. tambfm geralmente i maior. As 

combina;5es do herbicidas propanil + thiobencarb, propanJl + 

butachlor, propanil + oxadiazon propanil + 

frequentemente provocam fitotoxicidades temporárias ao arroz, que 

podem se manifestar como necrose das pontas das folhas, clorose 

ou reten;io do crescimento da planta. Entretanto, o arroz 

normalmente recupera-se após 2 a 3 semanas e a produ;io de grios 

nio parece ser afetada, devido aos efeitos desses sintomas. 

Um fator importante que deve ser levado em 

considera;io, com rela;io aos tratamentos em pós emergfncia, � a 

�poca de aplica;io, que pode influenciar diretamente no nível e 

no espectro de controle das plantas daninhas, aldm do grau de 

fitotoxicidade à cultura. 

Um outro fator de extrema importAncia neste 

sistema de cultivo, que influencia diretamente i o manejo da 

A emergfncia e os tipos de plantas daninhas estio 

estreitamente relacionados com o nrvel de umidade no solo e � 

espessura da limina de irriga;io <YAMADA, 1965). 

De acordo com DE DATTA (1973), um bom manejo de 

igua pode eliminar ou controlar eficazmente diversas espicies 

gram(neas em arroz irrigado e, uma combina;io do manejo de �gua 

com outros mitodos como a aplica;io de herbicidas, proporciona 

maior efici&ncia no controle das plantas daninhas em geral nessas 

condi;ões. 



linhas e mitodo de contcole de elantas danlobas em acco� na 

Na Tabela 17 estão apresentados os resultados da 

anilise de vari&nciar expressos em quadrados médios obtidos para 
' 

as seguintes características: altura de plantas r ndmero de 
2 

p erf' i 1 hos/m r ndmero de panfculas/m r porcentagem de grlos 

cheiosr peso de 100 sementes e índice de Jrea foliar (IAF>. 

Observa-se que houve significância do efeito do 

cultivar para todas as caracter(sticas estudadas. 

O efeito de espa;amento foi significativo somente 
2 2 

para ndmero de perfilhos/m e ndmero de panfculas/m . 

Com rela;ão aos métodos de controler verificam-se 

efeitos significativos para alturar ndmero de perfilhos r ndmero 

de panrculas e IAF. 

Houve ainda intera;ão entre cultivar e método de 

controle para a� trfs primeiras características. 

4.2.1. éltuca da elaota 

Os valores médios para alt1Jra da planta 

determinada por ocasião da colheitar são apresentados na tabela 

18. 

Observa-se que o cultivar IAC-120 apresentou maior 

altura do que o 'CICA-8'. Entretantor ambos os cultivares 

mostraram pequena redu;ão no porte r principalmente o 'CICA 8'r em 

rela;ão �s midias obtidas no experimento em condi;5es de 

irriga;ão por submers1o. 



Tabela 17. Resumo das an�lises de variância para as caracter(sticas altura da planta (cal, ndero de perfilhes ,or 
metro quadrado (112), ndmero de panfculas por etro quadrado (112), porcenh.gea de grios cheios, ptso de 
110 sementes (9) e fndice de �rea foliar <IAF> em arroz no sisteu de várzea daida. EIBRAPA/CHPAF, 
Goiãnia-60, 1998. 

____ ::,-_·-=--=-=--=-======================-=--=========r ===--====--=== 

FONTE DE VARIAC�O G.L. Altura da 
Planta 

No. Perfilhos 
por ra2 

QUADRADOS Ml!DIOS 

No. Panículas 
por ra2 

Grãos Cheios 1/ Peso de 
{%) 100 Sementes 

fndice de 
kea foliar 

------------------------------------------·-----·----'-

Repetição 3 242,089 

Cultivar (C) 1 54078,n311 

E�paçaaento (E) 2 22,57!i 

e x E 2 13,389 

Erro <a> 15 23,457 

Hét.Cor,trole <H.C.> 3 472,11411 

C x H.C. 3 231,95411 

Ex H.C. 6 16,027 

ex Ex H.c. 6 4,890 

Erro (b) 54 19,717 

c.v. (%) 5,40 

9139,64 4407,81 

3435897,2511 2689493,0811 

96258,1911 74269,5611 

3849,33 3032,15 

1922,29 2766,21 

90309,5511 98435,0111 

23547,9311 22474,8611 

703,56 801,50 

4697,75 3743,95 

3533,15 3332,56 

14,58 15,85 

0,0222 

t,568311 

0,&093 

e,e0s1 

e,0013 

i,1038 

e,e0se 

0,0130 

5,78 

0,228 

35,321H 

0,012 

0,007 

i,t17 

0,130 

0,i14 

0,t17 

e.eu

0,0621 

t,3739H 

••• 217 

••• 148 

0,1154 

0,1871 

24,58
==================================---=====--=---====

1 F Significativo ao nível de 5% de probabilidade 
11 F Significativo ao nível de 1% de probabilidade 
i/ Os dado� �frera1 transforraação ARC.SEN ;x-
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Tabela 18. Valores midios da altura da planta, ndmero de 
perfilhos e n�mero de panrculas, em funçio do efeito 
do cultivar, espa�amento entre linhas e mdtodos de 
controle de Plantas daninhas em arroz no sistema de 
v�rzea dmida. EMBRAPA/CNPAF,. Goiinia-GO ,. 1990. 

================================================================= 

Varia.veis 

C1J l t i vares: 
CICA-8 
IAC-i20 

Espaçamentos: 
10 cm 

20 cm 
30 cm 

Mét. controle: 2/ 

O>�ad i azon
(0 ,. 75 kg/ha)

Propanil (3,6 kg/ha) 
+ 2,4-0 (0,8 kg/ha) 

Controle manual 
(3 capinas> 

Testemunha (S/C)

Al tr..lra i/ 
(cm) 

58,4 
105,9 a 

81,2 a 
82 .. 4 a 
82,8 a 

85,3 a 

82,7 a 

84 ,. 9 a 

b 

75 ,. 7 b 

Perfil hos i/ 
(N/m2> 

596,.7 a 
218 ,. 4 b 

467,8 a 
394,.2 b 

360,6 c 

450,3 a 

380,6 b 

465,.2 a 

334,0 c 

Paníc1Jlas i/ 
(N/m2) 

531,6 a 
196 ,. 8 b 

415,0 a

358,4 b 

319,2 e 

411,6 a

326 ,. 5 b 

424,.9 a

293 ,. 9 b 

================================================================= 

1/ Em cada variivel, as m4dias seguidas pela mesma letra na 
coluna, nlo diferem significativamente entre si, pelo teste de 
Tukey ,. ao nrvel de SX de probabilidade. 

2/ O sinal (+) indica que os herbicidas foram 
separadamente. S/C = Sem capina. 

Os efeitos do espaç;amento entre 

aplicados 

linhas ,.

independente das outras vari�veis, nlo mostrou significincia 

tambfm nessas condiç5es ,. a exemplo do que ocorreu no sistema 

irrigado por submersio. 



Pode-se observar ainda na tabela 18r· que os 

métodos de controle de plantas daninhas r não diferiram com 

relação aos valores obtidos para a altura da planta. Entretantor 

os trts métodos apresentaram valores médios da altura 

significativamente superiores aos da testemunha r evidenciando os 

efeitos danosos da interfertncia das plantas daninhas sobre o 

arroz. 

Na tabela 19 são apresentados os dados de altura 

resultantes da interação entre cultivar e métodos de controle. 

Verifica-se que não houve influ&ncia dos métodos 

de controle sobre a altura do cultivar CICA-8. Por outro lado r 

observa-se que o cultivar IAC-120 teve altura média maior nos 

tratamentos com oxadiazon <0 r 75 kg/ha) e controle manual. Prdximo 

destes, ficou o tratamento com propanil + 2 r 4-D C3 r 6 + 0i8

kg/ha>r embora estatisticamente inferior. Todos os tratamentos 

entretantor foram significativamente diferentes da testemunha 

sem capina, na qual se observou a menor altura de planta. 

O crescimento das plantas de arroz pode ter sido 

influenciado pelos efeitos de baixas temperaturas verificadas no 

final da fase vegetativa e na fase reprodutiva <Figura 2 e 

Apfndice>r a exemplo do que ocorreu no experimento irrigador J' 

que ambos os experimentos foram instalados na mesma época e em 

· áreas próximas.

4.2.2. Númecc de eecfllbcs 

As médias do efeito do cultivar r espa�amento entre 

l i nhas e dos mêt odps de controle sobre o n•.1mero de perfilhe>!> 

- · . . · . ·  . . · . . .
. 

estao apresentados na tabela 18. 



Tabela 19. Valores mddios da altura da planta,. em função do 
efeito da inte-ra�io cultivar x mitodos de controle de 
p 1 antas daninhas em arroz no sistema de v.;{rzea •.Ím ida .. 
<EMBRAPA/CNPAF .- Goi�nia-GO,. 1990).

==============================================-================== 

Cultivar 

CICA-8 

IAC-120 

Met. controle 
de plantas 
daninhas 1/ 

0}•:ad i azon (pré> 
Propani1+2 ,. 4-D (pds> 
Controle manual (3)

Testem•Jnha (S/C) 

0}-tad i azon (Pré) 
Propani1+2 ,. 4-D (pds> 
Controle manual (3) 
Testemunha (S/C) 

Dose 
(kg/ha) 

i .. a. 2/ 

Al t i .ira da 
planta 

(cm) 3/

59.0 a 

60 ,. 4 a

58,.5 a

55.-7 a

iii.-5 a 
104 ,. 9 

111,3 a 
95,8 

b 

c 

==================-====================--=======-==--===--==-===== 

i/ Pri = Prf-e-me-rge-nte-; Pós = Pds-e-merge-nte; O sinal 
que os herbicidas foram aplicados separadamente-. 
capina. 

2/ i.a. = Ingrediente- ativo. 

(+) 

SIC 

indica 
= S-em

3/ Em cada cultivar. as mddias seguidas pela mesma letra nlo 
diferem significativamente entre si ,. pelo teste de Tukey. ao 
nível de 5¾ de probabilidade-. 

Pode-se verificar que os cultivares mostraram 
2 

diferen�a significativa com rela�io ao ndmero de perfilhos/m • O 

cultivar CICA-8 produziu mais do dobro do n�mero de perfilhas do 

que o "IAC-120 " ,. confirmando sua alta capacidade de 

perfilhamento r tambim nas condiç;5es de várzea dmida. 

Observa-se 

O efeito do espa�amento �ambdm foi significativo. 

qtJf!.F 

. 
. 

à me-d ida em que a1Jme:nfa o êspaç;amento F dimin1Ji 



significativamente o nJmero de perfilhes por unidade de irFa. 

Resultados semelbantes foram obtidos Por STONE et al I i 

tambim em condi,5es de v�rzea �mida. 

(1'?90), 

Com rela,io ao efeito dos m�todos de controle das 

plantas daninhas sobre o n�mero de perfilhes, verificou-se um 

maior ntlmero de perfilhos/m nos tratamentos com controle manual 

e com oxadiazon (0 7 75 kg/ha), seguindo-se o tratamento com 

propanil + 2 7 4-D (3,6 + 0,8 kg/ha). O ndmero de perfilhes obtido 

no. tratamento sem capina (testemunha) 

inferior aos demais. 

foi significativamente 

Os valores midios do efeito da i n t eri1 ç: ão e:·n t r e 

cultivar e mftodos de controle sio apresentados na tabela 20. 

Por esta tabela, pode-se observar a resposta 

diferenciada dos dois cultivares em rela,ão aos mitodos de 

controle. Para o cultivar CICA-8, os maiores ndmeros de perfilhas 

ocorreram nos tratamentos com o controle manual e com oxadiazon. 

O tratamento com propanil + 2,4-D, nlo diferiu significativamente 

do tratamento sem capina (testemunha). O cultivar IAC-120 tambim 

perfilhou mais no tratamento com o controle manual e, o menor 

ndmero de perfilhes foi do tratamento sem capina (testemunha), 

que entretanto, nio diferiu dos dois tratamentos com herbicidas. 

A capacidade de Perfilhamento de um cultivar i uma 

característica que influencia diretamente na sua habilidade 

competitiva 

anteriormente. 

com as plantas daninhas, como d i sc:1Jt ido 

OE DATTA et ali i (1969). em experimentos onde se 

utilizou o cultivar IR-B. de porte baixo e alta capacidade de 

perfilhamento e a 'H-4' de porte alto e poµco perfilhamento. 



Tabela 20. Valores médios do número de perfilhos7 em fun�io do 
efeito da interacio cultivar x mitodos de controle de 
plantas daninhas em arroz no sistema de várzea úmida. 
<EMBRAPA/CNPAF7 Goi�nia-60 7 1990). 

=========================================-�=============�======== 

Cultivar 
Met. controle 
de plantas 
daninhas .i/ 

Dose 
(kg/ha) 

i. a. 2/

Per f' i lhos 
(No./m2) 3/ 

CICA-8 

IAC-120 

Oxadiazon (pré) 
Propani1+2 7 4-D (pós) 
Controle manual (3)

Testemunha (5/C) 

O>:ad i azon ( pré) 
Propanil+2 ,, 4-D (pós) 
Controle manual (3) 

Testemunha (S/C) 

0 ,. 75 
3 ., 6+0 ., B 

661,,1 

552,.0 

685 ,, 3 
488,,5 

23976 
20972 
245 ,, i 
17975 

a 
b 

a 
b 

ab 
ab 
a 

b 

========�======-�================================================ 

i/ Pri = Pr�-emergente; Pds = Pós-emergente; O sinal 
que os herbicidas foram aplicados separadamente. 
capina. 

2/ í.a. = Ingrediente ativo. 

(+) 

S/C 
indica 
= Sem 

3/ Em cada cultivar,, as m,dias seguidas pela mesma letra nSo 
diferem significativamente entre si,, pelo teste de Tukey7 •o
nível de 57. de probabilidade. 

constatou uma relação inversa entre densidade de plantas daninhas 

e produção de biomassa seca do arroz. A redução da biomassa seca 

f'o i mais severa para o cultivar H-4 do que para o 'IR-8 ' ,, 

particularmente quando houve uma infestação de plantas daninhas 

-na fase inicial., indicando que .. para a competiç:ão7 o número de

perfilhos é mais importante do que a altura da planta. 



As médias apresentadas na tabela i8 mostram uma 

estreita relaç:ão entre o ntlmero de panrc1Jlas por unidade de área 

e o ndmero de perfilhos. Houve efeitos significativos dos 

cult ivaresr dos espaçamentos e dos métodos de controle das 

plantas daninhas r 

perfi lhos .. 

na mesma ordem verificada com o número de 

Na tabela 21 estio os dados médios do efeito da 

intera�io entre cultivar e m�todos de controle. 

Observa-se que para o cultivar CICA-8 ocorreu 
2 

maior ntlmero de panrculas/m nos tratamentos com o controle 

manual e com o oxadiazon r seguindo-se o tratamento com os 

herbicidas propanil + 2 r 4-D r que estatisticamente não diferiu da 

testemunha sem capina. 

No cultivar IAC-i20 r os trfs mJtodos foram 

semelhantes. O tratamento com propanil + 2,4-D tambdm nlo diferiu 

da testemunha sem capina r refletindo exatamente o que ocorreu no 

número de perfilhes. 

O estádio de desenvolvimento da cultura no momento 

da aplicação do 2 r 4-D (e também de outros herbicidas> r pode 

influir acentuadamente no nfvel de fitotoxicidade que esses 

produtos causam aos cereais r como o arroz. De acordo com ALDRICH 

(1958), em geral a susceptibilidade coincide com fases de alta 

atividade meristemitica r sendo os cereais mais suscept rveis 

quando tratados durante o perfilhamento, principalmente na fase 

inicial r na fase de diferenciaç:ão floral e novamente durante o 

rápido desenvolvimento das espiguetas. 



Tabela 2L Valores médios do niJmero de panículas, em fun.ão do 
efelto da lnteracio cultivar x mitodos de controle de 
plantas daninhas em arroz no sistema de várzea úmída. 
<EMBRAPA/CNPAF, Goi�nia-GO, 1990). 

================================================================= 

Cultivar 
Met .. controle 
de plantas 
daninhas i/ 

Dose 
(kg/ha) 

Pani'c1.1las 
(No .. /m2) 3/ 

ClCA-8 

IAC-120 

0>:ad í azon ( preO 
Propani1+2 7 4-D (pós) 
Controle manual (3)

Testemunha (S/C) 

Oxadiazon (pré) 
Propanil+2,4-D (pds) 
Controle manual (3) 
Testemunha (S/C)

i .. a. 2/ 

0,.75 
3,6+0,8 

599,.4 
466 ,, 4 

624 ,, 2 

436 ,. 3 

223 ,. 7 

186,.5 

225,.7 

151 ,. 4 

a 

b 

a 
b 

a 
ab 
a 

b 

=--==-==-=-===-================================================== 

1/ Pri = Prd-emergente; Pds = Pós-emergente; O sinal (+) indica 
que os herbicidas �oram aplicados separadamente. S/C = Sem 
capina. 

2/ i.a. = Ingrediente ativo. 

3/ Em cada c1.1ltivar, as médias seguidas pela mesma letra 
diferem significativamente entre si r pelo teste de Tukey, 
nfvel de 5¾ de probabilidade. 

nao 
ao 

Os dados médios de porcentagem de grãos cheios 

constam na tabela 22. 

Pode-se observar que os cultivares diferiram 

significativamente entre si ,. tendo o 'IAC-i20' apresentado maior 

porcentagem de grios cheiosr o que não ocorreu no experimento 

cond•.1z ido em cond i ç:Ões de irri gaç:lo por s•Jbmersão. · 



Tabela 22. Valores médios referentes à porcentagem de grãos 
cheios,. peso de 100 sementes e i'ndice de área foliar ,.

em funç:ão do efeito do cultivar ., espaç:amento entre 
linhas e métodos de controle das plantas daninhas em 
arroz no sistema de várzea 1.imida. EMBRAPA/CNPAF ,.

Goiinia-GO ,. 1990. 

============================================. ================·==== 

Variáveis 

Cultivares: 
CICA-8 

IAC-120 

Espac;:amentos: 
10 cm 
20 cm 
30 cm 

Hét •. Controle: 2/ 
Oxadiazon 
(0 ,. 75 kg/ha) 

Propanil (3 ,. 6 kg/ha) 
+ 2 ,. 4-0 (0 ,. 8 kg/ha) 

Controle man1Jal 
(3 capinas) 

Testemunha (S/C)

Grãos 
cheios i/ 

( 7.) 

59,.0 b 

73 ,. 2 a 

66,.i a 
66,.6 a 

65 ,. 6 a 

68 ,. 4 a

65 ,. 5 ab 

66.,0 a
b

: 

64 ,. 5 b 

Peso de 100 
Sementes 1/ 

(g) 

2 ,. 26 b 

3,.48 a 

2 ,. 88 a 

2 ,. 88 a 

2 ,. 85 a 

2 ,. 91 a 

2 ,. 84 a 

2 ,. 89 a 

2 ,. 84 a 

IAF i/ 

4.,04 a

2,.80 b 

3 ,. 79 a 
3 ,. 32 a 

3,.15 a 

3 ,. 77 áb 

3 ,. 22 b:c 

4 ,. 07 a 

2 ,. 63 e 

================================================================-

1/ Em cada var h{vel., as médias seguidas pela mesma letra na 
coluna,. não dif'erem significativamente entre si., pelo teste de 
Tukey,. ao nível de 5% de probabilidade. 

2/ O sinal (+) indica que os herbicidas foram 
separadamente. S/C = Sem capina. 

aplicados 
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Os dados relativos ao efeito do espa�amento sobre 

a porcentagem de grãos cheios mostram que nio houve diferença 

significativa entre as médias nos tr�s espa�amentos estudados. 

OLIVEIRA et ali i (1977> r trabalhando com dois cultivares de arroz 

em regime de irrigaçio por aspersio r constatou que os maiores 

espaçamentos e altas densidades de plantas favoreceram a 

porcentagem de grlos cheios. 

Resultados semelhantes foram relatados por GAUTAM 

& SHARMA, (1983). 

O efeito dos mitodos de controle das plantas 

daninhas, (tabela 22), mostra que a percentagem de grãos cheios, 

obtido no tratamento com oxadiazon (0,75 kg/ha), somente foi 

superior à obtida no tratamento sem capina (testemunha>. Nio 

houve diferenças significativas entre os demais tratamentos. 

De um modo geral, verifica-se que a porcentagem de 

grios cheios obtida em ambos os cultivares no sistema de várzea 

dmida foi muito menor do que a obtida no experimento conduzido em 

regime de irrigaçio por submersão, principalmente no 

cultivar desenvolvido para o cultivo sob condiçBes de 

e pesada adubaçio. 

'CICA-8', 

inundaçlo, 

porcentagem 

temperaturas 

aptndice), 

o principal fator responsável baixa 

de grãos cheios observada, foram 

pela 

as baixas 

ocorridas no per(odo reprodutivo <Figura 2 e 

que tamb�m afetaram o experimento conduzido em regime 

de irrigaçlo por submerslo, porim em menor intensidade, Já que 

nesse caso, a llmina de água cont(nua e permanente exerceu uma 

a;io termoreguladora, o mesmo nlo ocorrendo no sistema de várzea



druida, no qual essa lAmina não existiti. Sabe-se que a variação 

desse fator causa a esterilidade das espiguetas, de acordo com 

CHAUDHARY & GHILDYAL, (1970). A esterilidade tambim pode ocorrer 

se a quantidade de igua não for suficiente durante o perrodo de 

, 
diferencia�io do Primdrdio floral <DE DATTA, 1981). 

Os dados referentes ao peso de 100 sementes estão 

apresentados na tabela 22. Pode-se verificar que o peso de 100 

sementes somente foi influenciado pelo efeito do cultivar, 

independente das outras variiveis. Esse peso 1'0Í

significativamente maior no cultivar IAC-120, mostrando a mesma 

rela�io observada no experimento conduzido em condiç5es de 

irriga�io por submersão, embora os valores midios tenbam sido 

ligeiramente inferiores aos obtidos naquela condi�lo. 

Não houve influtncia significativa 

espaçamentos entre linhas, bem como dos métodos de controle de· 

plantas daninhas, com relação a essa caracterrstica. Deve"se 

ressaltar, entretanto, 

100 sementes foram 

que em todos os tratamentos os pesos de 

inferiores aos obtidos no experimento 

irrigado. Esse resultado mostra a importAncia da presença da 

ltmina de �gua, principalmente na fase reprodutiva do ar�oz, para 

a maximizaçio destes e de outros componentes da produ�lo, o que 

pode ser constatado pelos resultados obtidos tambim por STONE et 

alii, (1979) e STONE et ali i, (1990). 
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Na tabela 22, constam os dados relativos ao IAF, 

determinado durante o perrodo de floraçlo. 

Pode-se notar que tambim neste houve 

influfncia signficativa do cultivar, tendo o 'CICA-8' apresentado 

um IAF significativamente maior do que o em 

consequlncia da sua maior habilidade de produ�io de perfilhos, 

que ainda foi um pouco mais acentuada em condJç5es de várzea 

dmida; o mesmo nlo ocorrendo com o cultivar IAC-120. Resultados 

de trabalhos conduzidos por YAMADA (1964); STONE tt ali i <1979) e 

STONE et ali i (1990), mostraram que a presen�a de uma llmina de 

igua cont(nua durante a fase vegetativa inibiu o perfilhamento do 

arroz. 

Pode-se verificar ainda na tabela 22, que nao 

houve diferen�a significativa entre os espa�amentos com rela�lo 

ao IAF. Entretanto, observa-se que houve uma tendfncia dos 

valores dt IAF reduzirem-se com o aumento do espa�amento, em 

ambas as condiç5es em que foram conduzidos os experimentos. 

Com rela�lo a influlncia dos mitodos de controle 

das plantas daninhas sobre o IAF, pode-se notar que o maior 

(ndice foi obtido no tratamento com o controle manual, embora, 

estatisticamente, nlo tenha diferido do tratamento com oxadiazon 

(0,75 kg/ha). Os dois tratamentos com herbicidas, tanto em prd-

emergfncia como em pÓs-emerglncia não diferiram 

significativamente entre si, com rela�lo aos valores de IAF. 

O menor IAF foi obtido no tratamento sem capina 

que tambim nlo diferiu do valor obtido com o tratamento propanil 



+ 2.4-D.. O comportamento dos nuHodos de controle das plantas 

daninhas sobre o IAF. independentemente das outras variiveis, 

mostra uma rela�io semelhante à observada com o ndmero de 
2 

Perfilhos/m . 

OKAFOR & DE OATTA <1974), trabalhando com arroz de 

sequeiro, verificaram que nas parcelas onde o arroz sofreu a 

competição com diversas esp�cies de Plantas daninhas, houve· 

dristica reduçio na produção, devido � reduç&o do ndmero de 

perfilhes, ndmero de panículas, IAF e "taxa de transmisslo de 

luz" (LTR). 

de arroz 

Em um outro estudo de competi�io entre o cultivar 

'IR-20' e a esPicie Sclceus macltlmus. VISPERAS & 

VERGARA (1976), verificaram um decriscimo significativo no IAF do 

arroz, como resultado da competi�lo entre as duas esp�cies, POF�m 

o SÃ macltlmus nio foi afetado. Observou-se tambim redução no 

perfilhamento e, consequentemente, na produção de grãos. 

4.2.7. Eitota�icidade das becbicidas 

Os resultados da aná1i$e de vàrilncia dos d�dos 

referentes a avaliações visuais de fitotoxicidade dos herbicidas 

constam na tabela 23. 

Pode-se notar que houve significância para � 

e-feito dos cultivares apenas nas duas primeiras avalia�ões. 

Verificou-se também efeito significativo nas tr�s avaliações 

efetuadas Pê\ra os mêtodos de c:ontrole de plantas dânTnhas •·• e 

interação entre cultivar e- mêtodos de controle. 



Tabela 23. Resumo das análises de vari!ncia dos dados relativos à fitotoxicidade dos herbicidas (ia., 
2a. e 3a. avaliações> e controle geral de plantas daninhas (ia. e 2a. avaliações) em arroz no 
sistema de várzea úmida. Escala da European Weed Research Council (EWRC, 1964). 
E�RAPA/CNPAF, Goiãnia-GO, 1990. 

= ---------------- ---- --------------------------�-- -

QUADRADOS MEDIOS 
-------------------- ---------------------------

FONTE OE VARIAC�O 6.L. fitotoxicidade dos herbicidas Controle geral de plantas daninhas 
-------------------- --------- ----------------

ia. 2a. 3a. ia. 2a. 
Aval lação Avaliação Avaliação Avaliação Avaliação 
(i0 dias) (20 dias> (40 dias) (30 dias) (60 dias) 

--------

Repetição 3 1,594 0,570 0,205 0,455 0,333 

Cultivar (C) 1 3,76fH 1,042* 0,260 0,260 0,167 

Espaçamento <E> 2 0,656 0,500 0,042 0,219 0,792 

e x E 2 0,198 t,042 0,167 i,5i0 1,292 

Erro (a) 15 0,31t e,221 0,180 1,022 0,900 

Mét.Controle (K.C.) 3 38,844H 22,486H 14,927H 265,122H 235,806H 

C x N.C. 3 1,2611 1,0421 i,6491 t,927 0,028 

Ex H.C. 6 0,491 t,194 t,208 e,e3t 1,222 

C x Ex N.C. 6 e,198 t,542 e,386 t,844 0,444 

Erro (b) 54 e,311 0,269 t,230 1,733 0,648 

-----; 

c.v. (%) 26,64 28,58 29,34 2t,9i 18,22 
-------------==============----------===�=======�=-de==========---�============== 

* f Significativo ao nível de 5% de probabilidade
** f Significátivo ao nfvel de iZ de probabilidade



Os dados referentes à avaliac::io de fitotoxicidade 

constam na tabela 24. 

Observa-se resposta diferenciada dos cultivares 

nas d•Jas primeiras avaliações, onde o 'CICA-8' obteve memores 

fnd ices ,. sugerindo menor susceptibilidade aos efeitos dos 

herbicidas do que o 'IAC-120' nas fases iniciais. Entretanto ,. na 

terceira avali a.cão (40 dias após o tratamento),. já não se 

observaram mais diferenças e ambos os cultivares recuperaram-se 

plenamente dos efeitos fitotdxicos. 

Nio houve influ�ncia dos espacamentos nas tr�s 

épocas de avaliação ,. como mostra a mesma tabela e ,. nota-se que os 

índices foram decrescendo gradativamente da Primeira para a 

terceira avaliação,. indicando um desaparecimento gradual dos 

sintomas de fitotoxicidade,. com o desenvolvimento da cultura. 

Com relação aos métodos de controle,. observa-se 

q1Je houve semelhança de respostas nas duas •11 t i mas aval i ações ·c20 

e 40 dias),. o mesmo não ocorrendo com a primeira avaliação. O 

valor de F havia indicado signific.lncia para a interac::ão entre 

cultivar 

Entretanto,. 

e métodos de controle para as tr�s avaliaç:Ões .. 

para a primeira avaliação ,. não f'oi detectada 

diferenc;:a significativa pelo teste de Tukey ao nível de 5% de 

probabilidade. 

Nas tabelas 25 e 26 estão apresentadas as médias 

dos índices de f'itotoxicidade obtidos,. pelos tratamentos,. com a 

interação entre cultivar e métodos de controle,. na segunda e 

terceira aval iaç,:ões .. respectivamente .. 



Tabela 24. Valores médios dos 1ndices de fitotoxicidade,. em 
f•.mi:ão do ef'eito do cultivar,. .e$pau;amento entre 
linhas e métodos de controle das plantas daninhas em 
arroz no sistema de várzea •1mida. EKBRAPA/CNPAFi 
Goiânia-60 ,. 1990. 

==========-====== ================-=-- ===-==== --==---==-===-====-=-===-=== 

Variáveis 
Fitotoxicldade dos herb�cidas• 

ia. i/ 
Avaliai;ão 
<10 dias> 

2a. 1/ 
Avaliai;ão 
<20 dias) 

3a. 1/ 
Avaliai;ão 
(40 dias) 

------------------------------------------------ ---------------

Cultivares= 
CICA-8 1,.9 b 1,.7 b 1,6 a

IAC-120 2 ., 3 a i,9 a i ,. 7 a 

Espaçamentos: 
10 cm 2 .. 3 a i,9 a 1,.7 a 
20 cm 2 .. 1 a 1.,7 a 1.,6 a
30 cm 2 .. 0 a 1 ., 8 a 1 ., 7 a 

Két. controle: 2/

O>tad i azon 3 ,. 0 a 2 ,. 3 b i ,. 9 b 
(0 ,. 75 kg/ha) 

Propanil (3 ., 6 kg/ha> 3,.4 a 2,.9 a 2 ,. 6 a 
+ 2,.4-0 (0 ,. 8 kg/ha> 

Controle manual 1 ,. 0 b 1 ,. 0 e 1 ,. 0 e 

(3 capinas) 

Testemunha (S/C) 1 ,. 0 b 1 .. 0 e 1 ,. 0 e 

=============================================================�== 

1( Em cada variável,. as médias seguidas pela mesma 
coluna,. não diferem significativamente entre si ,.

de Tukey,. ao nível de 5¾ de probabilidade. 

letra na 
pelo teste 

2/ O sinal <+> indica que os herbicidas foram aplicados 
separadamente. S/C = Sem capina. 

* Escala utilizada: EWRC (1964)

:t05 



Tabela 25. Valores médios dos (odices de f'itoto,dcidade, em 
função do efeito da interação cultivar x métodos de 
controle de plantas daninhas em arroz no sistema de 
várzea úmida (2a avaliação visual). (EMBRAPA/CNPAF,, 
Goiãnia-GO .. 1990).* 

================================================================= 

CICA-8 

IAC-120 

Mét. controle das 
Plantas daninhas i/ 

O>�ad i azon (pré)
Propani1+2 ,, 4-D {pós)
Controle manual (3)
Testemunha (S/C)

O�-:ad i azon (pré) 
Propanil+2 ,, 4-D (pós) 
Controle manual <3> 
Testemunha (S/C) 

Dose 2/ Indice de fito
( k g/ha) i • a. t o>d cidade 3/ 

0,,75 
3,.6+0 ,, B 

2 .. 3 
2 ,, 5 

i ,,0 
1 ,, 0 

2 ,. 3 

3,,3 
1 .. 0 

i ,, 0 

a 

a 
b 

b 

b 

a 

e 
c 

===============================================================--

1/ Pré = Pré-emergente; Pós = Pós-emergente; O sinal (+) indica 
que os herbicidas f'oram aplicados separadamente. S/C = Sem 
capina. 

2/ i.a. = Ingrediente ativo. 

3/ Em cada cultivar,, as médias seguidas pela mesma letra não 
diferem signif'ic•tivamente entre si,, pelo teste de Tukey,, ao 
nível de 5¾ de probabilidade. 

* Escala utilizada: EWRC (1964>.
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Tabela 2.6. Valores médios dos índices de fitotoxicidade,. em 
fun�ão do efeito da intera;.ão cultivar x métodos de 
controle de plantas daninhas em arroz no sistema de 
várzea dmida <3« avaliaç:ão visual). (EMBRAPA/CNPÂF,. 
Goi�nia-GO .. 1990).* 

======-=========--=✓'"'= ======✓=========-=======--==-== - =====-= - =======-==-

Cultivar Mét. controle das 
plantas daninhas i/ 

Dose 2/ Indice de fito
(kg/ha) i .a. toxicidade 3/ 

--------------------------------------------------------------- -

CICA-8 

IAC-120 

0>:ad iazon (pré> 
Propani1+2,.4-0 (pós) 
Controle man lJal (3) 
Testemunha (S/C)

0>:ad i azon (pré> 
Propani1+2 ,. 4-D (pós> 
Controle manual (3) 
Testemunha (S/C)

0 ,. 75 
3,..6+0.8 

0 ,. 75 
3 ,, 6+0,.8 

2 ,. 0 
2,3 
i ,. 0 

i ,.0 

i,.8 
2 ,. 9 

i.0

i ,. 0 

a 
a 

b 

b 

b 

a 
e 
e 

===============================================================�= 

1/ Pré = Pré-emergente; Pós = Pós-emergente; O sinal (+) ind ic'a 
que os herbicidas fora-m aplicados separadamente. S/C = Sem 
capina. 

2/ i.a. = Ingrediente ativo. 

3/ Em cada cultivar" as médias seguidas pela mesma letra n�'o 
diferem signlfH:ativamente entre si,. pelo teste de Tukey_,. aio 
nrvel de 5% de probabilidade. 

* Escala ut í1 izada: EWRC (1964)
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Observa-se que houve respostas idtnticas dos 

cultivares em ambas as avalia�5es. Nas parcelas com o cultivar 

CICA-8. os m�todos químicos foram estatisticamente semelhantes. 

Nas parcelas com o cultivar IAC-120. o tratamento com oxadiazon

diferiu do tratamento com propanil + 2.4-D. no qual se observou 

índices de fitotoxicidade significativamente maiores. 

decrescentes da segunda para a terceira avalia,ão. 

POr�m 

Nota-se um decr�scimo geral dos rndices nos 

tratamentos com herbicidas de uma avalla�io para a outra r

evidenciando uma rea,io positiva dos cultivares frente aos 

efeitos fitotdxicos, e uma recupera�lo gradual da cultura com o 

tempo. 

De acordo com a escala de avalia�ão da EWRC 

<Tabela 3), esses (ndices se enquadram na faixa de 

sintomas leves a pesados, porim sem efeito na produ�io, o que 

indica um bom nrvel de seletividade dos herbicidas estudados �

cultura d� arroz. 

4.2.8. é�alla�ãa de �aotcole das elantas daolobas 

Os resultados da an�lise de varilncia dos dados 

relativos à avalia�ão visual de controle das plantas daninhas 

constam na tabela 23. 

Pode-se notar que houve efeito significativo 

somente para os mitodos de controle. nas duas avalia�5es 

efetuadas. Não houve influtncia das demais fontes de variaçlo. 



controle das plantas daninhas sio apresentados na tabela 27. 

Observa-se que as respostas das avaliaç:Ões 

efetuadas nas duas dpocas (30 e 60 dias após a aplicaçlo> r

mantim uma estreita rela,ão. Não houve influfncia significativa 

dos cultivares bem como de espa�amentosT em ambas as avalia�5es. 

Com rela�io ao efeito dos mitodos de controle, O<:: ·"

ma i orE·s rndices de controle foram obtidos nos tratamentos com 

oxadiazon (0,75 kg/ha), e com o controle manual. realizado aos 

15, 35 e 55 dias apds a emergência do arroz. quando comparados ao 

tratamento sem capina (testemunha). Seguem-se os tratamentos com 

+ 2,4-D (3,6 + 0,8 kg/ha), por�m significativamente 

inferior, e o tratamento sem capina (testemunha), com o (ndice 9 

<sem efeito). Observa-se que os rodices dos herbicidas tanto em 

como em pds-emergencia sofreram uma ligeira 

varia;lo em rela;io � aval ia;lo da primeira época. diminuindo 

SEUS índices de controle, de acordo com a escala de avalla;io. 

Os resultados da análise de variância constam na 

tabela 28. 

Pode-se notar que houve efeito significativo para 

o mitodo de controle 7 para os trts grupos de plantas e tamb�m 

para a interação entre espa;amento e mitodos de controle para o 

grupo das ciperácei:1s. As outras fontes de varia;io não 

ínf'luenc iar·am. .. 



Tabela 27. Valores 
ef'eito 
métodos 
sistema 
1990. 

médios dos fodices de controle ,. em f'1.1nção do 
do cultivar, espa�amento entre linhas e 

de controle de plantas daninhas em arroz no 
de várzea 1im ida. EKBRAPA/CNPAF,. Go i'&-n i a-60 ,. 

-==----=----==----===--========================================= 

Controle geral das plantas daninhas* 
VARHWEIS 

ia. 2a. 
Avaliai;;ão 
( 30 dias) i/ 

Aval iaç:ão 
(60 dias) i./ 

Cultivares: 
CICA-8 4 ,. 0 a 4 ,. 5 a 
IAC-i20 4 ,. i a 4 ,. 4 a 

Espaç;ame:-nt os: 
10 cm 4 ,. 2 a 4 ,. 4 a 
20 cm 4,0 a 4 ,. 3 a 

30 cm 4 ,. i a 4 ,. 6 a 

Mét. controle:-: 2/

Oxadiazon i ·ª c 2 ,. 5 e 

(0 ,. 75 kg/ha) 

Propani1(3 .. 6 kg/ha) 3 ,. 2 b 3 ,. 9 b 

+2 ,. 4-0 (0 ,. 8 kg/ha> 

Controle manual 2.3 c 2 ,. 3 e 

(3 capinas) 

Testemunha (S/C) 9 ,. 0 a 9,.0 a 

==-=-==-===============================================--===----

i./ Em cada variável,. as médias seguidas pela mesma 
coluna ,. não dif'erem signif'icativamente:- entre si,. 
de Tukey ,. ao nível de sr. de probabilidade. 

letra na 
pelo teste 

2/ O sinal (+) indica que os herbicidas f'oram aplicados 
separadamente:-. S/C = Sem capina. 

* Escala utilizada: EWRC (1964)
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Tabela 2B. Resumo das análises de vari�ncia dos dados relativos à população de plantas daninhas (nú1ero de grasíneas porf 
m2, número de ciperaceas por m2 e número de 1atifoliadas por 112>: peso de bio1assa seca das plantas daninha� 
(9/12> e produdo de srâot (kg/ha) em arroz no tisteaa de várzea dmida. EKBRAPA/CNPAF. Goilnia-60, 1990. 

==:-:===========:-:==::::==========================----====--==-==============- ====------··-------------

i

QUADRADOS KEOIOS ---------------------------------------
FONTE OE VARIACÃO G.L. População de plantas daninhas 1/ 

No.de Gramfneas No.de Ciperáceas 
por m2 por m2 

No.de Folhas 
Largas p/82 

------------------------------------------------------------------·---

Repetirão 3 813,010 13,912 4711,010 

Cultivar (C) i 44,010 0,082 834,269 

Etpaçamento (E) 2 7,323 5,812 37,219 

e x E 2 134,073 4,201 1222,323 

Erro (a) 15 210,794 6,070 476,402 

Hét.Controle (H.C.) 3 15i48,788ilf 336,802H 303it,8i6H 

C x H.C. 3 311,288 3,186 300,966 

Ex M.C. 6 302,767 15,2821 241,441 

ex Ex ti.e. 6 112,184 1,290 25,795 

Erro (b) 54 233,256 5,683 649,115 

c.v. (%) 57,07 37,47 53,25 

Peso da biomassa seca 
das plantas daninhas 

por a2 

12880,27 

351553,42H 

18971,39 

16627,52 

151555,48 

525061,20** 

59567,5511 

18458,88H 

8181,32 

5091,19 

39,77 

Produção de 
grãos 

Chlha> 

i06378t,77 

52788,29 

45524,45 

200755,25 

313837,63 

9717237,3011 

79177t,36 

283741,14 

309330,37 

395965,13 

--· --� 
29,22 ------- -- -------------- ==-=-- ---- -=====--=== --=-..:..=4 

1 r Significativo ao nível de 5% de probabilidade 1 

11 F Significativo ao ntvel de 1% de probabilidade 

1/ Os dador, s.ofreram transformado ,/2i+T 



Os valores m�dios referentes � contagem das 

plantas daninhas são apresentados na tabela 29. 

Não se observou dif�ren;as significativas entre os 

cultivares e também entre os espa;amentos r para os trts grupos de 

plantas avaliados. Verifica-se também que nesse sistema de 

cultivo, houve uma maior ocorrfncia de espécies de latifoliadas, 

seguindo-se as sramrneas e, em menor ndmero, as ciper�ceas, num 

comportamento diferente do ocorrido no RHPerim,ento conduzido em

condi;5es de irrigação por submersão. 

As Principais espécies de gramíneas que ocorreram 

foram: Ecascostls eilcsa <L.) Beauv. <Capim-barbicha-de-alemlo), 

Qlsltacla hcclzontalls Willd. <capim-colchlo>, Echlncchlca cclooa 

<L.> Link. <capim-arroz>, e, em menor ndmero, El�usln� indica 

(L.) Gaertn. (capim-p�-de-galinha). 

Entre as cipericeas houve um equil (brio entre as 

(tiririca-do-brejo). 

As espécies latifoliadas mais importantes foram: 

Ludwlgla suffcutlccsa CL.> Hara (cruz-de-malta>, Eclleta alba 

Hassk·. (erva-de-botão>, lce.hanta Mart. eN Bent h. 

<catirina), êmacanthus defleHus L. Ccarurd>, ésecatum ccn�zoldes 

L. <mentrasto), eactulaca alecacEa L. (beldroega) e Emllla 

soncblfolla DC. (Falsa-serralha). 

Observou-se nesse sistema de cultivo de arroz uma 

maior diversidade de espicies, em fun;io das condic5es ambientais 

propíciasp como alta umidader boa fertilidade do sola e ainda a 

inexistincia da llmina de água contínuar ciue 1 imita 0



Tabela 29 •. Valores médios dos números de gramíneas, 
latifoliadasr em fun.ão do efeito 
espa�amento entre linhas e mátodos de 
plantas daninhas em arroz no sistema de 
EMBRAPA/CNPAF r Go H\n i a-GO,. i 990. 

e i peráceas e 
do cultivar,. 

controle de 
várzea t.fmida. 

==========:==============:-=============��====='✓==-�=- <=======�==

Variáveis 

Cultivares: 
CICA-8 
IAC-120 

Espaç:amentos 
10 cm

20 cm

30 cm 

Mét. controle: 2/ 
Oxadiazon 
(0 ,. 75 kg/ha) 

Propan i 1 (3,6 kg/ha) 
+ 2,.4-D (0 ,. 8 kg/ha) 

Controle manual 
(3 capinas> 

Testemunha (S/C) 

Popula�ão de plantas daninhas (No./m2) 

Grami'neas 1/ Ciperáce.-as i/ LatifQ 
1 iadas 1/ 

26 ,. i a 6 ,, 4 à 44 ,. 9 a

27 ,. 4 a 6 ,. 3 a 50,.8 a:

26 ,. 9 a 6 ,. 0 a 47,,8 a

26 ,. 2 a 6,3 a 48,9 a 
27 ,. 1 a 6 ,. 8 a 46 ,. 8 a 

6 ,. 8 e 3 ,. 0 e 40 ,. 0 b 

37r7 b 5 ,. 4 b 31,2 bc 

5r4 e 5,.3 b 20 ,. 5 e 

57,.i a ii ,. 7 a 99,.8 a 

-=-=---=====-=======-=====· =========================,=====- =--=-=-=== 

i/ Em cada variável,. as médias seguidas pela mesma letra na 
coluna,. não diferem significat ivamimte entre si,. pelo teste de 
Tukey,. ao n fvel de 5% de probabilidade. 

2/ O sinal (+) indica que os herbicidas .P-oram 
separadamente. S/C = Sem capina. 

aplicados 



desenvolvimento de algumas esp�cies, 

sistema com irriga�io por submersio. 

a exemplo do que ocorre no 

Com relaçio ao efeito dos métodos de controle, 

pode-se observar, na tabela 29, que o controle manual, com 

capinas efetuadas em trls dpocas foi o que mostrou ser mais 

eficaz, apesar de algumas 1imitaç5es nessas condiç5es, como a 

dificuldade de operacionaliza�io, alim do maior tempo gasto. 

O tratamento com oxadiazon (0,75 kg/ha) continuou 

sendo eficaz no controle das gramrneas em geral, equiparando-se 

ao controle manual, porim nio teve a mesma efic�cia no controle 

das latifoliadas que ocorreram em maior ndmero, como a erva-de

botlo, falsa serralha, mentrasto e a cruz-de-malta. -Em relaçio �s 

ciperáceas o oxadiazon apresentou um melhor controle do que o 

controle manual. 

O tratamento com propanil + 2,4-0 (3,6 + 0,B 

kg/ha), nio exerceu um controle eficiente das gram(neas, como se 

esperava, porim, controlou as ciperáceas e latifoliadas ao mesmo 

nrvel do tratamento com a capina manual, em funçio da a;io do 

2,4-D, produto mais adequad9 para o controle desse tipo de 

plantas na cultura do arroz. 

O maior ndmero de plantas daninhas por unidade de 

área, principalmente latifoliadas e gramíneas, foi contabilizado 

nas parcelas sem capina (testemunha). 

Na tabela 30 constam os dados relativos à 

intera;io entre espaçamento e mitodos de controle. Observa-se que 

nos espa;amento de 10 e 20 cm entre linhas, o ndmero midio de 
2 

ciperáceas/m foi estatisticamente semelhante nos 



Tabela 30. Valores médios do ndmero de cipericeas. em funcio do 
efeito da interaç:lo espaçamento entre linhas x métodos 
de controle de plantas daninhas em arroz no sistema de 
virzea dmida. (EMBRAPA/CNPAF. Goilnia-GO,. 1990). 

============================================================-=-== 
Espaçamento 

(cm) 
Mét. controle das 
plantas daninhas i/ 

Dose 2/ 
(kg/ha) i .. a. 

e i peráceas 3/ 
(No .. /m2) 

10 

20 

30 

0},,ad i azon <pré) 
Propani1+2,4-D (pós) 
Controle manual (3)

Testemunha (S/C) 

Oxadiazon (pré) 
Propanil+2 ,. 4-D (pós) 
Controle manual (3)

Testem1Jnha (S/C) 

◊}•tad i azon ( pnf.)
Propanil+2 r 4-D (pós>
Controle manual (3)

Testemunha <SIC)

0 .. 75 
3,6+0 ,. 8 

0 ,. 75 
3.6+0.8 

2 ,. 97 
5 ,. 61 

6.03 
9 ,. 23 

3 ,. 01 
4,4i 
5.41 

i2 ,, 45 

3 ,. 03 
6 ,. 29 
4 ,. 43 

13 ,. 48 

b 
b 
b 

a 

b 

b 

b 
a 

e 

b 

bc 

a 

========---====================================================== 

1/ Pré= Pré-emergente; Pós = Pós-emergente; O sinal 
que os herbicidas foram aplicados separadamente. 
capina. 

2/ i.a. = Ingrediente ativo. 

(+) indica 
S/C = Sem 

3/ Em cada espaçamento as médias seguidas pela mesma letra não 
diferem significativamente entre si r pelo teste de TukeYr ao 
nfvel de 5% de probabilidade. 

tratamentos de controle ele plantas daninhasr porém." "foi 

significativamente maior no tratamento sem capinas (testemunha). 
2 

No espa�amento de 30 cm ,, o ndmero de ciper,ceas/m 

t'o i signit'icativamente menor no tratamento com oxadiazon (0 ,. 75

kg/ha) ,, porém não diferiu do controle manual. O tratamento com 

propanil + 2 ,, 4-D (3,6 + 0 ,. 8 kg/ha) também controlou as ciper�ceas 



no mesmo nrvel do controle manual. Neste caso tambim, como 

o maior ndmero de plantas/m foi observado no 

tratamento sem capinas (testemunha). 

Nesse sistema de cultivo, um controle eficaz das 

plantas daninhas na fase inicial de crescimento do arroz é 

essencial para se evitar a competi�io e, consequentemente, perdas 

na produ�io. Pelo que se observou ati a data da dltlma avalia�io 

visual (tabela 27), o tratamento com o oxadiazon (0,75 kg/ha) em 

pré-emergtncia foi mais eficiente do que o tratamento com 

propanil + 2,4-D (3,6 + 0,8 kg/ha). em pds emergtncla. Devido� 

diversidade e à desuniformidade no desenvolvimento das plantas 

daninhas nessas condi�5es. o tratamento em pds-emergência, tem de 

ser realizado mais cedo (pds-precoce) para atuar em todas as 

plantas com a mesma eficicia, pois algumas espicies num estádio 

de desenvolvimento mais adiantado escapam ao controle, voltando a 

reinfestar a cultura. 

Por outro lado, há necessidade do tratamento em 

pri-emerstncia exercer um efeito residual de pelo menos 40 a 50 

dias partir 

desenvolvimento satisfatório 

permitindo ao 

durante a 

competiçio, para nio comprometer a produção de grãos. 

arroz um

crítica de

Resultados de trabalhos com oxadiazon em arrozr 

nas doses de 0,75 r 1 r 0 e i r 5 kg/ha aplicadas em pré-emerglncia r

propiciaram eficiente controle das seguintes 

Ecblnocblca ccusgalll CL.> Beauv.r Ecblnccblca cclooa <L.> Link.; 

Hetecaotbeca llmcsa Vahl; Eclleta alba Hassk; Cyeecus leia L.; 

eoctulaca clecacaa <L.> e Ccmmelloa benahal�osl& L •• de acordQ 

com <BAKER, 1969; SMITH, 1975; IRRI. 1977; IRRI. 1978; IRRI, 

6 
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1979). Em alguns casos ocorreram efeitos fitotdxicos moderados ao 

arroz. pordm temporirlos. com um pronto restabelecimento da 

cultura. 

4.2.10. Eeso da biomassa seca das 2lantas daninhas 

As amostragens para a determina;io do peso da 

biomassa seca das plantas daninhas foram efetuadas aos 90 dias 

após a emerg�ncia do arroz. 

Os resultados da anilise de vari&ncia destes dados 

constam na tabela 28. 

Observa-se que houve efeito significativo do 

cultivar, mitodos de controle. interaçlo entre cultivar e mitodos 

de entre espaçamento e mitodos de controle, 

respectivamente. 

Na tabela 31 slo apresentados os valores midios 

referentes ao peso da biomassa seca das plantas daninhas. 

A exemplo do que ocorreu no experimento conduzido 

em condi�5es de irrigaçlo por suhmerslo, neste caso·tambim houve 

diferen�a significativa entre os dois cultivares, observando-se 

os menores valores de peso da biomassa nas parcelas com o 

cultivar CICA-8, mostrando tambim em condiç5es de várzea dmida 

boa capacidade competitiva com as plantas daninhas. 

Para os espa;amentos, apesar de se notar uma 

tendtncia crescente do peso da biomassa � medida em que aumentou 

o espaçamento, nlo houve diferença significativa.
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Tabela 3i. Valores mddios do peso da biomassa seca de plantas 
daninhas e produ;io de grios., em fun;io do efeito do 
cultivar., espaçamento entre linhas e mdtodos de 
controle de plantas daninhas em arroz no sistema de 
várzea i.ímida.. EMBRAPA/CNPAF,. Goi&nia-GO, 1990. 

=====�=========================================================== 

Var i ;;{veis 

Cultivares: 
CICA-8 
!AC-120

Espaçamentos: 
10 cm 
20 cm 
30 cm 

Mdt. controle: 2/

Oxadiazon 
(0 ,. 75 kg/ha) 

Propanil (3,.6 kg/ha) 
+ 2., 4-D (0 ., 8 kg/ha) 

Controle man1.1a 1 
(3 capinas) 

Testemunha (S/C)

Peso da biomassa seca 
das plantas daninhas 

(g/m2) 1/ 

118.,9 b 

239.,9 a 

i54.,i a 

181 ., 4 a 
202,7 a 

99,.3 c 

198,2 b 

41,2 d 

378.,8 a 

Produç:io 
de grãos i/ 
( k 9/ha) 

i.869 a
i.916 a

i.849 a
i.9i2 a
i.917 a

2 .. 270 a 

i.953 a

2.372 a 

977 b 

==============-================================================== 

1/ Em cada variivel., as mddias seguidas pela mesma letra na 
coluna, nlo diferem significativamente entre �i .. pelo teste de 
Tukey ., ao nrvel de 57. de probabilidade. 

2/ O sinal (+) indica que os herbicidas foram 
separadamente. S/C = Sem capina. 

aplicados 

Os efeitos da intera;lo entre os mdtodos de 

controle e cultivares e, entre espa�amento e m�todos de controle,. 

podem ser melhor 

respectivamente. 

visualizados nas tabelas 32 e 33,. 
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Tabela 32. Valores m�dlos do peso da biomassa seca de plantas 
daninhasr em fun,lo do efeito da intera;lo cultivar x 

�;�::�• <E::R�J:,t�;!;, e:ot•itT!�&@r :!;;��
ª

dtr 

.

· vlrzea 

== ·=- . . · .. ··•··. -=========� << .< =-========= -- = <_·•·
· 
========1::--•=···�·�·· 2====

Cultivar 

CICA-8 

IAC-120 

Método cl�}ôntrole 
de Plantas 
daninhas i/ 

0}-,adiazon (pré) 
Propan i 1+2/4�0 (pós)
Controle rnâri,jâf .

. 
· 
(3)

Testemunha <S/C) 

◊>{ad i azon (pr-e) ..
Propanil+� r �-b (pós)
Controle manual (3)
Testem1Jnha (S/C)

•oa�.21
(kg/ha)

i.a.

0r75 
·•ar6+0ra

. ,rts . .. 
3,6+0,8 

Peso bft:rÂl�.��� seca 
plantas daninhas 3/ 

(g/m2) 

82,5 b 
91�6 ,h. 
23/i b

27$ .. 2 •à

i j.�ii /b/c 
304,9 

59r2 c 
479,4 a 

================================================================= 

1/ PI"� = Pré:-emergent,e:tJ Pôs _a_ppl�, csa-edom.:.i.ts.•· ·.·.·f.<!.1.ire.·
.··

·

·•.r.daºn.,,,. sntj�
a

_ 1 )s< .
.
• ·.·••/+ .. •c·'. ).]rifsi::que os herb i e i c.fâs f'orillll .. �...... ... ,.... ... ... m 

êapinâ. 

2/ i.a. = Ingrediente �ti�d. 

3/ Em cada cultivar, as mldias seguidas pela mesma le�ra nSo 
diferem significativamente eritre si� pelo teste de Tukey, ao 
nfvel de 5% de próbabllidade. 



Tabela 33. Valores médios do peso da biomassa seca 
daninhas ,. em funç:ão do efeito da interaç:ão 
entre linhas x métodos de controle em 
sistema de várzea dmida. <EMBRAPA/CNPAF,. 
i 990). 

de plantas 
espaçamento 

arroz ,. no 
Goiània-GO,. 

===============:=:=·====;:·==================================-=========.::;t

Espacamento 
<cm> 

i0 

20 

30 

Método de controle 
de plantas 
daninhas .1/ 

Oxadiazon (pré> 
Propani1+2 ,. 4-D (pós>
Controle manual (3) 
Testemunha (S/C) 

◊>{adi azon ( pré>
Propanil+2 ,. 4-D (pós>
Controle manual (3) 
Testemunha (S/C) 

Oxadiazon (pré> 
Propanil+2 ,. 4-D (pós)
Controle manual (3) 
Testemunha (S/C) 

Dose 2/ 
(kg/ha> 

i • a. 

0 ,. 75 

3 ,. 6+0 ,. 8 

0,.75 

3.:6+0 ,. 8 

Peso biomassa seca 
plantas daninhas 3/ 

(g/m2> 

97 ,. 1 bc 
178,.0 b 

59 ,. 3 e 

282 ,. i a 

65,.6 c 
218 ,. 2 b 

34,.7 e 

407 ,. 0 a 

135,.4 b 
198 ,. 6 b 

29 ,. 5 c 
447 ,. 2 a 

================================================================= 

1/ Pré= Pré-emergente; Pós = Pós-emergente; O sinal (+} indica 
que os herbicidas -foram aplicados separadamente. S/C = Sem 
capina. 

2/ í.a. = Ingrediente ativo. 

3/ Em cada espaçamento ,. as médias se91.1idas pela mesma letra não 
diferem signi�icativamente entre si,. pelo teste de Tukey ,. ao 
nível de 5% de probabilidade. 

Na tabela 32 ,. observa-se que nas parcelas com o 

cultivar CICA-8 ,. os valores da biomassa seca obtidos F �oram 

semelhantes para os tr�s tratamentos de controle de plantas 

daninhas� porém foram significativamente in�eriores ao obtido no 

tratâmento sem câplna (t�steinúnha). 



Nas parcelas com o cultivar IAC-120,. verificou-se 

uma melhor eficitncia do tratamento com o controle man•Jal,. entbora 

não tenha diferido significativamente do tratamento com oxadiazon 

(0,.75 l<g/ha),. mesmo com uma biomassa seca apro>dmadamente s•x

inferior ao deste tratamento .. 

Como consequência de um controle def'iciente 

propiciado pelo tratamento propanil + 2 ,. 4-D (3 ,. 6 + 0 ,. 8 kg/ha) ,.

principalmente sobre as gramíneas em geral ,. observou-se um peso 

de biomassa seca das plantas daninhas bastante alto em comparação 

aos obtidos nos tratamentos com oxadiazon e ,. principalmente com o 

controle manual,. porém significativamente inferior ao peso da 

biomassa obtido nas parcelas sem capinas (testemunha) ,.

um alto nível de infestação da área. 

indicando 

Analisando-se a tabela 33 onde constam os dados 

resultantes da interação entre espaçamento e métodos de controle,. 

observa-se que,. nos trts espa�amentos entre linhas (10, 20 e 30 

cm> r o controle manual foi o tratamento no qual se obteve a menor

biomassa secar entretanto este sd diferiu significativamente do 

tratamento com oxadiazon no espaçamento de 30 cm. No espa_ç;amento 

de 30 cm,. não ho1.1ve diferença entre os dois tratamentos com 

herbicida.sr porém ambos diferiram do tratamento com o controle 

man•Ja 1 • 

Independente do espaç;amento, os maiores pesos de 

biomassa seca ocorreram nos tratament.os sem capina (testenuJnha)" 
2 

com 282,.i, 407 ,. 0 e 447,.2 g/m , respectivamente r nos espaçamentos 

de 10, 20 e 30 cm,. verificando-se uma tend�ncia crescente no peso 

.. 



cont(nua como no sistema com irrigaçlo por submerslo, nlo se deve 

utilizar espa�amentos aldm de 30 cm, que d o recomendado para o 

arroz no sistema de várzea úmida, de acordo com SANTOS, (1985). 

A utiliza;ão de espaçamentos menores entre linhas 

e cultivares com alta capacidade de perfilhamento são fatores 

importantes no manejo integrado de plantas daninhas para o arroz, 

no sistema de virzea dmida, aldm da utilizaçlo complementar, 

pordm essencial de herbicidas aplicados em pri-emergfncia ou pds

emergencia. 

Na tabela 34, estão apresentados os dados 

referentes ao peso da biomassa seca das plantas daninhas e à 

porcentagem de controle, baseada no peso da biomassa seca, 

determinado aos 90 dias apds a emergfncia do arroz. 

A figura 4, mostra o efeito do m�todo de controle 

sobre a porcentagem de controle de plantas daninhas, baseada n� 

peso da biomassa seca, determinado aos 90 dias apds a emergência. 

Compara-se tambdm com a produçlo de grlos, parlmetro que será 

discutido no prdximo (tem. 

Pode-se observar, em ambas ,. que a maior 

porcentagem de controle (89¾), foi propiciada pelo tratamento com 

o controle man1Jal, com capinas efetuadas aos 15,. 35 e 55 d ias,. 

respectivamente, apds a emerglncia do arroz. Seguem-se os 

tratamentos com oxadiazon (0,75 kg/ha> em pr�-emerglncia, com 74¾ 

de controle e com propanil + 2,4-D (3,6 + 0,8 kg/ha>, em 

aplicação sequencial r com apenas 48¾ de controle. 



Tabela 34. Valores médios do peso da biomassa seca de plantas 
daninhas e a Porcentagem de controle,. em fun,ão do 
efeito de métodos de controle de plantas daninhas em 
arroz em virzea dmida aos 90 dias apds a emergAncla 
do arroz. <EMBRAPA/ CNPAF, Goi�nia-GO, 1990). 

=======---===============--===============================-=-==== 

Metodo de controle* 

0>:ad i azon 

Propanil + 2,4-D 

Controle man1J.a 1

Testemunha CS/C) 

Peso da biomassa se
Dose ca das plantas dani-

(kg/ha> nhas (g/m2> 

0,,75 99 ,. 3 

198 ,. 2 b 

378 ,. 8 a 

c 

d 

Porcentagem 
de contr-o
le (¾)

74 

48 

89 

0 

========= ========================================================= 

As mddias seguidas 
significativamente entre 
5X de probabilidade. 

pela mesma letra nio diferem 
si, pelo teste de Tukey, ao nrvel de 

* O sinal (+) indica que os herbicidas foram 
separadamente. S/C = sem capina. 

aplicados 



100 
li CONTROLE 

e400 

QO li§ PRODUCAO 2200 

80 
20:x) 

-

lEOO 

- 6D
..... 

N 1600 
O> 
� 

-

60 
-

w 
Cl 

-' um 

40 ::::> 

1200 
30 

o.. 

2D 
1[00 

10 

o 
M2 M:3 M4 

METODO DE CONTROLE 

Figura 4. Efeito do método de controle sobre a produção de grãos e 
a porcentagem de controle das plantas daninhas, baseada 
no peso da biomassa seca, aos 90 dias ap6s a emergência, 
em arroz de várzea úmida. M1-0xadiazon (0,75 kg/ha); 
M2-Propanil + 2,4-D (3,6 + o,a kg/ha); M3-Controle ma
nual (3 capinas); M4-Testemunha (S/C). 

124 



i25 

4.2.ii. fcodu�ic de geies 

Normalmente, em condi;Bes de virzea dmida, as 

produ�Bes de arroz sio inferiores �s obtidas com o sistema de 

irriga�io por submersio. 

Observa-se entretanto, que a produção de grios 

ficou abaixo do potencial de ambos os cutivares, num reflexo 

direto das baixas temperaturas ocorridas por ocasião do per(odo 

reprodutivo do arroz, que afetou alguns componentes da produ�io, 

principalmente a porcentagem de grios cheios, refletindo no peso 

dos grãos, entre outros. 

Nas condi;5es de v�rzea druida, como se sabe, os 

efeitos do frio tornam-se mais dristicos ao arroz, devido � 

inexistlncia da lâmina de igua cont rnua, que, exercendo uma açio 

termoreguladora pode amenizar tais efeitos, como ocorre no arroz 

cultivado, no sistema de irriga,io por submersão. 

As m�dias referentes � produçio de grãos slo 

apresentadas na tabela 31. 

Observa-se que, diferentemente do que ocorreu no 

arroz em condiç5es de irriga;lo por submerslo, os cultivares nlo 

apresentaram diferença significativa. O cultivar CICA-8, mais 

tardia do que o 'IAC-120' (138 dias), prolongou ainda mais o 

ciclo - 152 dias devido ao estresse, sendo mais afetado, como 

pode-se verificar pela menor porcentagem de grãos cheios. 

Nlo houve tambim diferen�as significativas entre 

os espa�amentcis sobre a produ�io de grios. 

Porim observou-se um ligeiro acriscimo na produ�lo 

quando o espaçamento aumentou de i0 para 30 cm entre linhasy que 
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i o recomendado para o cultivo em condi;5es de virzea �mida 

<SANTOS r 1985). 

Com rela;lo ao efeito dos m�todos de controle das 

plantas daninhas sobre a produ;ão de grãos 7 (tabela 31) r pode-se 

observar que nlo houve diferen;as significativas entre os trts 

tratamentos de controle: controle manual (3 capinas) T oxadiazon 

(0 T 75 kg/ha) e propanil + 2 7 4-D <3 r 6 + 0 r 8 kg/ha). A menor 

de apenas 977 kg/ha 7 foi observada no tratamento sem 

capinas (testemunha). 

Neste sistema de cultivo onde o solo é mantido 

�mido r durante grande parte do ciclo da cultura 7 os problemas com 

as plantas daninhas são mais preocup•ntes r Principalmente devido 

� diversifica;lo das espicies ocorrentes. 

A competi;ão entre as plantas daninhas e o arroz 

por igua e outros fatores essenciais ao crescimento 7 ocorre 

principalmente durante a fase inicial de desenvolvimento r quando 

não se forma uma llmina de igua contrnua. Normalmente nessas 

condi;ões 7 as sementes de arroz germinam de 3 a 5 dias após as 

sementes das plantas daninhas 7 as quais estabelecem-se com maior 

rapidez do que o arroz. As perdas na produ;ão nesse sistema de 

cultivo r caso nSo haja um controle eficaz das plantas daninhasr 

podem ultrapassar 70% r de acordo com AMPONG-NYARKO & DE DATTAr 

(1991). As condi;5es predominantes de umidade do solor bem como 

o ambiente aerdbico 7 adequados para a semeadura do arroz r

estimulam tambim o crescimento de algumas isp�cies de plantas 

daninhas ocorrentes normalmente em condi;5es de sequeiro r e 

algumas de ambientes mais �midos. A dominlncia de uma dessas 



com1Jn idades vai depender da quantidade e da disponibilidade de 

Os herbicidas oxadiazon, nas doses de 0,75 a i,0 

kg/ha aplicado 6-8 dias após a semeadura do arroz; o propanil, 

nas doses de 2,0 a 4,0 kg/ha em pds-emerg�ncia e, 2,4-D nas doses 

de 0,5 a i,0 kg/ha, aplicado 3-4 semanas apds a semeadura, foram

considerados adequados para o controle de 
., 

gram,neas anuais ,,

latifoliadas e cipericeas em arroz, cultivado em condiç5es 

semelhantes às de virzea dmida. <IRRI 1978, IRRI 1982 e COPR 

1976), citados por AMPONG-NYARKO & DE DATTA (1991). 

Ressalte-se que nesse sistema de cultivo, onde os 

problemas de plantas daninhas sio mais sdrios em fun�io da 

intensidade e heterogeneidade da composiçio espec(fica da flora, 

o controle na fase inicial d essencial para evitar a competiçlo

por água e nutrientes. Pot-é'm, para a obt enç:ão de produt i vi dadês 

mais altas, torna-se necessirio controlar tamblm as plantas 

daninhas que ocorrem nas fases posteriores. O efeito residual dos 

herbicidas mencionados i, normalmente pequeno para exercer um 

controle mais prolongado. Esses herbicidas geralmente promovem um 

controle adequado das esp�cies que germinam Juntamente com o 

arroz, pordm nlo atuam com a mesma efic,cia nas esp�cies que 

germinam posteriormente, bem como nas que conseguem escapar ao 

controle inicial, as quais crescem rapidamente, causando perdas 

na produção. 

Para evitar esse problema, alguma medida 

complementar de controle deve ser efetuada, sejam capinas 

adicionais ou a aplicação de um herbicida em pds-emerglnciar na 

dpoca em qüe se fizer mais necessirio r para se conseguir um 



controle satisfatório. 

A capina manual demonstrou ser eficaz no controle 

das plantas daninhas nesse sistema de cultivo, porém o tempo e a 

mio-de-obra gastosr são algumas das limita;Bes desta operação, 

aldm do eventual excesso de umidade do solo r dependendo da época 

de realização. Conforme o nível de infestaçlo r às vezes sao 

necessárias até trts capinas para propiciar um controle adequado. 

De acordo com DE DATTA (i979) r nas condições das 

Filipinasr numa dnica capina manual r realizada aos 15 dias apds a 

semeadura do arrozr foram gastos 240 horas/homem/ha. Entretanto r

quando se atrasou a operação para 45 dlas apds a semeàdura r a 

mio-de-obra requerida foi de 780 horas/homem/ha. Nas parcelas nlo 

capinadas 7 a produção foi insignificante. 

Por outro lador · com relação aos cultivares r para 

as condições semelhantes às de várzea dmidar os cultivares de 

porte mddio, com alta capacidade de perfilhamento r comportam-se 

melhor do que os de porte baixo r caso o manejo de pr�ticas 

culturais como o preparo do solo, suplementa�io de água e o uso 

de fertilizantes nlo estejam no nfvel dtlmor como constatado por 

OE DATTA (1977c), citado por DE DATTA r <1979). O mesmo autor 

verificou que, mesmo a nrvel de estação experimentalr o cultivar 

IR 442-2-58 de porte mddio, competiu melhor com as plantas 

daninhas anuais e perenes do que o cultivar IR-20, de porte 

mais baixo. 

Conclui-se pois que nesse sistema de cultivo em 

as plantas daninhas encontram condiç:ões ext r emamen t .e 

favoriveis para seu estabelecimento, pelo que se observo�, para a 
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obten�ão de melhores resultados no seu controle. deve-se 

envolver fatores que permitam ou que proporcionem melhor estander 

rápido e vigoroso crescimento inicial da cultura 

simultaneamente, sejam desfavoriveis para as plantas 

er que 

daninhas. 

Prdticas como espa;amento r densidade de plantio e cultivar. 

combinados com o controle manual ou uso de herbicidas aplicados 

em pri-emergfncia ou pds-emerg@ncia, que propiciem fechamento do 

dossel. dificultando o crescimento · de esp4cies sens(veis ao 

sombreamento como Echlnochlca spp. entre outras. são 

imprescind(veis no manejo integrado de plantas daninhas para o 

arroz. 



5. CONCLUSOES

Os resultados obtidos nas condi�5es em que foram 

desenvolvidas este trabalho permitem obter as seg•J i nt es 

cone l 1JsÕes:: 

i. Independentemente dos espaçamentos e dos 

m�todos de controle das plantas daninhasr o cultivar CICA-8 teve 

melhor desempenho do que o 'IAC-120' nas 
2 

seguintes 

caracterrsticas estudadas: ndmero de perfilhos/m r �dmero de 
2 

pan(c1Jlas/m r (ndice de área foliar <IAF) e produ�ão de grãos no 

sistema de irrigaçio por submersio r sendo o ndmero de perfilhos e 

o IAF caracterrsticas fundamentais na determina�ão da sua maior 

capacidade competitiva. 

2. ó cultivar IAC-120 mostrou-se mais sensível aos

efeitos fitotdxicos dos herbicidas estudados do que o cultivar

CICA-8, no per(odo inicial de crescimento. 
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3. Não houve efeito significativo do espaçamento

entre linhas sobre o controle de Plantas daninhas. No sistema de 

várzea dmidar entretanto r à medida em que aumentou o espaçamento r

houve tendlncia de aumento do peso da biomassa seca das plantas 
2 

daninhas por m .

4. O oxadiazon na dose de 0r75 kg/ha r aplicado em

Pré-emergtncia e o controle manual foram mais eficientes do que o 

tratamento com propanil + 2 r 4-D (3,6 + 0,8 kg/ha) em aplica�ão 

sequencial, em pós emergênciar no controle das plantas daRinhas r

especialmente das gramfneasr em ambos os sistemas de cultivo 

estudados. 

� 5. Nas condições de várzea úmidar onde não há 

manutenção de uma limina de água contínua r o controle inicial das 

plantas daninhas se obter 

produtividade. O oxadiazon na dose de 0,75 kg/h� r aplicado em, 

pré-emergênciar propiciou eficiente controle nesta fase, porém o 

seu efeito residual não foi suficiente para controlar as 

infesta�ões mais tardias. 

6. Em ambos os sistemas de cultivo, os fatores

cultivar e espaçamentor associados ao uso de herbicidas de pré

emergência ou pÓs-emergênciar são componentes importantes no 

estabelecimento de um sistema integrado de controle de plantas 

daninhas. 
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TABELA 1 • Boletim agrometeoroldgico do CNPAF/EMBRAPA, 

Fazenda Palmital, Brazabrantes { G o),

jan/1990. 

---------------------------------------------------

l TEMPERATURA (oC) 1 PREC. 1 EVAP. 1 UR 

1 f--------------------1 1 1 1 
t DIAS 1 MAX 1 MIN 1 MED 1 (mm) 1 (mm) 1 ( J ) 1 
1-------------------------�--------------------�---

1 01 1 27.4 1 20.0 1 21.9 5.2 1 5.2 1 84 1 

f 02 1 27. 4 1 19.6 1 22.9 1 50.8 1 4.0 1 77 11 

1 03 1 28.6 I 20.6 f 22.6 1 o.o 1 4.6 1 91 1 

1 04 1 26.4 l 20.0 1 21.7 1 9.2 1 2.8 f 89 1 

1 05 1 25.0 1 20.0 1 21.7 1 3.0 1 1.9 1 85 1 

1 06 1 25.6 1 19.8 1 21.1 1 51.1 1 2.5 1 83 1 

1 07 l 25.8 1 16.6 1 22.2 1 1. 8 1 4.7 1 87 1 

1 08 1 29.2 1 20.6 1 23.8 1 2.2 1 6.0 1 82 1 

1 09 1 28.2 l 20.2 1 22.0 1 6.0 1 2.4 1 86 1 

1 10 l 26.0 1 19.8 1 22.6 1 13.2 l 6.3 1 80 1 

1 1 1 1 26.4 1 20.0 1 22.4 1 32.4 l 5.1 1 83 1 

1 12 1 27.6 1 19.0 1 22.8 1 o.o 1 4.0 1 78 1 

1 13 1 29.4 1 19.6 1 23.7 1 o.o 1 5.0 1 78 1 

1 14 l 30.0 1 18.2 1 24.4 1 2.0 1 4.7 1 65 1 

1 15 1 31.4 1 19.0 1 24.6 1 o.o 1 7.4 1 58 1 

1 16 1 31.4 1 16.0 1 23.9 1 o.o 1 7.5 1 64 l 
1 1 

1 17 1 31.2 1 17.6 1 24.0 1 o.o
t 5.4 1 77 11 

1 18 1 31.2 1 20.0 1 23.8 l 9.2 1 6.4 1 78 1 

1 19 1 29.6 1 17.8 1 23.4 r 3.2 1 6 .1 1 63 1 

1 20 1 31.0 1 17.2 1 25.1 1 o.o 1 9.6 1 58 1 

1 21 1 33.0 1 19.0 1 25.0 1 o.o 1 8.0 1 65 1 

1 22 1 33.2 1 18.0 1 25.8 1 o.o 1 9.7 1 61 1 

t 23 1 32.8 1 19.4 1 23.2 1 o.o l 12.8 1 75 1 

1 24 1 34.4 f 16.8 1 25.3 1 13.0 1 13.0 1 62 l 

1 25 1 33.0 1 17.4 1 26.3 1 o.o 1 9.2 1 50 1 

1 26 1 35.0 l 19.2 1 24.6 1 o.o 1 6.5 1 77 1 

1 21 1 34.0 1 19.4 1 23.2 1 1 8. li 1 6.8 1 88 l 

1 28 t 29.4 l 19.2 1 22.9 1 16.0 1 9.0 1 76 1 

1 29 1 28.8 1 18.2 1 21.3 1 3.0 1 1.3 1 92 1 

1 30 1 26.4 1 18.8 1 19.8 1 5.6 1 4.0 1 89 1 

1 31 1 25.0 1 19.6 1 23.0 1 o.o 1 1.3 1 69 1 

---------------------------------------------------
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TABELA 2. Boletim agrometeoroldgico do CNPAF/EMBRAPA, 

Fazenda Palmital, Brazabrantes (Go), 

fev/1990. 

------------
------------

------------
--------------

-

1 TEMPERATURA (oC) 1 PREC. 1 EVAP. l UR

1 
1-----------------�--1 f 1 1 

1 DIAS 1 MAX 1 MIN l MED 1 (mm) 1 (mm) 1 ( % ) 1 

1--------------------------------------------------

6401 1 29.4 1 16.8 1 22.7 1 o.o 1 6.0 l

02 1 30�6 1 16.0 1 23.0 1 o.o 1 9.0 1 72 

03 1 28.6 1 19.0 1 23.5 l o.o 1 3.8 1 64 

1 04 1 31.2 1 16.6 1 24.3 1 o.o 1 1. 1 1 58 

1 05 1 31.2 f 18.0 1 24.7 1 o.o 1 7.4 1 64 1 

1 06 1 30.2 1 19.0 1 22.5 1 3.2 1 1. 1 1 93 11 

1 07 1 29.0 1 18.0 1 22.4 f 1.0 1 2.3 88 1 

1 08 1 27. 6 1 19.0 1 21.5 1 12.8 1 2.2 78 1 

1 09 1 29.8 1 16.2 1 22.0 1 0.6 1 4.8 84 1 

1 10 1 30.6 1 17.8 1 23.3 1 o.o 1 5.9 79 1 

1 11 1 30.2 1 18.4 f 23.8 1 o.o 1 4.8 72 l 

1 12 1 30.8 1 20.2 1 23.6 1 40.2 1 4.2 84 1 

1 13 1 30.0 1 20.8 1 23.6 1 3.6 1 3.3 88 1 

1 14 1 29.8 1 21.0 1 24.o 1 o.o 1 3.5 83 1 

1 15 1 29.8 1 21.4 1 23.2 1 1.4 1 4.6 89 1 

1 16 1 26.4 1 20.2 1 22.8 1 14.0 1 2.9 80 l 

1 17 l 28.4 1 20.0 1 23.2 1 o.o l 5.4 82 1 

t 18 1 29.8 1 21.0 1 23.8 1 o.o 1 8.6 84 11 

1 19 1 28.4 1 21.0 l 23.3 1 10.0 1 1.9 82 f 

1 20 1 28.8 1 19.8 1 22.6 1 1.8 1 2.9 79 1 

1 21 1 30.4 1 18.4 1 23.3 1 16.2 1 10.0 80 1 

1 22 1 29.8 l 20.4 1 23.5 1 o.o 1 5.6 87 1 

1 23 1 29.0 1 20.4 1 23.4 1 22.0 1 7.3 82 1 

1 24 1 28.0 1 19.2 1 22.6 1 25.0 1 2.3 1 81 1 

1 25 1 27 .o 1 20.3 1 21.9 1 8.3 1 4.7 1 90 1 

1 26 1 28.1 1 20.8 1 22.8 l 8.2 1 2.9 1 92 1 

1 27 1 28.4 1 20.0 l 22.1 1 2.0 l 4.0 1 90 1 

1 28 1 27. O 1 19.2 1 21.8 1 15.0 1 4.8 1 86 l 

1 29 1 1 1 l 1 l 1

1 30 1 l l 1 1 1 1 

1 31 1 1 1 1 1 1 l 

---------------------------------------------------
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TABELA 3. Boletim agrometeoroldgico do CNPAF/EMBRAPA,

Fazenda Palmital, Brazabrantes ( G o),

mar/1990. 

---------------------------------------------------

1 TEMPERATURA (oC) 1 PREC. 1 EVAP. 1 UR 

1 J--------------------1 1 1 1 

1 DIAS 1 MAX 1 MIN 1 MED 1 (mm) 1 (mm) 1 CJ) 1 
1--------------------------------·-----------------

01 1 26.6 1 19. JJ 1 21.3 1 1 6 • JJ 1 5.3 1 90 

02 1 26.4 1 17. 8 1 22.3 1 0.2 1 1.5 1 72 

03 1 28.6 1 15.6 1 23.1 1 o.o 1 6 .1 1 66 

04 1 31.2 1 17. O 1 23.6 1 o.o 1 1.6 1 64 

05 1 30.8 1 16.6 1 23.5 1 o.o 1 5.0 1 70 1 

06 1 31.2 1 20.0 1 23.6 1 3.4 1 7.1 1 77 1 

07 1 31.0 1 19.4 1 23.0 l 6.0 1 4.9 1 80 1 

1 08 1 30.6 1 18.4 l 23.6 1 1.0 1 6.1 1 70 1 

1 09 1 31.2 1 17.2 1 23.8 1 o.o 1 4.3 l 64 1 

1 10 l 31. 0  I 16.2 1 24.5 I o.o I 8.5 I 59 I 

1 11 1 31. 6 1 17 • JJ 1 25.1 1 o.o 1 5.4 1 58 1 

1 12 1 32.6 l 19.0 1 24.4 l o.o 1 1.9 1 68 1 

1 13 1 32.8 1 20.0 1 25.2 1 3.2 1 6.3 1 70 1 

1 14 1 31.4 1 20.0 I 24.0 1 6.6 1 6.5 1 82 1 

1 15 1 30.0 1 18.8 1 22.8 1 o.o 1 3.3 1 91 1 

1 16 1 31.0 1 19.0 J 23.0 1 1.0 1 2.5 1 79 J 

1 17 1 32.4 1 20.4 1 23.6 1 36.0 1 1.2 1 85 1 

1 18 1 28.8 1 21.0 1 23.0 1 o.o 1 5.2 1 90 I 

1 19 1 30.0 f 20.0 f 22.3 1 1.0 1 5.0 1 92 1 

1 20 1 28.4 1 19.0 1 23.2 1 37.8 1 5.5 1 89 1 

1 21 1 28.0 1 20.4 1 23.4 1 11 .o 1 2 .1 1 85 1 

1 22 1 27. 8 1 19.0 l 23.0 1 o.o 1 3.0 1 80 1 

1 23 1 29.6 1 19.6 1 23.3 1 o.o 1 5.2 1 'l - 1 

t 24 l 29.4 l 18.8 1 22.2 1 17.0 1 5.0 1 86 1 

1 25 1 25.8 1 18.0 f 22.4 1 o.o 1 3.0 I 81 1 

1 26 1 30.0 1 1 8 ;. 4 1 23.0 1 o.o 1 6.3 f 83 1 

1 27 1 29.2 1 19.2 1 24.0 1 o.o 1 2.6 1 'l '1 1 

1 28 1 30.0 1 19.6 1 23.7 1 o.o 1 6.6 1 80 1 

1 29 1 30.8 1 19.0 1 24.4 l 0.2 1 4.5 1 73 1 

1 30 1 32.8 1 18.6 1 25.0 1 o.o 1 6.4 1 68 1 

1 31 1 31. 2  1 17.8 1 24.0 1 o.o 1 5.4 1 67 1 

-------------------------------�-�----------------
-
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TABELA 4. Boletim agrometeorol6gico do CNPAF/EMBRAPA,

Fazenda Palmital, Brazabrantes ( G o) , 

abr/1990. 

---------------------------------------------------

1 TEMPERATURA (oC} 1 PREC. 1 EVAP. 1 UR 

1 1--------------------1 1 1 1 

1 DIAS 1 MAX l MIN 1 MED 1 (mm) 1 (mm) 1 ( J) 1 

1--------------------------------------------------

01 1 31.0 1 17.0 1 23.6 1 o.o 3.9 11 

02 1 31.0 1 16.8 1 22.6 1 6.0 3.9 83 
03 1 30.2 1 16. li 1 22.8 1 2.0 li. 1 80 
Oll 1 30.6 1 18.0 1 24.0 1 o.o 3.6 1 78 1 

05 1 29.8 1 18.6 1 23.2 1 9.2 6.9 1 78 

06 1 30.4 1 18.2 1 23.8 1 2.0 2.3 1 85 

07 1 30.4 1 18.4 1 23.5 1 o.o 3.1 1 83 

08 1 30.6 1 20.4 1 25.2 1 2.0 3.8 1 74 1 

09 1 32.4 1 19.4 1 23.4 1 17.2 1 5.0 f 87 1 

10 1 29.6 1 20.0 1 23.5 1 31.0 1 1 • 1 1 80 

1 1 1 28.4 1 19.6 1 23.1 1 o.o 1 4.0 1 85 1 

12 1 29.2 1 18.0 1 24.0 1 11.0 1 1.6 1 56 1 

13 1 30.2 1 20.6 1 2ll.6 1 o.o 1 3.3 l 75 1 

14 1 30. li 1 18.8 1 22.6 t 0.6 1 6.5 1 82 1l 

15 1 30.8 1 19.2 1 22.8 1 12 .1 1 2.0 1 85 1 

16 1 28.0 1 18.6 1 21.7 1 o.o 1 li • o 1 89 1 

17 1 28.0 1 17.0 1 22.6 1 42.0 1 4.3 1 76 11 

18 1 29.6 1 1 8. li 1 23.0 1 o.o 1 8.5 f 80 1 

19 1 29.5 1 18.2 1 23.6 1 o.o 1 2.6 1 72 1 

1 20 1 31.0 1 16.6 1 22.7 1 o.o 1 6.5 1 70 1 

1 21 1 30.0 1 14.6 1 21.7 1 o.o 1 5.5 1 74 1 

1 22 1 29.0 1 14.8 1 22.2 1 o.o 1 4.2 1 68 1 

1 23 J 30.4 1 17.0 1 22.7 1 o.o 1 2.6 1 67 1 

1 2ll 1 30.0 1 14.0 1 22.2 1 o.o 1 6.2 1 69 1 

1 25 1 30.ll 1 15.4 1 22.8 1 o.o 1 2.8 1 65 1 

1 26 1 29.8 1 13.8 1 22.5 1 o.o 1 6.0 1 10 1 

1 27 1 31.0 l 15.6 1 23.6 1 o.o 1 3.6 1 66 1 

1 28 1 31. JJ 1 14.8 1 23.7 1 o.o 1 2.JJ 1 65 1 

1 29 1 31.6 1 1ll. 2 1 23.5 1 o.o 1 4.0 1 65 1 

1 30 1 31.0 1 15.0 1 23.7 1 o.o 1 3.3 1 69 1 

1 31 1 1 1 1 1 1 1 

---------------------------------------------------
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TABELA 5. Boletim agrometeoroldgico do CNPAF/EMBRAPA, 

Fazenda Palmital, Brazabrantes (Go), 

mai/1990. 

---------------------------------------------------

1 TEMPERATURA (oC) 1 PREC. 1 EVAP. 1 UR 

1 1--------------------1 1 1 1 

1 DIAS 1 MAX 1 MIN 1 MED r (mm) 1 {mm) r ( J) 1 
1--------------------------------�-----------------

1 01 1 31.4 1 15.4 1 23.2 1 o.o 3.4 l 71 1 

1 02 1 31.4 1 16.0 1 17. O 1 o.o 4.3 1 76 1 

1 03 1 32.0 1 17.0 1 22.1 1 o.o 6.2 l 77 1 

1 04 1 30.4 1 16.8 1 22.2 1 19.8 1 5.8 l 78 1 1 

1 05 1 31.0 1 17.4 1 21.6 1 o.o 1 4.4 1 94 1 

1 06 1 28.8 1 18.0 l 21.7 1 3.1 1 1.4 1 82 1 

1 07 1 28.2 1 17.0 1 22.2 1 o.o l 3.5 1 76 1 

1 08 1 29.4 1 19.2 1 22.3 1 o.o l 3.7 1 86 1 

1 09 1 26.6 1 18.0 1 20.7 1 3.2 1 6.5 1 94 1 

1 10 1 26.2 1 17.8 l 20.7 1 1.1 1 1.8 1 95 1 1 

l 11 1 23.4 1 16.0 1 19.4 1 2.8 1 3.5 1 91 1 

1 12 1 29.0 1 17.0 1 22.1 1 o.o 1 5.0 1 78 1 1 

1 13 1 29.4 l 15.6 l 21.6 1 o.o 1 4.9 1 75 1 

1 14 1 29.8 1 14.2 1 21.3 1 o.o 1 2 .1 1 79 1 

1 15 1 31. O 1 19.2 f 23.2 1 1.8 1 4.6 1 82 1 

1 16 1 28.4 l 17.0 1 22.6 1 o.o 1 4.8 l 82 1 

1 17 1 30.4 1 19.0 1 22.9 1 1.0 1 1.8 1 82 1 

1 18 1 30.6 1 19.2 1 19.1 1 o.o 1 9.2 1 80 1 

J 19 1 20.0 1 11. O 1 14 .1 1 o.o l 5.1 1 63 1 

1 20 1 21.8 l 17. 2 1 19.4 1 o.o 1 3.2 r 69 1 

1 21 l 29.2 1 12.8 1 20.4 1 o.o 1 2.0 1 61 1 

1 22 1 29.0 1 13.0 1 18.6 1 o.o 1 8.6 1 66 1 

1 23 1 24.8 1 12.0 1 18.2 1 o.o 1 3.0 1 65 1 

1 24 1 29.6 1 13.0 f 19.6 1 o.o 1 4.6 1 69 1 

1 25 1 29.4 1 12.0 1 19.7 1 o.o 1 4.8 1 66 1 

1 26 1 28.0 1 12.2 1 19.2 1 o.o 1 4.8 1 74 1 

1 27 l 28.8 1 11.6 1 20.3 1 o.o 1 5.7 1 67 1 

1 28 1 29.2 1 11.4 1 19.6 1 o.o 1 3.1 1 63 1 

1 29 1 29.4 1 11.6 1 20.0 1 o.o 1 4.9 1 70 1 

1 30 1 28.2 1 12.4 1 20.5 1 o.o 1 6.7 1 73 1 

1 31 1 29.0 1 13.0 1 20.0 1 o.o 1 4.4 1 73 1 

---------------------------------------------------
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TABELA 6. Boletim agrometeorol6gico do CNPAF/EMBRAPA,

Fazenda Palmital, Brazabrantes { G o),

jun/1990. 

-------------------
----------------------------

----

1 TEMPERATURA (oC) l PREC. 1 EVAP. 1 UR

1 f--------------------1 l l 1 

1 DIAS l MAX 1 MIN 1 MED 1 (mm) 1 (mm) 1 (%) l

1--------------------------------------------------

l 01 1 29.6 1 12.4 f 20.4 1 o.o 1 4.2 1 64 1

1 02 1 28.4 1 11. O 1 19.6 1 o.o 1 1.1 1 68 1 

1 03 1 27. 2 1 11. O 1 19.0 1 o.o 1 1.6 1 74 J 

1 04 1 28.8 1 11.2 1 20.0 1 o.o 1 4.7 f 60 1 

l 05 1 28.8 1 11. O 1 20.4 1 o.o 1 6.7 f 61 t

1 06 1 28.6 1 10.0 1 19.6 1 o.o 1 4.9 1 62 1 
1 

1 07 1 29.0 1 10.0 1 19.4 1 o.o 1 1.9 1 63 1 

1 08 1 28.6 l 12.4 1 18.9 l o.o 1 4.9 1 60 1 

1 09 1 28.0 1 9.0 l 19.1 1 o.o 1 5.3 1 51 1 

1 10 1 30.4 1 18.2 1 21.4 f o.o 1 4.2 1 51 ' 

1 1 1 1 29.2 1 8.2 1 18.8 J o.o 1 4 .1 1 52 1 1 1 

1 12 1 29.0 1 10.0 1 18.4 1 o.o l 3.7 l 72 1 

1 13 l 28.0 1 13.6 1 19.4 1 o.o 1 6.3 1 65 1 

1 14 1 27. 4 1 8.6 1 18.4 J o.o 1 4.0 f 62 1 

1 15 1 28.6 f 11.0 1 19.7 1 o.o 1 4.3 1 67 1 

1 16 1 28.4 1 12.2 1 19.4 1 o.o 1 3.2 t 67 1 

f 17 1 27.2 1 14.0 l 19.5 1 o.o f 5.4 1 63 1 

1 18 1 27.6 l 13.4 1 19.8 1 2.2 1 2.9 1 74 f 

1 19 1 28.8 l 13.2 1 20.1 l º•'º 1 1. 2 J 72 1 

1 20 1 29.0 1 13.0 1 19.5 1 o.o 1 2.8 1 59 1 

1 21 1 28.2 1 10.8 1 17.0 1 o.o 1 5.2 J 89 1 

l 22 l 21.4 1 9.0 1 16.3 t o.o 1 11.9 1 66 1

1 23 1 28.0 1 10.2 1 18.9 1 o.o 1 2.6 1 58 1 

1 24 1 29.0 1 7.8 1 18.1 1 o.o 1 6.7 f 59 1 

1 25 1 28.6 1 6.4 1 17.8 1 o.o r 5 .1 1 52 1 

1 26 1 29.7 1 8.6 1 19.3 1 o.o 1 1.1 1 56 1 

1 21 1 29.4 1 9.8 1 19. 1 1 o.o f 6.8 1 61 J 

1 28 1 29.8 1 9.2 1 19.9 1 o.o 1 7.0 1 58 1 

1 29 1 29.4 1 10.4 1 18.7 1 o.o 1 5.0 1 66 f 

1 30 1 28.2 1 7.6 1 17. 8 1 o.o 1 4.2 1 61 1 

1 31 1 1 1 1 1 1 1 
---------------------------------------------------




