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EFEITO DOS INTERVALOS DE S!MULAÇAO DE CHUVA SOBRE
O COMPORTAMENTO 00 GLIFOSATE, SOZINHO E EM MISTURA COM
SURFACTANTES E ADITIVOS, NO CONTROLE DA GRAMA-SEDA
(Cynodon daetylon (L.) PERS. ).
Autor: Jose Eduardo Borges de Carvalho
Orientador: Prof. Dr. Ricardo Victõria Filho

RESUMO
Com o objetivo de se estudar o efeito de 4 in

tervalos de simulação de chuva sobre o desempenho do glifosa·te [N-(Fosfonornetil) Glicina] no controle da grama-seda (Cyn�
don dactylon (L.} Pers.), sozinho e em mistura com surfactan

tes e aditivos, instalou-se dois experimentcis em casa de veg�
tação nos anos agrfcolas 1984 e 1985.

Um terceiro experimen

to foi instalado em condições de campo em 1985 com o objetivo
apenas de se avàliar o comportamento dos tratamentos testados
em casa de vegetação, eliminando-se a variãvel chuva simu·lada.
A intensidade da chuva simulada foi estabeleci
da em 15 mm e os intervalos em 2, 4, 6 e 8 horas apos a apli
caçao do herbicida.
O delineamento experimental

adotado para

os

dois experimentos em vasos foi um fatorial em blocos casuali
zados com 4 repetições.· No primeiro experimento testou-se
fatorial 27 x 4 e no segundo 28 x 4, ond� 27 e 28

o

significam

Xi i i.
tratamentos e 4 os intervalos de sim�lação de chuva.

Para

-0

experimento em campo, adotou-se o delineamento em blocos

ao

acaso com 28 tratamentos e 3 repetições.
Aplicou-se os tratamentos com um

pulverizador

cõstal a pressao constante com consumo de cal�a de 100 1/ha.

O efeito dos tratamentos no controle da grama
seda foi medido por avaliações visuais aos 10, 20, 30, 40, 50
e 60 dias apõs a aplicação para os experimentos

em

vasos

aos 30 e 60 dias apõs a aplicação para o experimento

de

e

cam

po.
Nenhum tratamento proporcionou, de maneira efi
ciente, a redução para 2 horas entre� apli�ação e a primeira
chuva subsequente.
Os resultados alcançados mostraram que o Natur'
L Õle-0 a 1% v/v foi o aditivo que proporcionou maior
do glifosate.

Observou-se tamb�m que os surfactantes

X45 (0,2% v/v),
X 114

(0,2%

tergente

ativa�ão

Triton

v/v),

XlOO

Triton

(0,1 - 0,2%

AG - 98

(0,2%

cuticular e a absorção do glifosate.

Triton

v /v),

v /v) e

(0,2% v/v) aumentaram a velocidade da

Triton
Sin-

penetração

Uma chuva simulada ocor

rida 4 horas ap5s a aplicação não afetou a performance

dos

seguintes tratamentos:
- glifosate + Triton XlOO (1,44 kg/ha + 0,2% v/v);
- glifosate + Triton Xll 4 {1,44 kg/ha + 0,2% v/v);
- glifosate + Sintergente (l,44 kg/ha + 0,2�� v/v);
glifosate + Triton AG-98 (1,44 kg/ha + 0,2% v/v);
- glifosate + Natur'L Õleo (1,44-1,80 kg/ha + l,O�t v/v);
- glifosate + Triton X45 (1,8 kg/ha + 0,2% v/v);
- glifosate + Sulfato de amônia (1,8 kg/ha + 2,5�b p/v).

xiv.
EFFECTS OF RAINFALL SIMULAT ION INTERVALS ON GLYPHOSATE BEHAVIOR,
A LONE ANO IN COMBINAT ION WITH SURFACTANTS ANO ADITI VES, IN
BERMUDA GRAS S ( Cynodon da.cJ.ylon ( L . )
PE RS. ) C ONT RO L
Author: José Eduardo B orges de Carvalho
Adviser:
Prof. Dr. Ricardo Victõria Filho

SUMMARY

The effects of four rainfall simu1atio n intervals
on glyphosate

[N(phosphonomethyl)glycine] performance

in

grama-seda (Cynodon dactylon (L.) Pers.) control were studied
in two greenhouse experiments, in 1984 and 1985.
field experiment was carried out to evaluate the

A

third

greenhouse

treatments without the rainfal·l simulation variable.
The rainfall simulation intensity was at 15mm,
and the intervals

were 2, 4, 6 and 8 hours after the herbicide

application.
The pot experiments design were
block factorials with four replications.

used in the first experiment, anda 28x4
experiment,

randomized

A 27x4 factoria1 was
in

the

where 27 and 28 are the treatments, and

rainfa11 simulation

intervals.

ln the

second

4

field experiment

the
a

randomized block design with 28 treatments and 3 replications
was used.

XV.

The treatments were applied

with

a

constant

pressure portable sprayer, using 100 1 of sólution per hectare.
The effects of the treatments on burmuda grass
control were measured at 10, 20, 30, 40, 50, and
after the herbicide application on the pot

days

60

experiments,

and

at 30 and 60 days for the field experiment.
No treatment has given, defficiently,
hour reduction between the application and first
rain.

a

two

subsequent

Results showed that the aditive Natur'Lõleo 1%
v/v caused the highest glyphosate activation. The surfactants
Triton X 45 (0.2% v/v), Triton X l00 {0.l-0.2% v/v), Triton X114
(0.2% v/v), Triton AG-98 (0.2% v/v) and Sintergent (0.2% v/v)
increased glyphosate cuticular penetration
absorption.

speed

and

A simulated rainfall 4 hours after the glyphosate

application did not affect the· performance of the

following

treatments:
-

-

glyphosate
glyphosate
glyphosate
glyphosate
glyphosate
gly phosate
g 1 y p h o s a te

+
+
+
+
+
+
+

Triton Xl00 (1.44 kg/ha + 0.2% v/v);
Triton X 114 (1.44 kg/ha + 0.2% v/v);
Sintergente (1.44 kg/ha + 0.2% v/v);
Triton AG-98 (1.44 kg/ha + 0.2% v/v);
Natur'Lõleo (l. 44-1,80 kg/ha + 1.0% v/v);
Tri t on X 45 (l. 80 kg/ha + O • 2% v/v) ;
a mm o n i um s u 1 p h a te (l. 80 kg/ ha + 2,5% w/v) .

1.

INTRODUÇÃO
A grama-séda (Cynodon dac�ylon (L.) Pers.) fi

gura entre as mais importantes plantas daninhas perenes e in
vasoras da nossa agricultura.

E uma das mais dispendiosas de

erradicar, pelos m�todos manuais e mec�nicos convencionais.
O herbicida de maior efici�ncia no controle, em

põs-emerg�ncia,desta planta daninha
O glifosate

e

e

o glifosate.

um herbicida põs-emergente de am

plo espectro de controle (BAIRD � alii, 1971).

Ele

sobre muitas espécies de plantas daninhas perenes

e

ativo

e anuais,

sendo absorvido e translocado no floerna (BAIRD et alii, 1971;
BEHRENS e ELAKKAD, 1972 e SPRANKLE !:_!. alii, 1975b).
tantes

e

A aplicação do glifosate com aditivos e surfac
um assunto que vem rnerecend� atenção de muitos

quisadores devido ao uso as vezes ,indiscriminado, com

pes
resul

tados contraditõrios na maioria dos casos.
O aumento da toxicidade do glifosate por

mui-

2.

tos surf actantes tem sido atribufda a iedução da tensão super
ficial, aumentando a area molhada da folha -e a penetração cu
ticular.

Uma vez absorvido ele e rapidamente translocado

ra as regiões de alta atividade metab5lica, tanto das

p�

rafzes

como dos brotos ou rebentos (WYRILL, 1976).
Em estudos de casa de vegetação e

condições

de campo GUIMARAES (1981), concluiu que dos aditivos

testa

dos, o sulfato de amônio foi o que_ proporcionou melhor ativa
çao do g1ifosate �o controle de Cype�u-0 �otundu-0.

Os

melho

res resultados foram obtidos quando se adicionou 2,5 e 5,0 kg
/ha desse aditivo.

Relata ainda o autor que em condições

de

campo, a adição de 5,0 kg/ha de sulfato de amônio ao glifosa
te, aumentou o nivel de controle desta planta daninha.
Os resultados de ERICKS0N e DUKE (1981b}, mos
traram que o movimento do glifosate atravês da cutícula em re
lação ao tempo foi linear, e que uma maior concentração deste pr�
duto proporcionou um aumento quase linear na penetração cuti
cular, enquanto que os incrementes na concentração d-0

surfac

tante produziram apenas pequenos acrêscimos.
Glifosate aplicado nas concentrações de

1000-

4000 ppm em Cynodan dactylon, foi absorvido dentro de 6 horas
pelas plantas e foi transferido entre plantas atravês de

ra

mos e raTzes abaixo do solo, causando uma completa perda da ca
·pacidade de brotação desta planta daninha (LIU, 1981).
Segundo TROUTMAN e·t alii (1981), a adição
um surfactante aumentou a atividade do glifosate a 2,0 kg

de
do

3.

i.a./ha, mas nao a 3,0 kg do i.a./ha ou mais.

Um periodo mí

nimo de 8 horas foi necessãrio para quantidades biologicamente
significativas de glifosate serem absorvidas por Ag�opynon �e
32

pen-0, e a absorção continuou atrav�s de uma exposição de
horas.

A absorção e o desempenho do glifosate tem sida

do afirmado por MERRIT (1980), que dependem diretamente
concentração do produto na gota e não do tamanho das gotas.

Quanto aos efeitos_ prejudiciais da chuva sobre
as aplicações do glifosate os resultados de PULVER

e

ROMERO

(1976), mostraram que este herbicida foi afetado por uma chu

va 6 horas apõs a aplicação de l ,5 kg do i.a./ha e

2

horas

para a dose de 3,0 kg do i .a./ha no controle de Cypenu-0 notun
du-0 (tiririca) em estãdio de crescimento vegetativo e que ne
cessitou mais tempo para a penetração cuticular do

glifosa

te em plantas de tiririca madura ou em floração jã que o con
trole com 1,5 kg/ha foi reduzido quando ocorreu uma chuva

12

horas ou 4 horas apôs a aplicação de 3,0 kg/ha.
. TURNER (1976a), avaliou o efeito de uma

chuva

simulada de 5 mm nas frequ�ncias de 10 min, 30 min, 1 hora, 4
horas e 24 horas apõs a aplicação e verificou algum efeito p�
sitivo do sulfato de amõnio minimizando o efeito da chuva pe
la lavagem do glifosate retido na superficie foliar de

Agno

pynon nepe.n-0.
A adição de Triton AE, um agente molhante

e

adesivo, nao teve efeito na atividade do glifosate, por�m re-

4.
duziu a lavagem pela chuva 1-2 horas apos a aplicação.
mesmos autores observaram que o sulfato de amõnio

a

Estes
6 kg/ha

melhorou a atividade do glifosate (RAO et alii, 1978).
Os resultados dos trabalhos com o glifosate t�m
evidenciado sua vulnerabilidade aos efeitos da chuva antes de
6 a 8 horas apos a aplicação, constituindo-se assim

como

um

fator limitante a sua aplicação na epoca chuvosa do ano e que
coincide com o per1odo das mais altas infestações das plantas
daninhas nas culturas.
Esse trabalho teve como objetivos verificar

a

possibilidade de aumentar a efici�ncia do glifosate no contra
le da grama-seda com doses menores que a recomendada e

redu

zir o tempo necessârio entre a aplicaçio e uma chuva sim�ada,
misturando

aditivos e surfactantes ao glifbsate;

aplicado

a um volume de pulverização de 100 1/ha, utilizando-se
hidrâulicos de baixo consumo.

bicos

5.

2, REVISÃO DE LITERATURA
2.1. EFEITO DO VOLUME DA CALDA
Segundo MERRITT e TAYLOR (1978), mudanças
volume de aplicação e no tamanho das gotas �adem ser

no

acompa
asper

nhadas por mudanças na retenção e na distribuição da

são, nas superfTcies das plantas, como também afetar a absor
ção e trans1ocação dos defensivos agrícolas nos tecidos

das

plantas devido a variação na concentração dos ingredientes atl
vos e aditivos.
Hã muito tempo foi demonstrado por BLACKMAN !.!_
alii (1958), que o

nível de retenção de um produto pode

ser

alterado por mudanças no volume de aspersão, tamanho m�dio das
gotas e tensão superficial, sendo que a natureza e

magnitu

de das mudanças induzidas são dependentes das espécies

de

plantas pulverizadas.
Segundo TAYLOR (1981), diminuindo o volume de

6.

pulverização ou aumentando o tamanh-0 das gotas, se

reduz

o

nümero de gotas produzidas e, portanto, a possibilidade delas
atingirem o alvo.

As considerações de tamanho de gotas, vol�

me de aspersão e area de amostragem, revelam urna enorme varia
çao no numero de gotas que atingem um alvo.
partir de uma pulverização com

5

Por exemplo,

1/ha e gotas de 100 µm,

atingirão um alvo de 10 cm 2 , porem se este diâmetro

a
955

for

de

400 µm somente 15 o atingirão.
Trabalhos com·altos volumes de aplicação

têm
na-tua,

demonstrado que o mâximo de retenção por planta de Ave.nua
ocorre ao redor de 150 1 /ha.

Gotas com diâmetro entre 100-400
jo-

µm de urna solução aquosa de barban, aplicadas em plantas
vens de A. 6a�ua� foram igualmente bem retidas e a
foi linear at� 150 1/ha {LAKE e TAYLOR,

1974).

No

retenção
entanto,

quando as plantas foram pulverizadas com solução ·aquosa

mais

Agral 0,1%v/v, LAKE (1977) achou que as g otas de 100 µm foram
melhor retidas que as de 200-600 µm.

Em trabalhos

posterio

res MERRITT e TAYLOR (1978), trabalhando com esta mesma plan
ta, encontraram que a retenção de uma solução aquosa com 0,5%
v/v de Agral foi, em geral, melhor com gotas de diâmetro
tre 150 e 250 µm que as de 350 µm.

en

E�te efeito foi mais pro-_

nunciado nos maiores volumes de aplicação.
Casseley et alii, citado por TURNER

e LOADER

(1978b), sugerem que a melhor atividade do glifosate com
xos volumes de aplicação pode ser devida a uma melhor

bai

reten

çao das gotas na superfície das folhas, maior concentração de

7.

herbicidas nas gotas, como tamb�m sugete BALS (1978), e pelas
diferenças da superfície da folha molhada pela pulverização.
Segundo SALINAS (1981) a translocação do

gli

fosate em grama-seda foi mais lenta quando se usou altos volu
mes de pulverização.

2.2. INFLUtNCIA DOS ADITIVOS E SURFACTANTES SOBRE
OS EFEITOS DA CHUVA
O'KEEFFE e TURNER (1978), verificaram que, uma
chuva pesada 3 horas apõs aplicação,o controle tanto a
como a longo prazo do A g hopynon hepen� obtidos com
da dose normal do glifosate (0,72 do i.a./ha) foi
te aumentado pelo sulfato de am6nio a 10 kg/ha.

O

a

curto
metade

marcadamen

foi igual ao obtido com a dose normal de 1,44 kg do

controle
i.a./ha,

porem sem o sulfato de am�nio o controle foi inadimisslvel P!
ra aquela dose.

Não se observou tamb�m um aumento na ativida

de do glifosate na dose normal.
Um período sem chuva de pelo menos 4 horas foi
necessãrio apos a aplicação de glifosate para se atingir
bom controle de ImpVtata c..yündtu..,c..a.

O adesivo Triton AE a

um
0,66%

reduziu a lavagem somente quando a chuva ocorreu 2 horas apos

a aplicação (INDIA, TEA RESEARCH ASSOCIATION, 1977).

Pela pesquisa reanzada por BEHRENS e ELAKKAD

(1981) ficou evidenciado que o intervalo entre a aplicação do

8.

2,4-0 e a primeira c h u v a para atingir um nível de controle de
80%, daquele obtido sem chu v a, variou de meno

de 1 minuto P!

ra Che..n.opocü.,wn aibum, a mais de 24 horas para Abu,t,üon the.ophJtaJ.ite.
adição de um surfac tante alquil aril pol ie toxie tileno

A

glicol

na solu ção do herbi cida, red uziu a dose necessãria para indu
zir níveis equivalentes de f i to toxicidade.
Os res u l tados obtidos por SCHOLEY (1984), indi
caram a efe tividade do NU- Fi lm-P na prevenção de perdas de glif�
sate formulado como glifosate, da s u perfície da fol ha por uma
rega artificial.

foi

Na dos e d e 1 1/ha o efei to do gli-fosate

real çado pelo NU-Film-P, mes m o não o correndo re9a.

Is to s u g�

re que NU-Film-P pode atuar como coadjuvante para melhorar
performance des te produ to .

Diferenças entre espécies

a

foram

observadas. A deficiência do glifosate no controle de cevada e Poa an

nua foi consideravelmente realçada pelo NU-Film-P e este efeito positivo

ocorreu mesmo quando a rega foi feita 4 horas apõs a aplicação.
TURNER e LOADER (1984), es tabeleceram que

sul

fato de amônia aumentou a atividade do dichlorprop quando se aplicou uma
chuva 2-24 horas apõs a aplicação, porem esse aumento da atividade

nao

foi observado quando a chuva ocorreu imediatamente apõs aplicação.
COOLS e LOCASCIO (1977), observaram que a

adição

de sulfato de amônio não melhorou a atividade do glifosate.

2.3. EFEITOS DAS CONOIÇOES AMBIENTAIS NA EFICIÊNCIA
00 GLIFOSA TE
MOOSAVI-NIA e OORE (1979a,b) es tudaram a

in f1u ên-

9.

eia de tr�s regimes de umidade do solo, na efici�ncia do gliJLotun.-

fosate no controle de lmpe�ata cylindJLica e CypelLuh
du�.

Verificaram que para o glifosate aplicado na

capacida

de de campo diminuiu o peso seco da parte aêrea em ambas esp�
cies, comprimento e peso seco do rizoma; e c�rbohidratos

to

tais em I. cylindJLica e número total de bulbos tubérculos

em

C. JLotun.duh.

do

Em contraste, o extremo "stress" de umidade

estar

solo reduziu a atividade do glifosate, a qual pareceu

relacionada com o comportamento fisiológico e morfológico das
plantas devido ao tratamento de seca.

Aplicação de âgua

nas

raízes das plantas crescendo sob 11 stress 11 de umidade do

solo

uma semana antes e uma semana apõs a pulverização de glifosate, aumentou a atividade deste produto, provavelmente

devi-

do a recuperaçao dos processos perturbados pelo deficit de umi
dade do solo.

O controle de So1Lghw11 hate.pen.õe. por dalapon, a 1,12

kg/ha sem surfacante, diminuiu ao aumentar a temperatura
ar de 16 para 27 para 38QC.

do

Plantas a 16 e 279C, com 100% de

umidade relativa, foram mais susceptíveis ao dalapon sem sur
factante do que as plantas vegetando a 35% UR.

A presença de

1% de surfactante em soluções de dalapon, aumentou o controle_
dos. halepenhe acima daquele obtido com dalapon sozinho
27 e 38QC, indiferente da U.R.

Adicionando 1% de

surfactan

te e mantendo-se a 100% de U.R. e 38QC, resultou em
significativamente menor do que a 35% U.R. e 38QC.

a

controle
A

adição

de 0,1 M KH2 Po 4 nas misturas de dalapon + surfactante restau-

1 O.

rou a efetividade·a 100% U.R. e 38Qt.

Dalapon

aplicado

sem

surfactante foi mais danoso ao S. halepen�e· cultivado a

40%

de umidade do solo do que com 25% de umidade
pendente da temperatura do ar ou U.R.

do solo,

inde

Quando as plantas

ram mantidas a 27 ou 38QC com 25% de umidade do solo,

fo

0,1

M

KH2 Po 4 + surfactante resultou em mais beneficias que o surfac
A 40% de
tante sozinho no controle desta planta daninha.
umidade do solo,

o-controle de

S. halepen�e com dalapon +

1% de surfactante não foi melhoraqo com
independente

da

temperatura

do

ar

1976).

adição de KH2 Po 4,
{McWHORTER e JORDAN,
a

COOLS e LOCASCIO (1977), verificaram que apli
caçoes de glifosate feitas na primavera
controle de Cype�u� � otundu�,

promoveram

enquanto aplicações no

ou verão, promoveram excelente controle.

out6no

Observaram tambem

que dentro de uma estação, uma· ou duas aplicações,
'

razoãvel

espaçadas

de uma semana, promoveram controle semelhante, exceto na pri
mavera, onde duas aplicações foram significativamente
res que uma.

Controle quase completo foi obtido com

rnelho

aplica

ções feitas no verão e no outono.
Os resultados do trabalho realizado por JORDAN
{1977), mostraram que a toxicidade de glifosate a Cynodon dac;t.,}f_
lon aumentou significativamente com cada aumento da dose de
a 1, 12 kg/ha.

O,14

O autor usou como í.ndices para a penetração e

translocação do glifosate, a toxicidade vislvel, o peso fres-

ll.
co das plantas tratadas e a rebrota de plantas cortadas rente
ao solo 24 horas após o tratamento.

Assim, o autor verificou

que danos vislveis a C. dae�ylon, com 0,56 kg/ha de

glifosa

te foi maior a 100% do que a 40% de U.R., tanto a 22 como
329C.

a
0,56

Os dados de peso fresco indicaram que a dose de

kg/ha foi mais tóxica a 329C do que a 229C, a 40% de U.R., mas
não foi observada diferença a 100% de U.R.

Menos de 10%

do

14C-g 1ifosate penetrou na folha tratada de C. dae�ylon a 22QC
e 40% de U .R., enquanto mais 1 de 70% penetrou na folha tratada
a 329C e 100% U .R. Cinco a seis vezes mais glifosate foi trans
locado para a planta a 100 do que a 40% de U.R.

Signifféati

vamente mais quantidade translocou-se da folha tratada para a
planta a 32QC do que a 22%, a 40% de U� R., mas não foi obser
vado aumento significante -a 100% de U.R;
Segundo WILLS (1978), a toxicidad� do glifosa
te em algodão foi afetada pela tem�eratura com 21 a
inferior a 25QC do que a 359C .

40%

e

A adição de surfactante, fre 

quentemente, aumentou a toxicidade �ob condições ambientais o�
de ela foi baixa inicialmente .

Abso r ção e trans 1 o e ação de g1 j_

fosate foram afetadas primariamente pela umidade relativa. Em
temperatura e dose constante do surfactante, houve um aumento

de 3, a 6 vezes na translocação.

Pelo trabalho desenvolvido por WHITWELL e SAN
TELMANN (1978), verifica-s e que aplicações de glifosate de j�
lho a·meados de outubro na dose de 3,4 kg/ha ou mais,
as mais efetivas no controle da grama-seda.

Aplicações

foram
de

12

glifosate na primavera foram ineficazes mesmo a 5,0 kg/ha. Os
autores observaram que havia necessidade de uma substância1 fo
lhagem de grama-seda para se obter o mãximo controle com apl!
caçoes de glifosate em agosto.
CHASE e APPLEBY (1979), concluiram que

doses

de 1,2 e 3,0 kg/ha do glifosate foram igualmente efetivas

na

estação chuvosa, mas a dose de l,O kg/ha não foi adequada

na

estação seca.

mesmos

Em estudos em casa de vegetação esses

autores verificaram que o glifosate a 2,0 kg/ha foi mais efe
tivo em reduzir a rebrota de

e. notundu1.> a 90% do que a 50%

de U.R., e foi mais eficiente a -2 bar do que a -11 bar de p�
tencial de ãgua na planta.

Assim três vezes mais 14C

translocado, para as partes abaixo do solo a 90% do que

foi

a

50% de U.R., do mesmo mod� que duas vezes mais translocou - se
a -2 bar do que a -11 bar.

McWHORTER et alii (l980), num estudo

sobre a

absorção e translocação de 14C-glifosate em S. halepen1.>e e so
ja cultfvar 'Lee 68', observaram qúe em S. halepe.n1.>e. a absor
ção de 14C-glifosate praticamente dobrou e a trans�ocação au
mentou ao aumentar a temperatura do ar de 24 para 359C.

Em

soja a absorção aumentou em 100% e a translocação em 120% ao
se diminuir a temperatura de 35QC para 249C.

Em ambas

cies, a translocação foi frequentemente maior a 100% de

espe
U.R.

do que a 45%, e em umidade do solo de 20% (capacidade de cam
po) dó que a 12% (próximo ao ponto de murcha).
Segundo WHITWELL et alii (1980), umidade rela-

1 3.

tiva de 35% diminuiu a translocação de 14C-glifosate para folhas não tratadas de grama-seda crescendo a 319C ,

comp·arada

a uma umidade relativa de 80%.

transloca

Também diminuiu a

ção de 14C-glifosate para os rizomas e raízes de plantas cres
cendo a 22QC.
COUPLAND (1983), estudou os efeitos da luz,te�
peratura e umidade no desempenho e translocação de

glifosate

em Elymu� hepen� e Ag hopyfton ftepeni durante o período

de 48

horas apõs o tratamento e verificou que aumentos nos

níveis

dos tris fatores resultaram em
bicida.

aumento do desempenho do her

Em geral, a{irma o autor, estas diferenças foram es

tatisticamente significativas em todos períodos de tratamento,
exceto o mais longo, quando foi obtido controle quase

total.

Assim, os resultados ressaltaram a importante influência
fatores ambientais no desempenho a curto prazo do
no período pôs-aplicação.

dos

herbicida,

Segundo ainda o autor, aumento nos

níveis de luz e temperatura aumentaram a translocação do gli
fosate para o colo e rizomas, por�m o aumento da umidade rela
tiva não mostrou efeito significativo.

2.4. EFEITO OE ADITIVOS E AGENTES COMPLEXANTES
Segundo BLA IR (1975), glifosate a 0,5-1,0

kg

do i.a./ha contro�ou A; ftepenh em condições de campo e que a
adição de butilfosfato ãcido ou sulfato de amônia

ao liquido

1 4.

pulveriza�o melhorou o nível de controle obtido com
to sozinho.

glifosa

Este autor afirmou ainda que a adição de nitrato

de amônia não proporcionou algum efeito positivo.
Notãvel ativação do glifosate foi obtido
sulfato de amônia nas doses de

Outros

com-

postos como o fosfato de amônia, butilfosfato de amônia

e

uréia proporcionaram uma ativação aproximada (SUWUNNAMER

e

PARKER ,

1,2 5

a 10 kg/ha.

com

1975).

PREEST (1975), aplicou 3,9 kg/ha de

glifosa-

te e nao conseguiu controle satisfat6rio do Ptenldlum aqulli
num var. e.1.,c..ulentum.
cante

(22

A adição de 61eo diesel , mais

emulsifi

1/ha e 0,4 1/ha, respectivamente) causaram um de

créscimo muito significativo em numero de folhas e peso
da folhagem 17 meses apos

o tratamento.

Esta

seco

melhoria

foi

atribuída ao aumento de entrada e absorção do glifosate causa
das pela emulsão de ·51eo dfesel.
Trabalhos realizados por TURNER

FIVE

(1976b);

LANDT (1978) e ZEMANEK et alii (1979) mostraram que a

adição

de sulfato de ?mÔnio as pulverizações de glifosate tem, freque�
temente,aumentado a atividade deste produto no controle
Agnopynon nepen1.,.

A adição de 5% peso/volume de sulfato

amônia em 0,4 kg/ha de glifosate reduziu o numero de
viãveis dos rizomas/planta,

5

ra

2,5

26,

do mesmo modo que

1,25

e

meses a�5s aplicação de

de

de

brotos
186

pa

kg/ha de sulfato de amônia pro

porcionou um melhor control e para 0,25 kg/ha do glifosate.
Virias ãcidos que sao agentes complexantes fe-

l 5.

alçaram os efeitos do glifosate e dichlorprop.

Ambos os her

bicidas foram ativados pelo ortofosfõrico, cítrico,
co, lãtico, oxãlico e gliçÕlico.

tartari

Outros ãcidos que nao

sao

agentes complexantes tiveram pequeno ou nenhum efeito. A ati
vidade do glifosate foi aumentada pelo EDTA, -enquanto os efei
tos do dichlorprop foram realçadas por EDTA, NTA e polifosfa
tos.

Sugere-se que a ativação foi devida a interação com cãl

cio ou outros ians metãlicos, os quais iriam,
te, imobilizar os herbicidas:
ãcidos ortofosfõrico e

alternativamen.

Em experimentos de campo,

os

oxãlico aumentaram os efeitos do gli

fosate na viabilidade das brotações de A. �epenh.
amônio teve efeitos similares.

Sulfato de

Contudo, em·contraste com ex

perimentos de casa de vegetação, muitas misturas triplas

de

um ãcido, sulfato de amônio e glifosate foram antagônicas (TUB_
NER e LOADER, 1978a).

O traba 1 ho conduzi do por HARVEY e POTTS (1978L
mostrou _que glifosate a 0,72 e 1,4� kg/ha, com e sem

sulfato

de amônio, aplicado com bicos convencionais e de gpta contro

lada proporcionou reduções na população de A. �epenh levemen
te menores na dose de 0,72 kg/ha do que na de 1,44 kg/ha
glifosate.

de

Afirmaram ainda estes mesmos autores que o sulfa-.

to de amônia não deu um efeito consistente e as reduções

dos

tratamentos com equipamento de gota controlada foram levemen
te menores do que aquelas obtidas com pulverização convencio

nal

Glifosate com e sem sulfato de amônio foi apli

16.

cada com equipamento convencional_ e COA em A. �epenl.

Um ano

apos o tratamento, o controle desta planta daninha variou

de

74-98% em um local e de 61-85% em outro local.

na

Glifosate

dose recomendada pelo fabricante + sulfato de amônia
resultado mais consistente.

o

deu

Na metade desta dose o glifosate

deu resultados inferiores , os quais foram sign ifi ca tivamente m�
lhorados pela adição de sulfato de amônia (UK, MINISTRY

QF

AGRICULTURE, FISHERIES ANO FOOD, AGRICULTURAL OEVELOPMENT ANO
AOIVISORY SERVICE, 1978).
ZAMBIA, OEPARTMENT OF AGRICULTURE (1979), con
cluiu que glifosate isoladamente deu melhor controle de Cyno
don dac�ylon a 3 do que a 1 ,5 1 do produto/ha (88%
com 45%).

comparado

A adição de sulfato de amônia e aplicação com bai
1,5

xo volume, elevaram o nivel de controle com glifosate a
1/ha ao mesmo nível da dose de 3,0 1/ha.
SHARMA � alii (1980), estudaram o efeito

de

caolin a 3,6 kg/ha e sulfato de amênio a 1,25; 2,5 e 5,0

kg/

ha, na atividade herbicida de glifosate a 0,56; 0,84 e
kg/ha.

1 ,12

Concluíram os autores que o controle foi aumentado com

a adição de caolin a 3,6 kg/ha e sulfato de amônia a 1 ,25 kg/
ha, nas duas doses mais altas de glifosate e que o sulfato de
amônia não mostrou algum e feito sinergistico no

glifosate

a

0,56 kg/ha, enquanto as duas doses maiores de sulfato de am�
nio diQinulram a atividade de todas as doses de glifosate.
Em experimento de vaso e de campo, adições de
1-10% v/v de sulfato de amônia e/ou 0,1-2,5% v/v de surfactan

l 7.

te aumentou a fitotoxicidade �m Ag�opy�on 4epen� das pulveri
zações.contendo 0,2-0,5 kg de glifosate.

Resultados

seme
e

lhantes foram obtidos com sal isopropilamina de glifosate
formulado como

1

1

Roundup 11 Concentrações mais altas de

de amõnio sem surfactante, geralmente tiveram menos
fitotoxicidade.

sulfato

•

Enquanto vãrios surfactat1t2s

efeito na

aumentaram a ati

vidade de glifosate a efetividade destes produt�s variaram de
acordo com a presença ou aus�ncia de sulfato de amõnio. Quan
do usado isoladamente, os produto� relativamente

hidrofíli.cos

não-iõnicos, ou cati6nicos, foram mais efetivos.

Em

com sulfato de am6nio, contudo, o surfactante mais
co deu resultados superiores.

mistura
lipofíli

Sulfato de amõnio {5%) com um

surfactante lipofTlico cati6nico (0,5% ethomeen C12) aumenta
ram os efeitos da aplicação de got a controlada em volume mui
to baixo, assim como na pulverização convencional em

volume

m�dio. Em um experimento de campo, 0,25 kg/ha de glifosate a
plicado com os aditivos citados, em 20 1/ha de solução,

teve

o mesmo efeito na viabilidade de brotos do que 1,O kg/ha apl!

cado com equipamento convencional (TURNER e LOADER, 1980).
Usando Panieum 4epenJ como planta teste, SHAR
MA e SUNDAR (1981), estudaram os efeitos de Caolin, grau
dicinal, a 1,5, 2,5 e 3,5 kg/ha e sulfato de amônia a

me
l,25

kg/ha, na atividade de glifosate a 0,42: 0,84 e 1,16 kg/ha em
450 1 da solução/ha.

Conclufram os au t ores que a

ativida

de do glifosate a 0,84 kg/ha + Caolin a 2,5 kg/ha foi signif!
cativamente maior do que glifosate na mesma dose isoladaffente,

18.
e foi comparãvel com glifosate na,dose·mais alta com ou

sem

caolin. Admitiram ainda, que a adição de sulfato de amônio au
mentou a atividade de glifosate nas duas doses mais

baixas,

mas, não teve efeito na dose mais alta de glifosate.
Em condições controladas de casa de

vegetação

e laboratõrio, foram estudados os efeitos da formulação

e

aditivos na a�ividade do glifosate na presença de cãtions divalentes.

.

Ions de Ca 2+ ou Mg 2+ em solução, reduziram ou imp!

diram completamente a fitotoxicidade de glifosate ao trigo cul
tivar Scout 66, em doses de aplicação menores ou igual a
kg do i.a./ha.

Foi obtida evidência para a formação de

0,4
com

plexos entre moléculas deglifosate eions de ca 2 +, usando titulações
potenciom�tricas e espectroscopia de infravermelho.

A ativi

dade do glifosate, tanto em ãgua deionizada como em soluçõ�s
de cloreto de cãlcio 0,005 ou 0,002 M, foi maior quando

co m

binada com surfactante não-iônico do que quando usado como
formulação comercial (Roundup).

A adição de hexametafosfato

de sõdio não aumentou adequadamente a atividade do

em solução de ca 2+ .

glifosate

Ãcido nitrilotriac�tico (NTA)

a atividade mas, EDTA foi o mais efetivo dos agentes
tes testados.

EDTA foi mais efetivo em restaurar a

de do glifosate com surfactante não-iônico do que com
tante catiônico.

a

aumentou
quelan
ativida-

surfa.c

Sem EDTA, as doses de glifosate maiores

ou

iguais a 0,4 kg do i.a./ha foram equivalentes ãquelas do her
bicida a 0,1 kg/ha + 1% de EDTA (SHEA e TUPY, 1983).
Segundo BUHLER e BURNSIDE (1983a) o glifosate

19.

de

foi menos tõxico quando aplicados em soluções de 10 ml

do
CaC12 , FeS04, Fe2 (so 4 )3, MgS04, NaHC03, Na2co3 e Znso4 ,
que em ãgua destilada. Adicionando H2 so 4, HCl, HC104, ãcidos
acêtico e lãtico a 5, 10 ou 50 ml na solução de

pulverização

resultou em aumentos variãveis na toxicidade .do glifosate.
H2 so4 foi o mais efetivo em aumentar a toxicidade do glifosa
te quando adicionado a ãgua de pulver ização. Baixando o pH
da solução de pulverização, pelo uso de tampões o ãcido fÕsfÕ
rico não aumentou a toxicidade do glifosate.

2 .5. EFEITO DOS SURFACTANTES NA EFICI[KCIA DO GLIFOSATE
Segundo RIEMER (1973), glifosate (como
0139) a 2,2-6,7 kg/ha num volume de calda de 75 a 3·02

Mon
1/ha

+

surfactante a 1% resultou em 65-90% de controle da rebrota de
P. communi�, 0,70 - 1,0 m de altura.
a dose.

Afirma ainda o autor

que

O controle aumentou com
alto volume d� pulveriz!

ção reduziu o controle na dose de 2,2 2 -4,44 kg/ha, mas foi me
lhorado oela adição de mais surfactante a 1% v/v.

O controle de Amahan.thM Jz..e..lito6,le.xu6 foi melhorado pe-

1a adição de 0,1% de surfactante na dose mais baixa de glifosate, mas não na alta.

Glfosate a 1,68 kg/ha +

foi necessãrio para o controle de mais de 80% de

surfactante
S.

exalta-

ta (McWHORTER, 1977).
Segundo WYRILL e BURNSIDE ( 1977), as aminas eto

20.

xiladas fo,ram sempre o mais efetivo grupo dos surfactantes estu
dados.

Eter não-i6nico e ester etoxilados combinados com uma

dimetil amina ou um sal quaternãrio de am6nio foram mais efe
tivos que alguns destes surfactantes usados sozinhos. A efeti
vidade dos surfactantes aminas etoxiladas foi alterada
mudanças de pH.

pelas

Afirmaram os autores que os surfactantes ca

ti6nicos tenderam a ser mais efetivos que os não i6nicos e que
o surfactante a base de amina foi mais efetivo com o
da concentração para 0,3% p/v.

aumento

Eter esteãrico etoxilado

e

amina surfactante, mostraram excelente efeito para valores do
balanço hidrofílico-lipofilico de 15 a 16 e 19 a 20, respectl
vamente.

Afirmaram ainda que aqueles com ·um baixo balanço hi

drofílico-lipofílico foram usualmente menos efetivos.
Os resultados de BUNDICK e MiTCHELL (1979), mosque

traram que um surfactante aniõnico foi menos efetivo do

os não-iõnicos na performance do glifosate e que o aumento da
concentração do surfactante melhorou a atividade deste herbi
cida.
Alguns trabalhos como o de RICHARD Jr. e

SLI

FE ( 197 9), mostraram que o surfactante, devido a maior molha
gem da folha, promove uma maior penetração passiva rãpida
início e que não aumenta com o tempo.

no

O aumento da concentra

ção externa tem efeito, nesta fase, entretanto, a fase

ativa

da absorção e mais demorada e exige maior tempo para ocorrer.
A adição de sulfato de amônia 5% p/v, aumentou
a atividade de glifosate de 0,33-1 ,O kg/ha.

O sulfato

de

21.

amônia ativou este herbicida em volume de aplicação de 26-480
1/ha.

Os surfactantes geralmente aumentaram a

efetividade

do glifosate, exceto Agral 90 a 1%, o qual foi antagônico. E

thylan TT15 e Ethylan TF, que são surfactantes catiônicos, a
2% p/v, foram mais efetivos do que o não-iôni-co Agral, também
a 2% p/v, quando usado glifosate e na presença de sulfato
amônia.

de

Escorrimento da folha 24 horas apõs a pulverizaçãor�

<luziu a ati.vidade do herbicida, mesmo �uando sulfato de

amo-.

nio e surfacantes estavam pr�sentes (AMPONG-NYARKO, 1980).
Testes com uma série de surfactantes

não - iô

nicos combinados com glifosate no controle de colza e

outros

cereais, mostraram que a efetividade. de doses baixas do herbi
Tween

cida (0,14 e 0,21 kg/ha) foi aumentada pela adição de
20, X-77 e Triton XlOO (CANAD�, AGRICULTURE
STATION, 1981).

CANADA, RESEARCH

Segundo O'SULLIVAN e O'DONOVAN (1980), a

mis

tura de _tanque de glifosate a 0,21 _kg/ha com bromoxynil /MCPA,
bromoxynil, MCPA, 2,4-0 ou dicamba mostrou um antagonismo na
atividade do glifosate em gramíneas, 5 dias apõs o
to.

tratamen

Essa redução inicial no controle de gramíneas anuais com

as misturas foi superada em muitos casos pela adição de Tween20.
Os resultados de CHYKALIUK �

��il

(1980), mo�

traram que glifosate a 3,3 6 kg/ha + Triton AG 98 a 1%, produ
ziram uma resposta fitot5xica mais rãpida e melhor contr�e de
Helian�hu� �iliahil do que glifosate isoladamente ou

com

o

22.

surfactante X-77.

A adição de Triton AG-98, aumentou a ab�o!

ção de 14C-glifosate tanto por F11.an6e/1.ia tomen.t0.6a como por Solanwn
elegani6olium sob condições de 1aboratõrio.
JORDAN (1981), mostrou que a toxicidade de glj_
fosate (0,84 kg/ha) para C. dac..tylon aumentou ao diminuir
volume de pulverização de 374 para 47 1/ha.

Segundo o

o

autor

a adição de surfactante ao glifosate formulado sem surfactanvolume_

te (Mon 0139), aumentou o dano a C. daetylon em cada
de pulverização testado.

A formulação comercial de

te (Mon 0139) + surfactante, foi a mais toxica das 3
ções testadas.

A rebrota

glifosa
formula

de C. dac..tylon. cortado rente ao so

lo, 48 horas ap6s o tratamento com Mon 0139-com

um

consumo

de calda de 47 1/ha foi de 10% em relçtção a testemunha não tr�
374

tada, comparada com 100% apôs tratamento com mon 0139 a
l de calda/ha.

Uma extensa s�rie de estudos de campo t�m indi

cada que adições de surfactantes de 0,5 a 1% podem aumentar

a

efici�ncia do glifosate no controle de A g 11.opy11.on �epen�, esp!
cialmente nas doses mais baixas.

O efeito do surfactante

marcante na dose de 2,22 kg/ha de glifosate.

Condições

Õti

mas para o controle desta planta daninha, com glifosate

ta□�

b�m mascaram o efeito do surfactante em doses mais baixas. Foi
concluído que o maior benefTcio obtido pela adição de

surfac

tante � a maximização do controle de A. nepenJ quando as aplf

cações de glifosate ocorrem apõs o estadia de 6 folhas (ERIC!
SON e DUKE, 1981a).
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Segundo TROUTMAN � a 1i i ( 1981), a adição

de

um surfactante aumentou a atividade do glifosate a 2 kg/h·a,mas
nao a 3 kg/ha ou

acima.

Um

periodo

minimo

de

horas foi necessãrio para quantidades biologicamente
cantes de glifosate serem absorvidas, e a absorção
atravês de uma exposição de 32 horas.

8

signifj_
continuou

No campo, danos

au

mentaram ao ser retardado o corte ate 12 dias.
Os resultados de STUOT e NELSON (1981),

em

trabalhos de campo, que os surfactantes Tween 20, X-77 e Tri
ton X-100 aumentaram a atividade de doses baixas de
te em colza, trigo, aveia e cevada.

glifosa

Sob condições de casa de

vegetação os autores observaram que Tween 20 e Triton X-A es
pecial aumentaram a atividade do glifosate em aveia e cevada.
Em cevada, concentrações de pelo menos 0,5% v/v de

Tween

20

e 0,25% v/v de Triton X-A especial foram necessãrias para au
mentar a fitotoxicidade do glifosate.

Segundo os mesmos aut�

res, Bennes 36, Cittowet Plus e Oupont WK reduziram a ativida
de do glifosate nos testes de casa de vegetação e campo,

en

quanto Atplus 411F, Surfel e Triton-X-114 reduziram a fitoto
xicidade do glifosate apenas no campo.

A atividade de baixas

doses de glifosate foi reduzida com o aumento do volume

de

pulverização.
Segundo TURNER (1981), quando o glifosate

e

aplicado sem sulfato de amõnio, surfactante com um balanço hi
drofllico-lipofllico de 16-18 são mais efetivos.

Contudo , em

misturas com sulfato de am6nio, surfactantes mais lipofllicos

24.
(6-12) sao superiores.

Em experimentos de campo,

am6nio e surfactantes salientaram significativamente

sulfat� de

penho de baixas doses de glifosate formulado como

o

desem-

Roundup.

Afirma ainda o autor que em experimentos de vasos, o

desem

penho das doses mais altas de glifosate foi salientado quando
uma chuva simulada foi aplicada dentro de

6 horas apõs a apl!

cação.
0,5%

A adição de um surfactante não-i6nico a
v/v melhorou o desempenho do ·glifosate em muitos dos

(DUTT, 1981).

testes.

A absorção de 2,4-0, dicamba e do sal isoprop!

lamina de glifosate por folhas terminais a basais de

e. �ae

ne foi aumentada pela adição do surfactante SA�77 (4-isoprop�
nil-1-methilcic1ohexano

+

emulsificadores não especificados),

sendp maior o efeito nas folhas basais.

Na aus�ncia do sur

factante, a absorção dos herbicidas foi maior nas folhas ter
minais do que nas basais.

A absorção de glifosate foi

nas folhas terminais do que nas basais.

maior

A absorção de glifo

sate foi maior nas folhas terminais coletadas apõs um perlodo
de umidade adequada do que �põs condições secas (SOTERES

et

alii, 1983).
Segundo BUHLER e BURSIDE (1983b), a adição

de

surfactante não afetou o c ontrole de gram{neas quando se apl!
cou 0,2 ou 0,4 kg do i .a./ha de glifosate em um volume de cal
da de 26 1/ha, mas o surfactante aumentou o controle com glif�
sate aplicado a 48, 95 ou 190 1/ha de consumo de calda. Afir-
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ma o autor que o

1

1

stress 11 de ãgua reduziu a eficiência do gl.:!_

fosate em todos estádios de crescimento das plantas e aplica
ção apõs o início do florescimento também resultou em redução
do. controle mãximo de plantas daninhas foi obtido com aplica
ções de glifosate nas plantas em crescimento ativo,com adequ!
da umidade do solo e temperatura favorãvel.

2.6. EFEITO DOS ADITIVOS E SURFACTANTES NA ABSORÇAO
E IRANSLOCAÇÃO DO GLIFOSATE
TURNER e LOADER (1974), observaram que

quando

certos herbicidas solúveis em ãgua foram formulados em Õleo e
agua pelo uso de surfactante apropriados, como co-solvente con
fere propriedades normalmente associadas com

soluções

6leos , incluindo fãcil passagem atravis da casca ou

de

cutícula

da folha.
Segundo GOTTRUP � !t1ii ( 1976), o gl i fosate mE_
veu-se rapidamente no apoplasto e

simplasto.

Alta

umidade

e/ou surfactante aumentaram a quantidade de l4C-glifosate ab
sorvido e translocado, comparado com aquele em baixa

umidade

e/ou sem surfactante.
Segundo os resultados obtidos por ZANDSTRA

NISHIMOTO (1977), a translocação de 14C-g1ifosate de

tratadas de Cype-'w.. ,� tr..o:tundu..t, para outras partes da

planta

e

folhas

aumen

tou em 5% da quantidade aplicada no 19 dia para 19% no 4Q dia
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apo s a aplicação com o pa s sar·do tempo; o l4C total tran sloca
do aumentou nos tubirculos e diminuiu lev emente nas folhas.
A adição de sulfato de amônia ã solução

pro-

porcionou um aumento de 3 vezes na quantidade do glifosate ab
sorvido e translocado.

de

A concentração 6tima determinada

sulfato de amônia na solução foi em torno de 1%.

A temperat�

ra e a umidade relativa exerceram notãvel influência na quan
tidade do produto absorvido e tran slocado e esta

influ�ncia

foi aumentada na P.resença do aditivo (LU ND-HOIE,1979).
CHYKALIUK et alii (1979), observaram que 99�� foi

desenvolvido pelas folhas de S. ha.leperu.:.e, comparado com 30% de absorção
pelas folhas de Hruanthu.6 c.iUa/ú.6. Contudo, quando Trigon AG-98

foi

foliar

adicionado ao 14C-glifosate e aplicado na superfrcie
de H. c.ilia�i.6, a absorção foi aumentada para 99%.
Afirmam ainda o s autores que estudos de

tamb�m indicaram controle mais rãpido e permanente de H.

campo
c.i

lia�i.6 com o Triton AG-98 mai s glifosate comparado a o glifos!

te comercialmente formulado.
Os resultados de PENNER e ROGGENBUCK

(1979),

mostraram que a adição de sai s de am�nio, como esperado,

nao

aumentou a absorção e fitoxicidade do glifosate.
LISH e MESSERSMITH (1979), observaram que hou
ve uma tend�ncia do aumento da translocação do glifosate para
as partes abaixo da area tratada com o aumento da concentração
do produto na calda.
Segundo MERRIT (1980),a absorção e o

desempe-

27.
nho do glifosate nao foram afetados pelo tamanho da gota, mas
foram aumentados por gotas com mais altas concentrações·

do

herbicida.
AHMADI � alii (1980), estudaram o efeito

do

estãdio de crescimento e_ o -llstress 11 de ãgua no controle de C.
daexylon e na absorção e translocação do glifosate e observa
ram que o herbicida foi menos efetivo em nlveis de umidade do
solo, abaixo da capacidade de campo (30% de umidade). Segundo
os autores, em umidade do solo de 10% (-37 bar), a absorção de
l4C-glifosate foi grandemente reduzida em plantas tratadas tan
to a 75 cm como a 15 cm de altura.

Em umidade do

10% somente 15 a 20% do 14C-glifosate foi absorvido
que a 40% de umidade do solo, a absorção foi de 62%.
çao de Terbutrine

de

solo

enquanto
A

adi
da

ao glifosate resultou em diminuição

translocação para todos os níveis de umidade do solo,

exceto

o de 20% a 15 cm de altura.
Os efeitos da temperatura e do fotoperiodismo,

na translocação do glifosate em A. hepen� indicaram que

para

fosate estão compreendidas entre fins de maio a outubro

(MA

as condições de Nova York, as �pocas õtimas para aplicar gli
J E K, 1980) .

Segundo HILLER e SMID (1981), sob condições de
casa de vegetação 14C-glifosate aplicado na folhagem de bata

ta voluntãria foi translocado para todas as partes da planta,
dentro de quatro dias.·

Os resultados de HARRISON et alii (1981), indi

2 8.

caram que o pr�-tratamento com GAF 141 a 2000 ppm, aument6u a
translocação de dicamba em 197%, e a de glifosate em 80%,
relação a testemunha.

Os aumentos apos o pr�-tratamento com
Em

GAF 010 a 2000 ppm foram 293 % e 203%, respectivamente.
todos os tratamentos, uma proporção significativamente

maior

d_e dicamba do que de glifosate foi translocada para todas
partes da planta.

em

Segundo os autores nao

as

foram observadas di

ferenças significativas na quantidade absorvida e retida

nas

folhas, para ambos herbicidas, por 48 horas.
BALYAN � alii (1981) estudaram o efeito de so
luções de glifosate nas concentrações de 0,2; 0,4 e 0,6% apll
cadas em Tynha angu..ó.ta.ta e observarari, 0,ue rar;1os cortados rente ao
solo

15,

te

reduziu a rebrota de T. angu..ó.ta.ta paralelamente ao aurnen

24, 48, 72 e

96

horas apõs aplicação

glifosa-

do

to d a con centra ção de O, 2% para O, 4 %. N a conc e ntração de
ocorreu mãxirna translocação ap5s 72 horas.

Concluem os auto

res que para o controle completo desta planta daninha,
necessãrios intervalos de

96

O , 2% )

horas, 24 horas e

12

foram

horas, apôs

a aplicação e o corte para as doses de 0,2%; 0,4% e 0,6%, res
pectivamente.
Glifosate a 0,56 e 2,22 kg/ha deu melhor

con

trole de A. �epen.ó, no campo, quando aplicados em baixos volu
mes do que em altos volumes {19 versos 234 1/ha). Estudos Pº!
teriores a campo e em casa de vegetação indicaram que o <lesem

penha do gl i fosate no controle desta planta daninha, sob

condições

ambientais desfavorãveis, poderia ser melhorado pelo

aumento

29.
da concentração do herbicida e do surfactante,
te pelo aumento da penetração cuticular.

provavelmen-

Maiores nlveis

de

14C-g1ifosate foram translocados nas plantas que cresciam

a

21QC do que naquelas que cresciam tanto a 11 como a 32QC. Plan
tas crescendo a 32QC foram as que mais responderam aos aumentos das concentrações de glifosate e surfactante

(ERICKSON,

1981).
Segundo GHANUNI (1981), mãx·ima absorção de l4C
-glifosate por Convolvulu� a�uen�i� (30% do total

aplicado),

ocorreu em 144 horas. P orem, translocação da radioatividade ocor
reu atrav�s da planta dentro de 2,5 horas apõs aplicação.
No experimento realiz_ado pór.0 1 DONOVAN e 0 1 SUh
LIVAN (1982), ficou demonstrado que a_absorção de 14C-glifos!
te pela cevada cv

1

Summit 1

,

continuou por ai� 24 horas,

mas

não ocorreu mais absorção com 48 horas apõs aplicação. Segun
do os autores, ocorreu uma considerãvel redução na

absorção

e translocação do glifosate quando este foi aplicado na supe!
flcie da folha em uma mistura com a formulação comercial
2,4-D amina; 2,4-D ester ou bromoxinil.

de

Os herbicidas 2,4 -D

amina e bromoxinil foram responsãveis pela redução na

absor

çao e translocação de 14C-glifosate.
SOTERES (1982) verificou que a absorção

de

2,4-0, dicamba e glifosate, tanto em folhas basais como termi
nais, foi aumentada pela adição de SA-77 (4-isopropenil -1-me
thilciclohexano + emulsificador), mas o aditivo resultou

em

maiores aumentos na absorção nas folhas basais do que nas fo-
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lhas terminais.

Comenta aindà o autor que micrografias de mi

croscõpio eletr6nico da superfTcie das folhas tratadas

com

SA-77, mostraram uma alteração da cera epicuticular, o

que

talvez colaborou para o aumento da absorção.
Segundo DOLL e PIEDRAHITA (1982),

dose de 1,5

-2,0 kg/ha de glifosate inibiram a brotação de tub�rculos

de

Cypehul hotundul e que foram necessãrias 72 horas para compl!
tar a translocação com 1 ,O kg/ha, enquanto 36 horas foram su
ficientes com 2,0.kg/ha.
DEVINE e BANDEEN (1983), observaram que em
hepenl crescendo em condições de campo no outono.a

A.

absorção

do glifosate pelas folhas não ultrapassou 3 dias apõs aplica
çao, enquanto a translocação para os rizomas continuou atf
dias apôs aplicação.

7
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3.

MATERIAIS E MÉTODOS
3.1. LOCAIS DOS EXPERIMENTOS
A pesquisa foi desenvolvida atravês de

experJ_

mentos com herbicidas _aplicados por pulverizador convencional
equipado com bico TK SS.50 de baixo consumo de calda (350 ml/
rnin)� conduzidos sob condições de casa de vegetação e de cam

po.

Na casa de vegetação do Departamento de

Agri

cultura e Horticultura da Escola Superior de Agricultura "Luiz
de Queiroz", da Universidade de São Paulo; foram
dois experimentos em vasos para o controle de

conduzidos

Cynodon daety

lon (L.) Pers. (grama seda), submetidos a quatro

intervalos

de chuva simulada.
O experimento de campo foi instalado e conduzJ_
do na area experimental da Escola de Agronomia da Universida
de Federal de Goiãs, em Goiânia - GO.

32.

O clima da região de Piracicaba - SP ê Cwa, p�

·ia classificação de KOPPEN (SETZER, 1966), · ou seja,
mico umido subtropical com inverno seco.

mesotêr

A situação geogrãfi

ca de Piracicaba - SP ê longitude 47938 1 00 11 \�; latitude 22942 1
9 11 S; altitude 540 m.
O clima da região de Goiãnia-GO e B2WB 1 4a 1 segundo THORNTHWAITE (LOBATO, 1972),. ou seja:
82

=

W

= moderada defici�ncia hidrica no inverno;

814

=

·clima iimido cujo Tndice efetivo de umidade ê de 42%;
quarto mesotermico;

a 1 = com pequena variação estacional.
Goiãnia-GO apresenta as seguintes

coordenadas

geogrãficas: longitude 4 9915'29 1 1 W .GrV✓ e latitude 16940 1 21 11S.

3.2. EXPERIMENTOS EM CASA DE VEGETAÇÃO
3.2.1. No dia 08/09/84, foram plantados estolões
grama seda em vasos plãsticos com capacidade de 950 ml
q uatro furos no fundo.
talões.

e com

Em cada vaso foram colocados cinco es

Cada estolão continha, em media, três gemas das quais

duas eram enterradas e uma ficava

para fora. Este mesmo pro

cedimento foi seguido para o experimento
10/0 1/85.

de

instalado

no

dia

33.
3.2.2. Solo utilizado
Nos dois experimentos em vasos o solo utiliza
do foi uma Terra Roxa Estruturada serie

11

Luiz de Queiroz 11

,

c�

jas caracteristicas qulmicas e fisicas encontram-se na Tabela
l.

Tabela l. Caracteristicas químicas e físicas do solo utiliza
do nos dois experimentos em vasos.
pH

e
%

5,4 0,99

ca2+ Mg2+ A13+
P0 43 -------- m.eq./100 ml de TFSA --------0,05

0,28

3,48

0,76

0,08

3,84

Areia Limo Argila
%

º!'.

;O

º'7o

42,1

3.2.3. Herbicida
a) Glifosate
Formulações comerciais utilizadas:

Roundup,

Sting e Rodeo (Mon 0139).
Ingrediente ativo: N-(Fosfonometil)glicina.
Características princi�ais: As formulações co
merciais utilizadas são do tipo concentrado solúvel (C.S.) con
tendo no Roundup 360 g/1, no Rodeo 480 g/1 e no Sting 150 g/1
do equivalente ãcido.

O glifosate e um herbicida de trans1o-

34.

caçao apo-simplãstica, que controla plantas daninhas

mono

e

dicotiled6neas como tamb�m plantas perenes devido a sua

efi

lo.

ami

ciente translocação aos õrgãos de propagação situadas no
E um herbicida que atua inibindo a biossTntese

noãcidos aromãticos.

de

so

E recomendado :)ara aplicação em pôs-emer

gência, devido ã forte adsorção que sofre pelos colõides do solo.
A DL50 oral aguda, para ratos, � �e 4.320
kg de peso vivo.
3.2.4.

mg/

Surfactantes e aditivos utilizados nos experimentos
Foram utilizados: Frigate (Amina graxa etoxil!

da) (cati�nico); Triton X45 (Octil fenoxi polietoxi
Triton XlOO (alquil aril poliester ãlcool); Triton

etanol);
Xl.14

(octil

fenoxi polietoxi etanol); Triton AG-98 (octil fenoxi polietc

xi etanol); Triton AF (octil fenoxi polietoxi etanol); Sinte..!:_

gente (amina graxa condensada) (não i6nicos); Aterbane(fenoxi
polietoxi etanol + doctil sulfocianato de sõdio)

(ani6nico);

Atlas G3780A (amina graxa etoxilada liquida) (cati6nico); NU
Film-P (Poli-1-P-menthene) (agente adesivo}; sulfato de

amo

nio e Natur'L Õleo (õleo vegetal com duas filtragens).

3.2.5.

Tratamentos
As combinações entre doses do herbicida surfac

tantes e aditivos resultaram nos tratamentos que estão nas Ta
belas 2 e 3.
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Tabela 2. Tratamentos utilizados coni as respect.icas doses do ingredien
te atjvo (i.a.) 1 no primeiro experimento em casa de vegetação.
Experimento 1984.
TRATAMENTOS/
PRODUTOS
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Glifosate
Gl ifosate
Gl i fosate
Glifosate+Frigate
Glifosate+Frigate
Glifosate+Triton X45
Glifosate+Triton X45
Glifosate+Triton X100
Glifosate+Triton XlOO
Glifosate+Triton X114
Glifosate+Triton Xl14
Glifosate+Triton J\G-98
Glifosate+Triton AG-98
Glifosate+Triton AF
Glifosate+Triton AF
Glifosate+Sintergente
Glifosate+Sintergente
Glifosate+NU-Filrn-P
Glifosate+NU-Film-P
Glifosate+Atlas G3780A
Glifosate+Atlas G3780A
Gl i fosate+S. de amônio
Glifosate+S.de amônio
Glifosate+Natur• Lõleo
Glifosate+Natur'Lõleo
Glifosate+Aterbane
Glifosate (Testemunha)
Testemunhas/produto

NOME
COMERCIAL

DOSES
kg do i.a./ha

Roundup
Rodeo
Sting
Roundup
Roundup
Rpundup
Roundup
Roundup
Roundup
Roundup
Roundup
Rpundup
RçJUndup
Roundup
Roundup
Roun-dup
Roundup
Roundup
Roundup
Rodeo
Rodeo
Roundup
Rpundup
Roundup
Roundup
Roundup
Roundup

1,44
l,44
1, 44
1, 44+0 ,2%v /v
l,44+0,4%v/v
1,44+0,1%v/v
l,44+0,2%v/v
l,44+0,1%v/v
1,44+0,2%v/v
l,44+0,1%v/v
l,44+0,2%v/v
1,44+0, 1%v/v
1,44+0,2%v/v
1,44+0,1%v/v
l,44+0,2%v/v
l,44+0,l%v/v
l,44+0,2%v/v
l,44+0,1%v/v
1,44+0,2%v/v
l,44+0,1%v/v
1,44+0,2%v/v
l,44+2,5%p/v
l,44+5,0%p/v
1,44+0,5%v/v
1,44+1,0%v/v
l,44+0,2%v/v
l,44

CONSUMO
CALDA 1/ha
100
100
- 100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
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Tabela 3. Tratamentos utilizados, com as respectivas doses do ingredien
te ativo (i.a.), no segundo experimento em casa de vegetação.
Experimento 1985.
T RAT AMENT
OS/
T
PRODlJ OS
01.
02,
03º
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Glifosate
Gl ifosate
Glifosate
Glifosate
Gl i fosate
Glifosate+Frigate
Glifosate+Frigate
Glifosate+Triton X45
Glifosate+Triton X45
Glifosate+Triton XlOO
Glifosate+Triton Xl00
Glifosate+Triton Xll4
Glifosate+Triton X114
Glifosate+Triton AG-98
Glifosate+Triton AG-98
Glifosate+Triton AF
Glifosate+Triton AF
Glifosate+Sintergente
Glifosate+Sintergente
Glifosate+NU�Film-P
Glifosate+NU-Film-P
Glifosate+Atlas G3780A
Glifosate+Atlas G3780A
Glifosate+S.de amõnio
Glifosate+S. de amõnio
Glifosate+Natur 1 L6leo
Glifosate+Natur 1 Lõleo
Glifosate (Testemunha
Testemunhas/produto

NOME
COMERCIAL

DOSES
kg do i.a./ha

CONSUMO
CALDA 1/ha

Roundup.
Roundup
Roundup
Sting
Rodeo
Rou,ndup
Roundup
Roundup
Roundup
Roundup
Roundup
Roundup
Roundup
Roundup
Roundup
Roundup
Roundup
Roundup
Roundup
Roundup
Roundup
Rodeo
Rodeo
Roundup
Roundup
Roundup
Roundup
Roundup

1,44
1, 80
2; 16
1,80
1, 80
l ,80+0,2%v/v
1,80+0,4%v/v
l , 80+0 , i % V/ V
1 , 80+0 ,2%v /v
1 , 80+0 , l % V/ V
.'l ,80+0 ,2%v/v
1, 8 0+0, l5�v/v
1 , 80+0 , 2 %·v / V
1 , 80+0 , l �; v / v
l,80+0,2%v/v
1 , 80+0 , 1 % V/ V
l ,80+0�2o/;v/v
l ,80+0, 1%v/v
l ,80+0 ,2%v /v
l , 80+0 , 1 % V/ V
1,80+0,2%v/v
1 , 80+0 , l % V/ V
1,80+0;2%v/v
l,80+2,5%p/v
1,80+5 ,01�p/v
l ,80+l ,0%v/v
1,80+2 ,0%.v/v
1 ,80

100
100
100
100
100
100

mo

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
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3.2.6. Delineamento experimental
O delineamento experimental adotado para os e�
perimentos em vasos foi um esquema fatorial em blocos casuali
zados com quatro repetições.
se o fatorial

2 7x4

No primeiro experimento adotou-

e no s�gundo 28x4, onde 27 e 28

signifi-

cam tratamentos e 4 as frequências de chuva.
3.2.7. Adubação e condução das plantas de grama seda ·
Os experimentos em vasos nao foram adubados. Pa
ra uniformizar a altura e idade dos colmos da grama seda

an

tes da aplicação, fez-se uma poda na folhagem do segundo

ex

per i mento com urna ant e ce dê-n c ia a p roxi n1a da d � um mês d a ap 1 i e�
ç ao.

P ara o primeiro experimento não se adotou tal procedime�

to.
·3. 2 .8. Equipamento de aplicação
pressao

Utilizou-se um pulverizador costal a

constante da R&D Sprayer, modelo A e barra com l,O m de

com

primento, com dois bicos do tipo defletor TK SS.50, distanci�
dos l,Om um do outro e trabalhando com uma pressão de
cm 2 .

2

Este equipamento foi utilizado na instalação dos

experimentos em casa de vegetação e no de campo.
calda �ara os três experimentos foi de 100 1/ha.

,1

kg/
dois

O consumode
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3.2.9. Aplicação àos tratamentos e condições
climãticas
a) Experimento em vasos 1984:
A aplica�ão foi realizada no dia 28/10/84,

uma

seja, 50 dias apos o plantio, quando a grama seda tinha
altura aproximada de 0,25 m.

ou

No começo da aplicação a tempe

ratura dentro da casa-de-vegetação era de 28QC e a umidade re
lativa 59%.
A aplicação foi iniciada ãs 7h e 30 min e ter
minada as

9:00 h.

Ao

final da aplicação a temperatura

den

tro da casa de vegetação era de 31 >59C ·e 52% a umidade relati
v a do

ar.
b) Experimento em vasos 1985:
A aplicação foi realizada no dia 22/02/85,

seja, 43 dias apos o plantio.
em torno de 0,20m.

A grama seda tinha uma

altura

No inicio da aplicação a temperatura den

tro da casa de vegetação era de 26,59C e a umidaáe
87%.

relativa

A aplicação começou as 7h e 45 rnin e terminou ãs 8 h

48 min.

ou

e

Ao final da aplicação, a temperatura era de 30,59C e

82% de umidade relativa do ar.
3.2.10. O simulador
Consiste num grande coletor de agua contendo na
parte superior uma tela em inox sobre a qual são colocados os va
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sos. A parte mecânica e composta por um

elétri-

micromotor

co Sermar de 30 rpm e uma eletrovâlvula que determina o corte
do .fluxo de agua, que ficam acima da tela de inox com
regulãvel. Foi colocada uma redução 2:1 para que a

altura

barrinha

metãlica, onde foram colocados dois bicos 80.03 nas extremida
des, girasse a 15 rpm (Figura 1). O fluxo de ãgua

e

geradopor

uma bomba centrifuga com retorno e um man6metro que determina
a uniformidade deste fluxo.
3.2.11. Chuva simulada
Cada tratamento foi submetido a quatro
valos de chuva ou seja: 2, 4,
tratamentos.

6

e 8 horas apõs

inter

aplicação dos

A quantidade de chuva simulada determinada

de 15 mm ou 15 litros/m 2 .

foi

Calculou-se a quantidade de âgua a

cair em cada vaso em função da area do vaso.

Assim, cada va

so colocado no simulador recebia 185 ml de ãgua, corresponde�
te a intensidade da chuva simulada pretendida.
3. 2 .12. Avaliação dos experimentos
Os experimentos em casa de vegetação foram ava
liados a cada 10 dias a partir dos 10 até 60 dias apõs a apli
caçao.

O controle da grama seda foi registrado mediante ava

liação visual, usando-se a escala da Asociaciõn Latinoamerica

na de Malezas (ALAM), que se encontra na Tabela 4.
Na ültima avaliação aos 60 dias

caçao,

apos

apli-

foi tomado o numero de plantas remanescentes por vaso

40.

Figura l. Aspectos do simulador de chuvas.

41.
nos dois experimentos, bem como determinado o peso da mat�ria
fresca de cada vaso.
Tabela 4. Escala de avaliação visual para o controle de plantas dani-
nhas oela Asociaci6n Latinoamericana de Malezas (ALAM).
Iridice

o -

41
61
71
81
91

-

-

Controle das plantas daninhas
40
60
70

80
90
100

nulo a fraco
regular
suficiente
Bom
m1,1ito bom
excelente

Fonte: Revista ALAM l(l): 35-38, 1974.
3.2.13. Anãlises estatTsticas
Nos dois experimentos em vasos fore.m rea-lizadas

anãlises de variância e comparações de m�dias pelo teste

Tukey a 51 de orobabilidade sobre os valores originais

de

das

avaliações visuais de controle de morta1idade, valores trans
formados em are sen /x+T e sobre suas ordens dentro

bloco.

de

cada

Da�o a semelhança dos resultados entre as tr�s anâli

ses, optou-se pelos dados originais, pois segundo CONOVER (_1980),

se duas anãlises chegam a resultados semelhantes (são semelhantes), e as

sim dã-se prefer�ncia pela anãlise dos dados originais. Se a anãlise dos
dados originais discrepa das anãlises de ordem, fica-se com a ordem, pois

atende melhor ãs suposições da anãlise de variância ou do modelo.
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Quando a interação entre intervalos

de

chuva

e herbicida foi significativa, fez-se o de�dobramento e o es
tudo de regressao dos tratamentos dentro de cada frequência.
Os dados obtidos com o peso da biomassa
foram submetidos a anâlise estatTstica s empregando-se

verde

como nas avaliações visuais, o teste F e para a comparação

assim
das

m�dias o Teste de Tukey a 5% de probabilidade.

3.3. EXPERIMENTO EM CONDIÇÕES DE CAMPO (1985)
3.3.l. Classificação e anâlise do solo
Foi instalado em um latossolo Vermelho-Amarelo

distr5fico e cujas caracterTsticas f1sico-quTmicas encontram
se na Tabela 5.

Tabela 5. CaracterTsticas qulmicas e flsicas do solo onde foi
conduzido o experimento.
pH

e
%

5,2 1,82

P
ppm

ca2+ Ml+ K+ A l 3+ H+
meq/lOOg de TFSA

6,1

0,1

0,6

0,14

0,4

4,3

3.3.2. Herbicida utilizadb
Descrito no item 3.2.3.

Areia

Limo

Argila

73

7

20

%

%

%
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3.3.3. Surfactantes e aditivos testados
Descrito no item 3.2.4.
3.3.4. Tratamentos
Os tratamentos testados neste experimento

en

contram-se na Tabela 3.
3.3.5. Delineamento experimental
O delineamento experimental adotado foi

o

de

blocos ao acaso com 28 tratamentos e 3 _repetições.
A ãrea da p arcela foi de 4m x 3m,

totalizan-

do 12 rn 2 , sendo a ãrea total do experimento de 1392 m 2 .
3.3.6. Equipamento de aplicação
Descrito no item 3.2.8.
3.3.7. Estãdio de aplicação

seda estava

Os tratamentos foram aplicados quando

a grama

na prefloração, traduzida pe1o aparecimento

primeiras inflorescências.

A cobertura do solo por esta pla�

ta daninha era de aproximadamente 90% e com uma altura
de 0,20m.

das

A aplicação foi no dia 25/02/85, iniciando-se

9h e 20 min e terminando ãs 11 horas e 30 min.

m�dia
as
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3.3.8. Condições climâticas na ·aplicação
No momento da aplicação o soio estava
a grama seda em excelente atividade fisiolÕgica.

A

úmido e
umidade

relativa do ar variou de 71% no início da aplicação a 58%
final.

Quanto a temperatura ela oscilou de 28QC a 31QC.

ceu variou de claro a parcialmente encoberto, e a

ao
O

velocidade

do vento de 4-6 km/hora.
3.3.9. Avaliação do experimento
Foram realizadas duas avaliações visuais do ín
dice de mortalidade aos 30 e 60 dias apos aplicação, usando se a escala da Asociaciõn Latinoamericana de Malezas

(ALAN)�

jã descrita na Tabela 4.
3.3.10. Anâlise estatística
Adotou - se· o mesmo proe edi mento e!os

·expe rimen -

tos em casa de vegetação, utilizando-se, também� neste
rimento os dados originais.

expe
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4, RESULTADOS. E DISCUSSÃO
4.1. EXPERIMENTO EM CASA DE VEGETAÇAO (1984)

Nas Tabelas 6 e 6a sao apresentadas as compar!
çoes de m�dias de todos os tratamentos pelo teste de Tukey
5% de probabilidade e�volvendo todas as frequ�ncias de
lação de chuva nas 6 avaliaçõ�s realizadas.

Observa-se

esta tabel a que alguns tratamentos jã apresentavam aos
dias apõs aplicação lndices de controle de
(L.) Pers., superiores ao glifosate sozinho.

a

simupor
10

Cynodon dac�ylon
Acredita-se que

este fato esteja relacionado com um posslvel efeito sinergis
tico dos surfactantes e do 6leo vegetal ao glifosate,
tando a velocidade da penetração cuticular e

aumen

consequentemen

te, maior absorção.

Este comportamento foi mantido pela maioria deles, nas

avaliações subsequentes e aos 60 dias apõs apl icação, verificou-se que
aquel es tratamentos que apresentaram, inicialmente, os melho-
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Tabela 6. Percentagem de controle da grama�sedi pelos tratamentos, envol
vendo os quatro intervalos de simulação de chuva nas seis êpo
cas de avaliação (mêdia de 4 repetições). -Experimento 1984.
TRATAMENTOS/
PRODUTOS
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19 .
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

c.v.

DOSE
kg do i a/ha

l, 44
Glifosate (Roundup)
1, 44
Glifosate (MON 0139)
l, 44
Glifosate (Sting)
Glifosate+Frigate
1,44+0,2%v/v
l,44+0,4%v/v
Glifosate+Frigate
Glifosate+Triton X45 1,44+0,1%v/v
Glifosate+Triton X45 l,44+0,2%v/v
Glifosate+Triton XlOO l,44+0,1%v/v
Glifosate+Triton XlOO l,44+0,2%v/v
Glifosate+Triton Xl14 l,44+0,1%v/v
Glifosate+Triton Xl14 l,44+0,2%v/v
Glifosate+Triton AG-98 1,44+0,l%v/v
Glifosate+Triton Ag-98. l,44+0,2%v/v
Glifosate+Triton AF
l,44+0,l%v/v
Glifosate+Triton AF
l,44+0,2¾v/v
Glifosate+Sintergente l,44+0,1%v/v
Glifosate+Sintergente l,44+0,2%v/v
1,44+0,l%v/v
Glifosate+NU-Film-P
1,44+0,2%v/v
Glifosate+NU-Film-P
MON 0139+Atlas f.3780A l,44+0,l%v/v
MON 0139+Atlas G3780A l,44+0,l%v/v
Glifosate+S.de amõnio l,44+2,5%p/v
Glifosate+S.de amônio l,44+5,0%p/v
Glifosate+Natur'LÕleo 1,44+0,5%v/v
Glifosate+Natur 1 Lõleo l,44+1,0%v/v
1·,44+0,2%v/v
Glifosate+Ataerbane
Glifosate-Roundup-Test�
1 ,44
(%)

% CONTROLE
10 DAT

20 DAT

30 DAT

*3, 1 abcdef
4,0abcd
O,Of
0,9f
2,5bcdef
O,Of
14,4a
0,6f
4,4abcd
l,6cdef
5,9abc
0,3ef
10,0ab
O,Of
3,4abcde
l,6cdet
6,2abc
O,Of
9, 7ab
0,3ef
4 ,4çdef
l ,6cdef
5,0abcd
0,3ef
· 7 ,5abc
O ,Of
0,9def

45 ,6abcd
28,ld
2,2;
2,2i.
29 ) Qbcdef
l,2i
67,5a
12,8fghi
52,8abc
21,9defgh
51,9abc
2,5hi
46,6abc
3,lhi
42,Babcd
36, labcd
65,3abc
8,lghi
40,6abcd
ll ,2efghi
23,7cdefg
11,2efghi
37,2abcd
7,5ghi
48,labc
3, lhi
23,7bcdef

58, labcd
36,2d
5,6f
l,9f
37,2de
3,lf
87,5a
11,9h
75,0abc
36,2de
70,0abc
O,Of
74,4abc
0,6f
83,lab
50,3bcd
80,0ab
0,3f
51,9bcd
6,2f
4l,2cd
10,6ef
62,5abcae
7,8f
79,7ab
l ,2f
· 40,6cd

36,53

34,95

29,54

(*) Medias seguidas pela mesma letra não diferiram estatisticamente pelo
teste de Tukey a 5% de probabilidade.
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Tabela 6a. Percentagem de controle da grama-seda pelos tratamentos, envol
vendo os quatro intervalos de simulação de chuva nas seis ep�
cas de avaliação (media de 4 repetições).
T RAT AMENT OS /
PRODUTOS
O l.
02.
03.
04.
05.
06.
07.

os�

09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
· 21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

DOSE
% CONTROLE
kg do ia/ha -------------40 DAT
50 DAT
60 DAT

· l ,44
Gl i fosate (Roundup)
1, 44
Glifosate (MON 0139)
l,44
Glifosate (Sting)
Glifosate+Frigate
1, 44+0 ,2%v /v
Glifosate+Frigate
l,44+0,4%v/v
Glifosate+Triton X45
1,44+0,l%v/v
Glifosate+Triton X45
l,44+0,25�v/v
Glifosate+Triton XlOO 1,44+0,1%v/v
Glifosate+Triton XlOO l,44+0,2%v/v
Glifosate+Triton X11 4 l,44+0,1%v/v
Gl i fosate+T riton Xll 4 1 ,44+0 ,2%v /v
Glifosate+Triton AG-98 l,44+0,l%v/v
Glifosate+Triton AG-98 1,44+0,2%v/v
Glifosate+Triton AF
1,44+0,1%v/v
Glifosate+Triton AF
l,44+0,2%v/v
Glifosate+Sintergente l,44+0,15�v/v
Glifosate+Sintergente l,44+0,2%v/v
Glifosate+NU-Film-P
l ,44+0,1%v/v
Gl i fosate+NU�Fi lm-P
1, 44+0 ,2%v/v
MON 0139+AtlasG3780A l,44+0,1%v/v
MON O 139+At las G 3780A 1, 44+0 ,2J;v /v
Glifosate+S. amõnio
l ,44+2,5%p/v
Gli fosate+S. amônia
1,44+5,0%p/v
1
Gl i fosate+Natur LÕleo 1,44+0 ,5%v/v
Glifosate+Natur 1 Lõleo l,44+1,0%v/v
Glifosate+Aterbane
l,44+0�2%v/v
Glifosate(Roundup)-Test.: 1,44

C. V. (%)

*56,2abcdef 65,6abcde
50 ,Oabcdefg 57 ,5bcdef
28,4fg
26,9ghi
47,5fg
3l,9efghi
5l,4cdefg
28,7fg
20,0hij
28,4fg
75,9ab
84,4a
29,?fghi
27;2g
79,7a
85,3a
40,6defg_ 46 ,2defghi
77 ,2abc
71,6abc
16,9ij
24,4gh
69,7abcd 82,5ab
25,0ghi
32,5efg
82�8ab
74,lab
50,6abcdefg50 ) 6cdefg
77,5ab
85,0a
20,0htj
27,Bfg
60 ,Oabcde 61,Babcde
28,lf g
23,lghi
42 ,5cdefg 48, 4defgh
25,6gh
22, lhi
61,6abcde 67 ,2abcd
31,9efghi
3l ,2efg
83,4ab
81,2a
35�6efg
25,3ghi
52,8abcdefg61,6abcdef
40,82

36 ,41

62,8abcd
55 ;6bcde
16,9hi
13,lhi
59,0abcd
11 , 9i
86,9a
20,ófghi
88, la
43,ldefgh
85�0ab
13, l hi
81,9abc
17,5hi
80,3abc
51,9cde
87,5á
15,6hi
62 ,5abcd
20,6ghi
48 ,4defg
18,7ghi
72,5abcd
27 ,5efghi
86,5a
16,2hi
49,7def
35, 16

(*) Medias seguidas pela mesma letra não diferiram entre si estatistica
mente pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.
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res percentuais de controle sao os mesmos que

proporc ionaram

indices mêdios de controle, envolvendo todas as frequênciasde
simulação de chuva, superiores a 80%, considerado neste

tra

balho como o limite minimo aceitãvel para o controle da grama
-seda.
Esses tratamentos, em ordem decrescente , foram
os seguintes:
Trat. n9
09
l7
07
25

11
13
l5

-

glifosate +
glifosate +
glifosate +
glifosate +
glifosate·+
glifosate +
glifosate +

Triton XlOO (1,44 kg/ha + 0,2% v/v};
Sintergente (1,44 kg/ha + 0,2 % v/v);
Triton X 45 (1,44 kg/ha + 0,2% v/v);
Natur 1 L oleo (l,44 kg/ha +l,0% v/v);
Triton Xll4 (l,44 kg/h a + 0,2% v/v);
Tr_iton AG-98 (-1,44 kg/ha + 0,2% v/v);
Triton AF (1,44 kg/ha + 0,2% v/v);

Nas avaliações aos 30 e 60 dias apos a aplica
çao a anãlise estatistica identificou interação
va entre Herbicidas (Tratamentos) x intervalos
chuva.

significatj_
de_ simu1açãode

Fez-se um estudo d e regress ão e ficou constatado

os melhores tratamentos .jã mencionados,foram tamb�m

que

aqueles

que aos 60 dias apos aplicação apresentaram indices de
trole para uma chuva simulada de 15 mm, 4 horas apos
ção,iguais ou superiores ao limite minimo·estipulado.

con-.
aplica
Dentre

estes tratamentos uma exceção apenas foi feita ao glifosate +
Triton X45 (l ,44 kg/ha

+

0,2% v/v) que atingiu um

percentual

de controle de 72,5% mas, incluído dentre os melhbres uma vez

49.

que na Tabela 6 e 6a foi um dos que apresentou os mais
índices de mortalidade

altos

e tambêm por apresehtar Tndice de 80%

aos 30 e 60 DAT para uma chuva 2 horas apõs aplicação.

Assim a discussão dos resultados sera concentra
da na comparação dos melhores tratamentos entre si e ao trata
menta glifosate (Roundup) aplicado soz inho a l,44 kg/ha, sub
metido tambêm a mesma chuva simulada.
Na Figura 2 são apresentadas as curvas de
gressao para o Tratamento 1 (gli fo.sate a 1,44 kg/ha).

re

Obser

va-se que o comportamento do produto foi semelhante tanto aos
30 corno aos 60 dias apos a aplicação.

Do mesmo modo,

tou-se que houve uma resposta linear no controle

consta
grama

da

seda quando se dilatou o pra z o para 6 e 8 horas entre a apli
caçao e a primeira chuva subsequente.
Esperava-se também que o bico de baixo

volume

utilizado (TK SS.50), proporcionasse maior penetração cuticu
lar do glifosate, pelo aumento da concentração deste

produto

na calda de pulverização, dispensando assim a mistura de surfactantes Pi
ra minimiz ar o efeito prejudicial da chuva simulada.
Pelos resultados do Tratamento 7

(glifosate +

Triton X45 a 1,44 kg/ha + 0,2% v/v), nota-se que tanto aos 30
como aos 60 dias apos aplicação os índices de controle
uma chuva simulada 2 horas anos aplicação eram de 80%.
um ligeiro decfescimo para a frequ�ncia de 4 horas,

para
Houve

atribuí

do a algum fator inerente a própria planta, e independente da

performance do tratamento (Figura 3).
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Figura 2. Efeito dos intervalos de simulação de chuva sobre o tratamento 1 (glifosa
te a l ,44 kg/ha), aos 30 e 60 dias apõs aplicação.
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Figura 3. Efeito dos intervalos de simulação de chuva sobre o tratamento 7 (glifpsa
te a l ,44 kg/ha + Triton X45 a 0,2% v/v), aos 30 e 60 dias apõs aplicação.
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Nos d ema is tr atamen tos, · g l i fosate + T riton Xl 00
+

(Figura 4); glifosate + Triton Xl14 (Figura 5); glifosate
Triton AG-98 (Figura 6); glifosate + Sintergente (Figura

8);

todos a 1 ,44 kg/ha + 0,2% v/v e glifosate + Natur 1 L oleo
1,44

kg/ha

+

a

1,0% v/v (Figura 9), os resultados mostrados fo

ram bastante coerentes nas avaliações aos 30 e 60 dias

apos

aplicação, exceção feita ao glifosate + Triton AF a 1,44
ha + 0,2% v/v (Figura 7) que para

kg/

os intervalos de chuva 2 e

4 horas apos apli�ação, houve uma redução nos indices de con

trole dos 30 para os 60 dias apos aplicação.
Comparando-se as curvas de regressão da Gltima
avaliação de controle da grama-seda, mostradas nas Figuras

3

a 9 com a Figura 2, verifica-se que os surfactantes Triton

X-

100,

Triton Xll4,

na

con-

ram a eficiência do glifosate.no controle da grama-seda

e

Trigon AG-98,

Triton X45

aumenta

centração de 0,2% v/v ·e o Natur 1 L oleo a 1,0% v/v,
reduziram em 66% o tempo minimo necessãrio entre

a

e uma chuva, estipulado pelo fabricante em 6 horas,

aplicação
e

com a adição desses surfactantes pode ser reduzida para 4

ras.

que
ho

Contudo, quando se manteve o intervalo de 6 ho
ras, jã mencionado, entre a aplicação e a chuva simulada, foi
suficiente para anular o e feito benêfico destes

surfactantes

e do Õleo vegetal, confirmando mais uma vez que a adição deles é in

dispensãvel nara minimizar o efeito da chuva.

Os resu1tados de LIU

(1981), sustentam esta afirmativa uma vez que concluiu que em
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Figura 4. Efeito dos intervalos de simulação de chuva sobre o tratamento 9 (glifosa
te + Triton XlOO a l,44 kg/ha + 0,2% v/v), aos 30 e 60 dias apõs aplicação.
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Figura 5. Efeito dos intervalos de simulação de chuva sobre o tratamento 11 (glifos!
te + Triton Xl14 a l ,44 kg/ha + 0,2% v/v), aos 30 e 60 dias apõs aplicação.
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te + Triton AG-98 a 1,44 kg/ha + 0,2% v/v), aos 30 e 60 dias apõs aplicação.

Figura 6. Efeito do� intervalos de simulação de chuva sobre o tratamento 13 (glifos�
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Figura 7. Efeito dos intervalos de simulação de chuva sobre o tratamento 15 (gli.fos!
te + Triton AF a l ,44 kg/ha + 0,2% v/v), aos 30 e 60 dias apõs. aplicação.
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Figura 8. Efeito dos intervalos de simulação de chuva sobre o tratamento 17 (glifos!
te + sintergente a 1 ,44 kg/ha + 0,2% v/v), aos 30 e 60 dias apôs aplicação.
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do

grama-seda (Cynodon dactylon L. Pers.) i a grande maioria

de

glifosate aplicado so foi absorvido pelas plantas dentro
6 horas.
Os resultados deste trabalho estão

concordan

tes também, com aqueles obtidos por IND IA, T EA RESEARCH ASSO
CIATION (1977) e RAO � a1 i i (1978), em que a adição do

Tri

ton AE não teve um grande efeito na atividade do glifosate, mas redu

ziu o efeito prejudicial de uma chuva 1-2 horas apôs aplicade

çao do herbicida, do mesmo modo que a adição do sulfato
am6nio não proporcionou redução no tempo necessãrio entre

a

aplicação_ e a primeira chuva como cita TURNER (1976).
Comparando-se as curvas de regressão dos melho
res tratamentos, entre si, observa-se que

eles

apresentaram

comportamento semelhante não havendo diferença significativp.e�
tre as 4 frequências de chuva estudadas, dentro de cada trata
mento, pela comparação de mêdias pelo teste de T ukey a 5%

de

probabilidade aos 60 dias apôs aplicação.
O aumento da atividade de glifosate aos lO DAT,
pela adição de alguns surfactantes a 0,2% v/v {Tabela 6 e
foi

também

caçao,

observa d o

concordando

aos
assi�

30
com

e

60
a

dias

apos

6a}

a apli-

literatura,

on

de os trabalhos têm confirmado que o uso de surfactantes
lhoram a atividade do glifosate no controle de vãrias

me

plan

tas daninhas, principalmente quando são utilizadas doses mais
baixas que as normalmente recomendadas para este produto (WY
RILL, 1976; McWHORTER, 1977; RICHARD Jr. e SLIFE, 1979;

CHY-
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KALIUK � alii, 1980; JORDAN, 1981; ERI.CKSON e DUKE,

1981 ;

TROTMAN � alii, 1981; DUTT, 1981 e TURNER� 1981).
Acredita-se que o efeito sinergístico

destes

surfactantes adicionados ao glifosate, minimizando o 2feito da
chuva simulada quatro horas apôs aplicação esteja relacionaao com

u ma

maior absorção e translocação do produto por facilitar

sua

penetração cuticular.

Esta a firmativa

e

sustentata na

lite

ratura pelos trabalhos de TURNER e LOADER (1974); GOTTRUP

et

alii (1976); CHYKALIUK et alii (1979); McALLISTER e HADERLIE
( 1 979); e t am bêm pelos tra b al hos de Z AN D S T R A e NISHIMOTO, 1977);
ERICKSON e DUKE (1981); HILLER e SMID (1981), BALYAN � alii
(1981);

GHANUNI (1981); O'DONOVAN e O'SULLIVAN (1981); DOLL e

PIEDRAHITA (1982) e DEVINE e BANDEEN (1983) , cujos

resulta-

dos mostraram que o movimento do glifosate atravês da cutícu
la ê linear ao tem po e que a absorção e translocação nas di
versas plantas daninhas testadas, prolongou-se na �aioria dos
casos ate 72 horas apõs a a plicação, dependendo da concentra
ção do produto na calda de pulverização.

Neste trabalho não se observou tamb�m algum efeito da

ionogeneidade dos surfactantes

na atividade do glifosate esta�

do assim, em discordância com WIRILL (1976) e AMPONG -NYARKO
(1980) que afirmaram

serem os surfactantes catiônicos mais efe

tivos que os não iônicos.

Houve contudo, certa

concordância

com os resultados alcançados por BUNDICK e MITCHELL

(1979);

CHYKALIUK � _tlj_j_ {1980) , STUDT e-NELSON ( 1981) e DUTT (1981),
que afirmaram serem os surfactantes não-iônicos os que
ativação proporcionaram ao glifosate.

maior
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Quanto a mistura de Õleo;
maior dose,

o Natur 1 L Õ1eo

contribuiu para um controle muito bom da

na

grama

seda aos 60 dias ap6s aplicação assim como, reduziu de 6

pa

ra 4 horas o tempo mlnimo necessârio entre aplicação do gli
fosate e uma chuva apos.

melhoria

Acredita-se tamb�m que a

da eficiência do produto esteja associada ao aumento da pene
tração cuticul�r ou absorção passiva.
a resultados
ao glifosate.
contractos
de õleo

semelhantes

com

a

PREEST (1975),

mistura - de

Resultados desta natureza

por TURNER (1976b),

solubilizado

em

com

soluções

chegou

Õleo

diesel

tamb�m foram
de

a mistura

aquosas

en-

10-20%

herbici-

de

das.
A adição de sulfato de am6nio a 5% p/v nao apr�
sentou neste trabalho resultado muito consistente no

aumento

da atividade do glifos�te como tamb�m não interferiu de

ma

neira efetiva na redução da eficiência pela chuva.

Este

re

(1980)

e

sultado � concordante com os de SHARMA

et alii

SHARMA e SUNDAR (1981), que obtiveram resultados

inconsisten

tes para as doses menores de glifosate e nenhum efeito siner
glstico nas doses mais altas deste herbicida por�m,

discorda

daqueles obtidos por BLAIR (1975); TURNER (1976); O'KEEFFE - e
TURNER (1978); FIVELANDT (1978); TURNER e LOADER (1980), GUI
MARAES (1981) e de SATYANARAYANA e RAMACHANDRAN

(1980)

e

ZEMANEK (1978) onde constataram que al�rn de ampliar o

espec

tro, aumentou a percentagem de controle de A g nopynon

hepent

e de outras latifoliadas de mais difícil controle pelo glifo
sate.
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Outros autores como TURNER e LOADER (1978a)

e

SHEA e TUPY {1983), observaram que os agentes cornplexantesEDTA
e NTA, aumentaram muito mais a atividade do glifosate

que a

adição do sulfato de am6nio e atribuiram a interações

destes

agentes com o cãlcio e outros Tons metãlicos �ue iriam imobi
lizar o produto.
O resultado da analise estatística do peso da
matêria

encontra-se na Tabela 7.

fresca,

A

compara

ção de medias pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade
trou que os tratamentos que apresentaram menor peso �dia

mos
por

planta foram tamb�m aqueles que apresentaram os maiores indi

dados

ces de controle da grama-seda, confirmando· assim, os
das avaliações visuais.

4.2. EXPERIMENTO EM CASA DE VEGETAÇÃO (1985)
Um segundo experimento foi instalado em

casa

de vegetação utilizando-se uma dose mais alta de glifosate no
controle da grama-seda em relação ao primeiro experimento em
casa de vegetação.
Pelas Tabelas 8 e 8a, verifica-se que o aumento da dose de glifosate não melhorou sua performance

sozi-

nho, ou em misturas com surfactantes e aditivos no controle des
ta planta daninha.

D e um modo geral os Tndices de

controle

foram inferiores aos obtidos com a dose de l ,44 kg/ha de gli-

6 3.
Tabela 7. Biomassa verde ep'igea aos 60 DAT envolvendo os quatro interva
lo.:; de simulação de chuva (media de 4 repetições). Experimento
1984.
TRATAMENTOS/
PRODUTOS
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Glifosate (Roundup)
Glifosate (MON 0139)
Glifosate (Sting)
Glifosate + Frigate
Glifosate + Frigate
Glifosate + Triton X45
Glifosate + Trito� X45
Glifosate + Triton XlOO
Glifosate + Triton XlOO
Glifosate + Triton Xll4
Glifosate + Triton Xll4
Glifosate + Triton AG-98
Glifosate + Triton AG-98
Glifosate + Triton AF
Glifosate + Triton AF
Glifosate + Sintergente
Glifosate + Sintergente
Glifosate + NU-Film-P
Glifosate + NU-Film-P
MON 0139 + Atlas (3780A
MON 0139 + Atlas G3780A
Gl i fosate + S. de amônfo
Glifosate + S. de amõnio
Glifosate + Natur 1 õleo
Glifosate + Natur' Õleo
Glifosate + Aterbane
Glifosate (Testemunha)
Testemunha absoluta

DOSES
1 kg/ha
1,44
1, 44
l ., 44
l ,44+0�2%v/v
1,'14+0 >4%v/v
1 ,44+0, 17bV/V
1 ,44+0,2o/:.v/v
1,44+0, Hv/v
l ,44+0,27�v/v
1 , 44+0 , 17� V/ V
1 ,44+0,2��v/v
1 ,44+0, 1%v /v
l,44+0,2%v/v
1,44+0,lo/;v;v
l,44+0,2%v/v
l ,44+0, l�Gv/v
l 44+0 ,2%v /v
1 , 4 4+0 , 1 V/ V
1,44+0 ,2%v /V
1,44+0, 1%v/v
l,44+0,2%v/v
l,44+2,5%p/v
1, 44+5 ,0%p/v
l,44+0,5v/v
l,44+l,0%v/v
l ,44+0,2%v/v
1,44
5

PESO EM GRAMOS
60 DAT
1,77
2 ,24
2,91
3, 77
2, 19
2,92
0,40
2, 79
O ,80
1 ,56
O, 79
3,12
1,03
3 ,50
O ,77
l, 75
0,81
3,48
1 ,32
2,59
1,39
2,29
1,03
2, 14
0,44
2,56
1 ,26
3 ,22

defg *
ab.cdefg
abcde
ab
abcdefg
abcde
g
abcdef
fg
cdefg
fg
abcd
efg
abc
fg
bédefg
fg
a
defg
abcdef
defg
abcdefg
efg
abcdefg
g
abcdef
defg
abcd

(*) Medias seguidas pela mesma letra não diferem entre si estatisticamen
te por Tukey a 5% de probabilidade. C.V. = 79,61%.
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Tabela 8. Percentagem de controle da grama-seda pelos tratamentos envolvendo
os quatro intervalos de simulação de chuva nas seis fpocas de ava
liação {media de 4 repetições). Experimento 1985.
TRATAMENTOS/
PRODUTOS
01.
02.
03.
04.
05.
0 6.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Glifosate
Gl i fosate
Gl i fosate
Glifosate (Sting)
Glifosate (MON 0139)
Glifosate+Frigate
Glifosate+Frigate
Glifosate+Triton X45
Glifosate+Triton X45
Glifosate+Triton XlOO
Glifosate+Triton XlOO
Glifosate+Triton X114
Glifosate+Triton Xl14
Gli fosate+Triton AG-98
Glifosate+Triton AG-98
Glifosate+Triton AF
Glifosate+Triton ,f\F
Glifosate+Sintergente
Glifosate+Sintergente
Glifosate+NU-Film-P
Glifosate+NU-Film-P
M0N 0139+Atlas C3780A
M0N 0139+Atlas G3780A.
Glifosate+S.de amônia
Glifosate+S.de amônia
Glifosate+Natur 1 Lõleo
Glifosate+Natur 1 Lõleo
Glifosate (Testemunha)

C.V. (%)

DOSE
% CONTROLE
kg di i a/ha --------------10 DAT
20 DAT
30 DAT

1 3 44
1,8
2,16
1,8
1,8
l,8+0,2%v/v
1,8+0,4%v/v
1,8+0, l�sv/v
1,8+0,2%v/v
1,8+0,l%v/v
l�8+0,2%v/v
1;8+0,l¾v/v
l,8+0,2%v/v
l,8+0,l%v/v
l,8+0,2%v/v
1�8+0,1%v/v
1,8+0,2%v/v
l,8+0,1%v/v
l,8+0,2%v/v
l,8+0,1%v/v
1,8+0,2%v/v
l,8+0,1%v/v
1,8+0,2%v/v
1,8+2,5%p/v
l,8+5,0%p/v
1,8+1,0%v/v
l,8+2,0%v/v
1,8

9,37h(*)
23, 12efg
26,87bcdef
32,5a
23,75defg
22,Sfg
23,l2efg
27 ,5abcdef
28,12bcde
24,37cdefg
27,5bcdef
26,87bcdef
30,62ab
27,Sbcdef
28,75abcd
21,25g
25,0cdefg
25,0cdefg
29,37abc
26,25bcdefg
25,62bcdefg
26,25bcdedg
28,75abcd
29,37abc
22,5fg
28, 12bcde
27,65bcdef
24,37cdefg

11, 87n
31,25m
4l, l2defghijl
47, 5cd�fghi j 1
45,87fghijl
41,25jl
45 ,62fghij
56,25ab
55 ,24abcd
44,37hijl
52 ,5abcdefgh
50 ,62bcdefgh i
53, 75abcdef
54,37abcde
50,62bcdefghi
42�5ij1
45,0ghijl
52 ,5abcdefgh
55,62abc
48,75bcdefghij
48 1 75bcdefghij
39,371
46,25efghijl
53, 12abcdefg
41,25jl
59,37a
50,E2bcdefghi
44,37hijl

25,0e
43, 75de
58, 12abcd
60,62a:bcd
54,37abcd
53,75bcd
61,25abcd
68,75abc
66,25abc
56,37abcd
64,37abc
67,5abc
63,75abc
68, 12abc
65 ,Oabc
51 ,87bcd
51 , ;:5bcd
66,87a.bc
70,0ab
60,0abcd
57.5abcd
50 ,Ocd
59,37abcd
66,25abc
51,87bcd
73,75a
65,0abc
58,12abcd

28,26

25,06

25,13

(*) Medias seguidas pela mesma letra não diferiram estatisticamente entre si
pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.
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Tabela 8a. Percentagem de controle da grama-seda pelos tratamentos, envolven
do os quatro intervalos de simulação de chuva nas seis epocas
de avaliação (media de 4 repetições). Experimento 1985.
T RJIJ AMENT OS/
PRODUTOS

DOSE
kg do i a/ha

01.Glifosate
02.Glifosate
O3.Glifosate
04.Glifosate (Sting)
05.Glifosãte (MON 0139)
06.Glifosate+Frigate
07.Glifosate+Frigate
08.Glifosate+Triton X45
09.Glifosate+Triton X45
10.Glifosate+Triton Xl00
11.Glifosate+Triton Xl00
12.Glifosate+Triton X114
13.Glifosate+Triton Xll4
14.Glifosate+Triton AG-98
15.Glifosate+Triton AG-98
16.Glifosate+Triton AF
17.Glifosate+Triton AF
18.Glifosate+Sintergente
19.Glifosate+Sintergente
20.Glifosate+NU-Film-P
21.Glifosate+NU-Film-P
22.M0N Ol39+At1as G3780A
23.M0N 0139+Atlas G3780A
24.Glifosate+S. amônia
25.Glifosate+S. amônia
26.Glifosate+Natur 1 Lõleo
27.Glifosate+Natur 1 Lõleo
28.Glifosate(Testemunha)
C. V. {%)

1,44
1;8
2, 16
1 ,8
1,8
1, 8+0 ,2%v /v
1 , 8+0 , 4 % V/ V
1,8+0, l%v/v
l ,8+0�2%v/v
1,8+0, l%v/v
1,8+0,2%v/v
l ,8+0, l¾v/v
1 ,8+0,2%v/v
1 , 8+0 , 15� V/ V
l ,8+0,2%v/v
1,8+0,l��v/v

l,8+0,2%v/v

1,8+0, 1%v/v
1. 8+0 ,2%v /v
1,8+0, 1%v/v
l,8+0,2?�v/v
1,8+0,;l%v/v
1,8+0,2%v/v
l,8+2,5%p/v
1,8+5,0%p/v
1,8+1 ,0%v/v
l,8+2,0%v/v
1,8

% CONTROLE
40 DAT

50 DAT

60 DAT

25,0j(*)
41 ,25i
58, 75cdefgh
64, 37bcdefg
57 ,97defgh
53,75gh
59,37cdefgh
69,37ab
6§ ,94bcdef
60,0cdefg
65,62bcdef
63, l 2bcdef g
67, 75abcde
66 ,25bcdef
64,37bcdefg
58, 12defgh
56 ,87efgh
68,75abcd
73, 12ab
60 ,0cdefg
55\62fgh
5l,25hi
55,62fgh
65,0bcdef
56,25fgh
77,5a
67,Sabcde
56,87efgh

20,0h
40,0g
63, 75bcdef
68,75bcdef
60 ,0ef
58, l 2f
67 ,5bcdef
78,5abcd
71,9abcde
62 ,5cdef
68, 75bcdef
67,5bcdef
72,5abcd
71 ,87abcde
73, 75abc
60,0ef
65 ,62bcdef
71,25abcde
75 ,0ab
66,87bcdef
65,62bcdef
57,5f
64,37bcdef
75,0ab
58, 12f
82,5a
68, 75bcdef
61,25def

21,87c
41,87bc
63 ,. 75ab
69,37a
65,62ab
6l ,25ab
68,75a
68, 12a
73,12a
71,87a
71,87a
69,37a
75,0a
72 ,5a
72 ,5a
68, 12a
59 ,3_7ab
71 ,25a
81,25a
70,0a
61,87ab
58, l2ab
68, 12a
76 ,87a
61,25ab
83, 12a
71 ,25a
64,37ab

23,26

24,33

29 ,49

(*) Medias seguidas pela mesma letra não diferiram estatisticamente entre si
pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.
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fosate e suas misturas, no experimento instalado em 1984. Acre
dita-se que a explicação para estes resultàdos sejam as con<li
ções ambientais durante e logo apõs a aplicação.

Trabalhos

realizados por COOLS e LOCASCIO (1977); WHITWELL e

SANTEL�AN

(19 7 8) ; C HASE ( 1 97 9 )

0

f1A J E K ( l 9 8O) � mostrar a m que o cont rol e

àe Cynodon dact.y!on e A. Jte..pe.n.6 com glifosate tem eficiências
da

diferentes nas diversas estações d-0 ano, independem�nte
dose utilizada.

Acreditam alguns destes autores que a tempe

ratura e o fotoperiodismo tenham efeito marcante nestes resul
tados ) pela influ�ncia na translocação do produto.

Em outros

trabalhos realizados por WILLS (1978); McWHORTER

et

lativa a toxicidade do glifosate foi diminuida em

temperat�

alii

(1980), ficou confirm ado que em condições de alta umidade re

ras mais altas que amenas.

Discorda contudo dos resultados de JOR

DAN (1974). No momento da aplicação do herbicida neste segun?O experimen·

to, tinha-se alta umidade relativa (82%) e alta temperatura (30,SQC)
contrãrio, do primeiro experimento, onde a umidade relativa media

ao

era

(52%) e a temperatura elevada (31,59).

Observa-se ainda que as doses de 1 ,44 e l ,8 kg

/ha do glifosate aplicadas isoladamente foram as que apresen
taram, aos 60 dias apôs aplicação, os mais baixos indices de
controle, quando submetidas a uma chuva simulada,

diferindo

dos demais tratamentos (Tabelas 8 e 8a).
Não se observou um efeito marcante àos surfac
tantes e aditivos na performance do glifosate.

Exceção feita

aos tratamentos 26 (glifosate + Natur 1 L Õleo a 1,8 kg/ha

+

1, 0 ��

67.

v/v) e glifosate + Sintegente (1 ,8 kg/ha + 0,2% v/v), em

que

os indices de controle da grama-seda sobressaíram-se em rela
ção ao s demais tratamentos, independente do intervalo da chu
va simulada de 15 mm e aos

60 dias apos aplicação jã

ultra

passava o limite minimo determinado de 80%.
A anãlise estatística não revelelou interação signifi
cativa entre Herbicidas x Intervalos de chuva nas avaliações individuai�
realizadas, mas mostrou quando se envolveu todas avaliações.
Apesar da maioria dos tratamentos não
rem, n uma m�dia geral, o índice mínimo de controle
atribuido ãs condições ambientais na aplicação,

atingi
80%,

de

procurou -se

evidenciar graficamente alguns tratamentos que permitiram re
duzir- o tempo minimo necessârio para a ocorr�ncia da primeira
chuva ap5s aplicação.

Tomou-se assim, as percentagens m�dias

absolutas de controle dentro de cada avaliação e, verificou se que os tratamentos 9 (glifosate + Triton X45 a 1 ,8 kg/ha +
0,2% v/v); 24 (glifosate + sulfato de am6nio

a

1,8 kg/ha

2,5% p/v); e 26 (glifosate + Natur'L 6leo a 1 ,8 kg/ha

+

+ 1,0%

v/v), possibilitaram a redução de 6 para 4 horas entre a apli
caçao e a chuva simulada de 15 mm, uma vez q0e estes interva
los de chuva comportaram-se de maneira semelhante, mantendo a
efici�ncia do herbicida.
Apesar de envolver dados de todas aval iações e
por isto apresentar percentuais de controle abaixo do

minimo

jã mencionado, o desdobramento da interação H erbicidas x
tervalos de chuva s ustenta estatisticamente,

pela

In

compara-

68.
çao

de

m�dias pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade,

a

representação grâfica dos tratamentos 9, 24 e 261; (Figuras 10,
11 e 12) e evidencia tamb�m outros tratamentos que não
sentaram diferença significativa entre os intervalos

apre

de 4

e

6 horas apôs aplicação (Tabelas 9 e 9a).
Explica-se o fato dos tratamentos 2 e 3 nao so
ferem redução da efici�ncia submetidas a uma chuva

simulada

de 15 mm 4 horas apôs aplicação pelo aumento da dose que alia
da ao baixo consumo de calda ,de

100

1/ha, g.umentarar.i considera

velmente a concentração do produto na solução

proporcionando

mais rãpida penetração cuticular e absorção, minimizando
efeito da chuva.

o

Trabalhos da literatura sustentam esta afir

mativa pois t�m sido concordantes quanto ao efeito linear en
tre a concentração do glifosate na solução � sua penetração,
absorção e translocação (MERRITT e TAYLOR, 1978; LIS�

e

MES

SERSMITH, 1979; MERRITT, 1980; ERICKSON, 1981; OAVIES e TAY LOR, 1981; BALYAN � alii, 1981 e BARRIGA, 1984).
Quanto aos demais tratamentos que não

tiveram

suas efici�ncias significativamente reduzidas quando

submeti

das a uma chuva simulada 4 horas apõs aplicação, os

resulta

dos confirmam a participação positiva dos surfactantes e aditi

vos no aumento da velocidade de abs�rção e translocação do gl!

fosate jã discutida e confrontada com a literatura no primei
ro experimento instalado em casa de vegetação.
O sulfato de amônia a 2,5% p/v, contrariando os
resultados do experimento anterior, possibilitou a

redução
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Tabela 9. Percentagem de controle da grama-seda pelos tratamentos dentro
de cada intervalo de chuva e comparação de medi as envolvendo
todas avaliações.
TRATAMENTOS/
PRODUTOS

DOSE kg
do i.a./ha

02. Glifosate

l ,8

03. Glifosate

07. Glifosate+Frigate

09. Glifosate+Triton X45

12. Glifosate+Triton Xl14

FREQUENCIA ;.; MEDIA CONTRAS
OE CHUVA
TE
CONTROLE
2 horas
4 horas
6 horas
8 horas

27,97
30,,83
35,83
53,33

b(*)
b
b

2
4
6
8

horas
horas
horas
horas

34,87
54,58
56,66
66,25

e

1, 8+0, 4%v /v 2·horas
4 horas
6 horas
8 horas

47 ,08
47,91
53 ,33
68, 75

b

l ,8+0,2%v/v 2
4
6
8

horas
horas
horas
horas

53,33
61�66
70,0
56, 12

b
ab
a

1,8+0, 1%v/v 2
4
6
8

horas
horas
horas
horas

44, 16
57 ,08
57 ,50
71,25

e
b
b
a

2,J6

a

b

ab
a
b

b

a

b

OMS = 11,297

(*) Medias seguidas pela mesma letra não diferiram entre si estatistica
mente pe 1 o teste de Tukey a 5% de probabi 1 _i_dade.
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Tabela 9a. Percentagem de controle da grama-seda pelos tratamentos dentro
de cada intervalo de chuva e a comparação das m�dias envolven
do todas avaliações.
TRATAMENTOS/
PRODUTOS

DOSE kg FREQUÊNCIA % MEDIA CONTRAS
TE go i. a/ha OE CHUVAS CONTROLE
l ,8+0,2%v/v 2 horas
4 horas
6 horas
8 horas

51,25
52,08
58, 75
74,58

b (*)

20. Glifosate+NU�Film-P

1,8+0, 1%v/v 2
4
6
8

horas
horas
horas
horas

43,75
47,08
54, 16
76;25

b

22. MON 0139+At 1 as G3780A

l >8+0, 1%v/v 2
4
6
8

horas
horas
horas
horas

37,91
44,58
43,75
62,08

b
b

24. Glifosate+S.amõnio

1,8+2 ,5o/;p/v 2 horas
!+ horas
6 horas
8 horas

47 ,08
65,83
64,58
66,25

b

26 G1ifosate+Natur'L5leo

1 , 8+ 1 , 0% V/ V 2
4
6
8

58,33
72,08

b
a
ab
a

15. Glifosate+Triton AG-98

horas
horas
horas
horas

67,08
72,08

b

b

a
b
b
a

b

a

a
a
a

OMS= 11,297
(*) Medias seguidas pela me_sma letra não _diferir am entre si estatística mente pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.
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sub

de 6 para 4 horas entre a aplicação e a primeira chuva
sequente.

TURNER (1976) e 0 1 KEEFFEE e TURNER (1978), obtive

ram resultados semelhantes.

O efeito positivo do sulfato

de

am6nio estã relacionado tamb�m, ao aumento da absorção e tran!
TURNER e

locação relatado por BLAIR (1975); TURNER (1976);

LOADER (1978a); FIVELANDT (1978); LUNO-HOIE (l979); ZEMANEK et
�j_i_ (1979); SHARMA e SUNDAR (1981) e GUIMARAES. (1981).
Na Tabela 10, são ipresentados os
da biomassa verde eplgea.

resultados

Observa-se que os tratamentos

que

entre

apresentaram os melhores índices de mortalidade estão

aqueles que apresentaram o menor peso m�dio por planta a

ex

ceção do tratamento glifosate + Natur 1 L Õleo (1,8 kg/ha + 1,0%
v/v).

4.3. EXPERIMENTO DE CAMPO
Um terceiro experimento foi instalado em condi
ções de campo para avaliar o efeito dos surfactantes e aditi

vos na performance do glifosate no controle da grama seda, in
dependente do fator chuva.
Na Tabela 11, estão os resultados das

avalia-

çoes aos 30 e 60 dias ap�s aplicação e as comparaçoes de

me

dias pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade, assim como uma

anãlise conjunta envolvendo as duas epocas de avaliaçio.

Pelas comparações de mêdias aos 30 dias, veri-
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Tabela 10. Biomassa verde ep1gea aos 60 DAT envolvendo os quatro interva
los de chuva (mêdia de 4 repetjçÕes). Experimento 1985.
DOSES
kg do i.a./ha

TRATAMENTOS/
PRODUTOS
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Gl i fosate ( Roundup)
Gl i fosate ( Roundup)
Glifos ate ( Roundup)
Glifosate {Sting)
Gl i fosate ( MON O l 39)
Glifosate + Frigate
Glifosate + Frigate
Glifosate + Triton X45
Glifosate + Triton X45
Glifosate + Triton XlOO
Glifosate + Triton XlOO
Glifosate + Triton Xll4
Glifosate + Triton Xll4
Glifosate + Triton AG-98
Glifosate + Triton AG-98
Glifosate + Triton AF
Glifosate + Triton AF
Glifosate + Sintergente
Glifosate + Sintergente
Glifosate + NU-Film-P
Glifosate + NU-Film-P
MON 0139 + Atlas G3780A
MON 0139 + Atlas G3780A
Glifosate + S. de amôni o·
Glifosate + S.de amonio
Glifosate + Natur' oleo
Glifosate + Natur 1 Õleo
28. Glifosate (Testemunha)

-

l ,44
1,8
2 � 16
1,8
1,8
1,8+0,2%v/v
1 , 8+0 , 4 % V/ V
1 , 8+0 , l % v / v
l ,8+0 ,2%v /v
1 , 8+0 > 1 % V/ V
1,8+0,2%v/v
1,8+0, 1%v/v
l , 8+0 , 2 % v / v ·
1 , 8+0" 1 % V/ V
1, 8+0 ,2%v /V
1 , 8+0 , 1 % V/ V
l,8+0,2%
1,8+0,2%v/v
1,8+0,2%v/v
l ,8+0, 1 %
l , 8+0 ,2%v /v
1 ,8+0, 1%v/v
1 ,8+0,2%v/v
1, 8+2 ,5%p/v
l ,8+5,0%p/v
1 , 8+ l , 0% v / v
1 ,8+2 ,0%v/v
1,8

PESO EM GRAM.0 S
60 DAT
0,93 hi *
. O ,99 efghi
0,95 ghi
1 ,23 ab
1 , 12 abcdef
1,03 cdefghi
1 ,O l defghi
1,05 bcdefgh1
1 ,01 defghi
0,96 fghi
0,94 ghi
1,09 abcdefgh
1,20 abc
0,92 i
0,92-i
1 ,08 bdcefghi
1, 10 abcdefg
1, 10 abcdefg
1,03 cdefghi
1, 16 abcd
0,93 hi
1,05 bcdefghi
1,14 abcde
1 ,01 defghi
1,25 a
1,15 abcde
1,04 cdefghi
l ,10 abcdefg

( *) Medias seguidas pela mesma letra não diferiram estatisticamente entre
si pelo teste Tukey a 5% de probabi 1 idade. C. V. = 22 ,30%.
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Tabela 11. Comportamento e comparação entre os tratamentos nas duas epocoSde
avaliação e a analise conjunta delas (media de 3 repetições).
TRATAMENTOS/
PRODUTOS
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

DOSE
kg do ia/ha

1,44
Glifosate (Roundup)
Glifosate (Roundup)
1,8
Glifosate (Roundup)
2,16
Glifosate (Stinq)
1,8
Glifosate (Rodeo)
1,8
Glifosate+Frigate
-1,8+0,2%v/v
Glifosate+Frigate
l ,8+0,4%v/v
Glifosate+Triton X45
1,8+0,1%v/v
Glifosate+Triton X45 l,8+0,2%v/v
Glifosate+Triton XlOO 1,8+0, 1%v/v
Glifosate+Triton XlOO 1,8+0,2%v/v
Glifosate+Triton Xll4 1,8+0,1%v/v
Glifosate+Triton Xl14 1,8+0,2%v/v
G1ifosate+Trit on AG-98 1,8+0, 1%v/v
Glifosate+Triton AG-98 l,8+0,2%v/v
Glifosate+Triton AF
l,8+0,1%v/v
Glifosate+Triton AF
l,8+0,2%v/v
Glifosate+Sintergente 1 ,8+0,1%v/v
Glifosate+Sintergente l,8+0,2%v/v
Glifosate+NU-Film-P
1,8+0,l%v/v
Glifosate+NU-Film-P
1,8+0,2%v/v
Glifosate+Atlas S3780A l,8+0,1%v/v
Glifosate+Atlas G3780A 1,8+0,2%v/v
Glifosate+S. de amônio 1,8+2,5%p/v
Glifosate+S. de amônia 1,8+5,0%p/v
Glifosate+Natur'LÕ1eo l,8+l,0%v/v
Glifosate+Natur 1 Lõleo l,8+2,0%v/v

C. V. (%)

% CONTROLE
30 DAT
75,0cd(*}
96,67ab
98,.33a
95,0ab
90,0abcd
93,33ab
95,0ab
96�67ab
93,33ab
90,0abcd
94,33ab
88,33abcd
90,0abcd
75,0cd
88,33abcd
80,0bcd
73,33d
93,33ab
90,0abcd
80,0bcd
90,0abcd
75,0cd
83,33abcd
83,33abcd
88,33abcd
89,0abcd
96,67ab
6,0

60 DAT
26,6b
73 ,33a
96,67a
83,33a
90,33a
88,33a
90,0a
96�67a
78,33a
93,33a
·- 96 ,67a
91,67a
80 ,Oa
73,33a
93,33a
68,33a
75,0a
91 ,67a
95 ,Oa
83,33a
86 ,67a
81,67a
75,0a
76,67a
73,33a
88,33a
95,0a

CONJUNTO
50,83f
85,0abcd
97,5a
89, 16abcd
90, l6abc
90 ,83abcd
92�5abc
96,67ab
85,83abcd
91,67abcd
95,0abc
90,0abcd
85�0abcd
74,lde
90,83abcd
74, l6de
74, 16de
92,5abc
92,5abc
81,67abcd
88,33abcd
78,33cd
79 ,. l6bcd
80,0abcd
80,83abcd
88,67abcd
95,83abc

12,07

(*) Medias seguidas pela mesma letra não diferiram entre si estatisticamen
te pelo teste de Tukey ao nTvel de 5% de probabilidade.
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fica-se que os tratamentos apresentaram comportamento
lhante

seme

com ligeira discrepincia para os tratamentos glifosa

te {l, 44 kg/ha, glifosate + Triton AG-98 (1,8 kg/ha + 0,1% v
/v); glifosate + Triton AF (1,8 kg/ha + 0,2% v/v) e
+ Atlas G-3780A (1,8 kg/�a + 0,2% v/v).

MON 0139

Aos 60 dias apüs apli

caçao apenas o tratamento glifosate (1�44 kg/ha);

moustrou -

se diferente estatística e significativamente dos demais. Con·
siderou-se como melhores tratamentos aqueles que aos 60

dias

apresentaram indices de mortalidade superiores ao limite m1ni
mo considerado de 80JL Eles foram:
- glifosate (2,16 kg/ha);
- glitosate (Sting) (1,8 kg/ha);
- MON 0139 (1,8 kg/ha);
- glifosate + Frigate ( l,8 kg/ha + 0,2 e 0,4¾ v/v);
- glifosate + Triton X45 (L,8 kg/ha + 0,1% v/v);
- glifosate + Triton X100 (1,8 kg/ha + 0,1 e 0,2% v/v};
- glifosate + Triton Xll4 (1 ,8 kg/ha + 0,1 e 0,2% v/v);
- glifosate

+

Triton AG-98 (1,8 kg/ha

- glifosate + Sintergente ( 1 ,8 kg/ha

+

+

0,2% v/v);
0,1 e 0,2% v/v};

glifosate + NU-Film-P (1,8 kg/ha + 0,1 e 0,2% v/v);

- MON 0139 + Atlas G3790A ( 1,8 kg/ha + O, 1% v/v);
- glifosate

+

Natur 1 L õleo (1 > 8 kg/ha + 1,0 e 2,0% v/v).
Comparando-se, aos 60 dias apos aplicação (Ta

bela 11), a dose de 1,8 kg/ha de glifosate (como Roundup), s�
zinho e em mistura,observa-se que os sur.factantes e o Õleo ve-

78.

getal tenderam a aumentar a atividade deste herbicida no con
trole da grama-seda.

Este resultado estã concordante

com

a

sobre

literatura onde a maioria dos trabalhos são coerentes

o aumento da atividade do glifosate no controle de vãrias es
pécies de plantas daninhas pela adição de surfactantese óleos.
Estes mesmos trabalhos mostraram que o efeito foi mais eviden
te imedida que se aumentou a concentração do surfactante

na

calda de O, 1% v/v ate um limite mãximo de 1,0% v/v, numa rela
ção inversa a dose do glifosate ou seja, em doses menores que
1-2,0 kg/ha do que em doses mais altas que estas, WIRILL (1976);
McWHORTER (1977); BUNOICK e MITCHELL (1979); CANADA AGRICULTU
RE (1980); 0 1 SULLIVAN e 0 1 DONOVAN (1980); CHYKALIUK

et

alii

(1980); JORDAN (1980); ERICKSON e DUKE (1981); TROUTMAN

et

alii (1981); STUDT e NELSON (1981) e DUTT (1981).

Sugere-se continuar os estudos nesta linha

de

pesquisa envolvendo as estações do ano como uma variâvel para

se determinar o efeito das condições climãticas sobre a efici
�ncia do glifosate, assim como a inclusão nos trabalhos
agente complex�nte EDTA .

do

79.

5.

CONCLUSÕES
Pela anãlise dos resultados obtidos, nas condl

çoes que os experimentos foram conduzidos� concluiu-se que:
a) Os surfa�antes Triton X45 (0,2% v/v);
,

ton XlOO
ton AG-98

(0,1 - 0,2% v/v);
(0,2%

v/v)

e

Triton Xl14

Sintergente

,

,

(0,2%

(0,2%

v/v);

v/v),

TriTriau

mentaram a velocidade da penetração cuticular e a absorção do
glifosate nas doses testadas;
b} Uma chuva ocorrida 4 horas apos
nao afetou - a efici�ncia

aplicação

dós seguintes tratamentos:

g lifosat e + Triton X1OO (1,44 kg /ha + O ,2% v/ v);

- glifosate + Triton Xll4 (1 ,44 kg/ha + 0,2% v/v);
- glifosate + S intergente (1,44 kg/ha + 0�2% v/v);

- glifosate + Triton AG-98 (l,44 kg/ha + 0,2% v/v);

- glifosate + Natur'L Õleo (l ,44-1,8 kg/ha + l ,O�b v/v);

80.

- glifosate

+

Triton X45 (1 ,8 kg/ha

+

0,2% v/v);

- glifosate + Sulfato de amônio (1,8 kg/ha + 2,5% p/v);
c) Não se observou um efeito marcante da iono
geneidade dos surfactantes utilizados sobre o efeito do

gli

fosate;
d) O aditivo que proporcionou os melhores re
sultados foi o Natur 1 L Õleo a l ,0% v/v;
e) Nenhum tratamento proporcionou, de
ra eficiente, a redução para 2 horas entre a aplicação
primeira chuva subsequente.

maneie

a
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