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RESUMO 
Seletividade em mudas pré-brotadas de cana-de-açúcar e lixiviação do diuron, 

hexazinone e aminocyclopyrachlor isolados e associados 

 
Os herbicidas aplicados em pré-plantio das mudas pré-brotadas (MPB) de cana-de-

açúcar podem lixiviar e serem absorvidos pelas raízes da planta e causar fitotoxicidade, 
implicando em perdas de produtividade. Por isso, estudos da lixiviação do diuron e 
hexazinone amplamente utilizados na cana-de-açúcar associados ou não ao 
aminocyclopyrachlor fornecem informações sobre os possíveis impactos na seletividade à 
cultura. Assim, o objetivo foi avaliar a seletividade dos herbicidas diuron, hexazinone e 
aminocyclopyrachlor isolados e associados em MPB de cana-de-açúcar cultivar RB966928 
em diferentes doses, a lixiviação em solo argiloso em campo e a lixiviação na presença de 
palha em condições de laboratório. Para o estudo da seletividade foram realizados dois 
experimentos, um em campo e outro em casa de vegetação. Os herbicidas diuron, hexazinone 
e aminocyclopyrachlor isolados e associados foram aplicados em quatro diferentes doses em 
pré-plantio das MPBs de cana-de-açúcar cultivar RB966928. As avaliações foram realizadas 
no tempo para as variáveis fitotoxicidade, índice SPAD, altura e número de perfilhos. Ao 
término do experimento em casa de vegetação foi avaliado a massa seca da parte aérea e raiz e 
no experimento em campo avaliado a produtividade. O experimento de lixiviação em campo 
foi realizado simultaneamente ao experimento de seletividade, na mesma área. Foram 
coletadas amostras de solo aos 30, 60 e 90 dias após a aplicação (DAA) dos herbicidas nas 
profundidades de 0-10, 10-20 e 20-30 cm e analisadas em laboratório por cromatografia 
líquida em detector de massas (LC/MS/MS) para determinação da concentração no tempo e 
em cada profundidade. Para a melhor compreensão da lixiviação do aminocyclopyrachlor, foi 
realizado um experimento em laboratório com aplicação de 14C-aminocyclopyrachlor sobre 0, 
5, 10 e 20 t ha-1 de palha de cana-de-açúcar em colunas de solo e simulada precipitação. Foi 
determinada a lixiviação do 14C-aminocyclopyrachlor nas diferentes profundidades da coluna 
(0-30 cm) e no lixiviado. Como resultado dos experimentos, os herbicidas diuron, hexazinone 
e aminocyclopyrachlor associados foram seletivos às MPBs de cana-de-açúcar até a dose de 
1299,50 + 345,00 + 80,50 g i.a. ha-1, com menor impacto na produtividade comparado aos 
herbicidas aplicados isolados. Em campo, o diuron associado ao hexazinone e ao 
aminocyclopyrachlor lixiviou menos e ficou mais retido de 0-10 cm em todas as avaliações. O 
hexazinone isolado ou associado lixiviou não havendo diferença entre os modos de aplicação. 
O aminocyclopyrachlor isolado ou associado lixiviou, com maior concentração na camada de 
20-30 cm aos 90 DAA. O 14C-aminocyclopyrachlor foi detectado em todo o perfil do solo (0-
30 cm), independente da quantidade de palha de cana-de-açúcar. Contudo, 20 t ha-1 de palha 
aumentou a dificuldade do herbicida em ultrapassar a barreira formada pelo material. 

 

Palavras-chave: Dinâmica de herbicidas; Herbicida no solo; Ácido pirimidinocarboxílico; 
Fotossistema II; Saccharum officinarum 
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ABSTRACT 
Selectivity in pre-sprouted seedlings of sugarcane and leaching of diuron, hexazinone 

and aminocyclopyrachlor isolated and associated 

 
The herbicides applied in pre-planting of the pre-sprouted seedlings (MPB) of 

sugarcane can be absorbed by the roots of the plant and cause phytotoxicity, implying yield 
loss. Therefore, studies of the leaching of diuron and hexazinone widely used in sugarcane 
associated or not to aminocyclopyrachlor provide information on the possible impacts to the 
environment as well as the effects on crop selectivity. Thus, the aim was to evaluate the 
selectivity of diuron, hexazinone and aminocyclopyrachlor herbicides isolated and associated 
in MPB of sugarcane cultivar RB966928 in different doses, the leaching in clay soil in the 
field and leaching in the presence of straw under laboratory conditions. For the study of the 
selectivity two experiments were carried out, one in the field and the other in a greenhouse, 
the herbicides diuron, hexazinone and aminocyclopyrachlor isolated and associated were 
applied in four different doses in pre-planting of the sugarcane MPBs RB966928. The 
evaluations were carried out in time for the variables SPAD index, height, number of tillers, 
phytotoxicity and at the end of the experiments dry mass of shoot and root and yield. The 
field leaching experiment was carried out simultaneously to the selectivity experiment, in the 
same area. Soil samples were collected at 30, 60 and 90 days after application (DAA) of the 
herbicides at depths of 0-10, 10-20 and 20-30 cm and analyzed in laboratory in LC/MS/MS 
for determination of concentration in time and in each depth. To better understand the 
leaching of aminocyclopyrachlor, a laboratory experiment was carried out with 14C-
aminocyclopyrachlor on 0, 5, 10 and 20 t ha-1 of sugarcane straw in soil columns and 
simulated precipitation. Was determined the leaching of 14C-aminocyclopyrachlor at different 
depths of the column (0-30 cm) and in the leachate. As result of the experiments, the 
herbicides diuron, hexazinone and aminocyclopyrachlor associated were selective to the 
sugarcane MPBs up to the dose of 1299.50 + 345.00 + 80.50 g a.i. ha-1, with less impact in the 
yield compared to the herbicides applied isolated. In the field, diuron associated to the 
hexazinone and aminocyclopyrachlor leached less and was more retained of 0-10 cm in all 
evaluations. Hexazinone isolated or associated leached without difference between the modes 
of application. Aminocyclopyrachlor isolated or associated leached, with a higher 
concentration in the 20-30 cm soil layer at 90 DAA. 14C-aminocyclopyrachlor was detected 
throughout the soil profile (0-30 cm), regardless of the amount of sugarcane straw. However, 
20 t ha-1 of straw increased the difficulty of the herbicide in overcoming the barrier formed by 
the material. 

 

Keywords: Herbicide behavior; Soil herbicide; Pirimidinecarboxilic acid; Photosystem II; 
Saccharum officinarum 
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1 INTRODUÇÃO GERAL 

A agroindústria da cana-de-açúcar (Saccharum spp.) é muito expressiva no Brasil, 

produzindo açúcar, etanol, energia e diversos subprodutos. Na safra 2017/2018 a produção foi 

de 641,07 milhões de toneladas de cana-de-açúcar (UNICA, 2018) numa área colhida de 9,43 

milhões de hectares (IBGE, 2018), sendo a região centro-sul responsável por 93% da 

produção. Para alcançar elevado potencial produtivo e boa qualidade da matéria-prima são 

utilizadas tecnologias no plantio, cultivo, colheita e processamento da cana-de-açúcar. 

 O sistema de plantio convencional da cana-de-açúcar é feito através de colmos que no 

sulco de plantio são denominados toletes ou rebolos. Quando realizado de forma manual, para 

a obtenção de uma densidade média de 15 gemas por metro de sulco são utilizados até 15 

toneladas de colmos para o plantio de 1 hectare (15:1), e quando mecanizado a quantidade de 

colmos pode chegar até a 20 toneladas para a formação de 1 ha (20:1) com o intuito de reduzir 

as falhas (Azania et al., 2016). Esse sistema é o mais utilizado na formação e reforma de 

canaviais. O uso de mudas pré-brotadas (MPB) de cana-de-açúcar é outro sistema de plantio, 

onde são formadas mudas a partir de gemas coletadas de plantas adultas. Este sistema de 

multiplicação através de MPBs foi aprimorado e difundido pelo Programa Cana do Instituto 

Agronômico (IAC).  

O plantio com MPBs tem como vantagens o uso de menor número de gemas por área, 

havendo eficiência no plantio de 1:1, isto é, 1 tonelada de colmos de cana-de-açúcar é 

suficiente para formar 1 hectare de mudas. Além de haver uniformidade varietal e elevada 

sanidade, minimizando o risco de disseminação de doenças (Landell et al., 2012). Porém, 

também apresenta algumas desvantagens como necessidade de irrigação após o plantio para 

evitar a desidratação das mudas e aumentar o contato do solo com o sistema radicular, o 

tempo para produção das mudas (~60 dias), a necessidade de melhorias no maquinário de 

plantio quanto a eficiência e a necessidade de mais informações para o manejo de plantas 

daninhas (Landell et al., 2012; Sabbag et al., 2017; Perez, 2017; Silva et al., 2018). 

A recomendação de herbicidas em MPB de cana-de-açúcar é feita com base nas 

informações relativas ao plantio convencional, sendo necessários mais estudos sobre 

seletividade de herbicidas em MPB, para realizar uma recomendação segura e um controle 

eficaz das plantas daninhas. As MPBs ao serem plantadas no campo já possuem parte aérea e 

sistema radicular formados, assim o controle químico de plantas daninhas tanto em pré quanto 

em pós-plantio requer maior conhecimento técnico quanto a dinâmica dos herbicidas no solo e 

a sensibilidade do cultivar de cana-de-açúcar. 
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 Ao aplicar os herbicidas em pré-plantio pode ocorrer lixiviação no perfil do solo, 

assim estarão distribuídos em maior profundidade e podem afetar negativamente a 

seletividade das MPBs, pois podem ser absorvidos pelas raízes da muda ao entrar em contato 

com o solo tratado potencializando a fitotoxicidade (Sabbag et al., 2017; Silva et al., 2018). 

Ao estudar a aplicação de s-metolachlor, clomazone, sulfentrazone, diclosulam, metribuzin, 

diuron + hexazinone, s-metolachlor + sulfentrazone em MPB, Dias et al. (2017) observaram 

que diclosulam, sulfentrazone e s-metolachlor + sulfentrazone causaram fitotoxicidade às 

cultivares de cana-de-açúcar CTC 7, CTC 14 e RB966928. 

Em estudo de lixiviação dos herbicidas diuron + hexazinone + sulfometuron (1386,90 

+ 391,00 + 33,35 g i.a. ha-1) em formulação comercial e diuron (1386,90 g i.a. ha-1), 

hexazinone (391,00 g i.a. ha-1) e sulfometuron (33,35 g i.a. ha-1) isolados Garcia et al. (2012) 

relataram que ao simular 40 mm de chuva após a aplicação, a associação dos herbicidas e o 

hexazinone isolado lixiviaram até 10 cm de profundidade em solo argiloso (59,0 % de argila) 

e 17 cm em solo arenoso (11,5% de argila). Francisco et al. (2017) detectaram o 14C-

aminocyclopyrachlor em todas as camadas (0-30 cm) dos três solos estudados, Latossolo 

argilo-arenoso (13,8% de argila), Latossolo argiloso (74,1% de argila) e Plintossolo pétrico 

areno-argiloso (40,4% de argila), classificando o herbicida como potencialmente lixiviável 

por apresentar baixa sorção e alta dessorção. Em três solos norte-americanos, argilo-arenoso 

(19 e 23% de argila) e argiloso (60% de argila), Oliveira Jr et al. (2013) mostraram que o 14C-

aminocyclopyrachlor é potencialmente lixiviável se o T1/2 for maior que 12,7 dias. A 

dinâmica no solo do aminocyclopyrachlor isolado é conhecida, contudo quando associado a 

outros herbicidas tanto em mistura de tanque como em formulação comercial não há estudos.  

  A associação de herbicidas é feita com o intuito de ampliar o espectro de controle de 

plantas daninhas e obter um maior período residual dos herbicidas no solo. Dessa forma, é 

importante a compreensão da dinâmica e da seletividade dos herbicidas isolados e em 

associação. O conhecimento das características físico-químicas de cada herbicida como 

solubilidade em água (Sw), coeficiente de sorção (Kd e Koc), tempo de meia-vida (T1/2), 

potencial de lixiviação (GUS), coeficiente de partição octanol-água (Kow), pressão de vapor 

(PV) e a constante de dissociação eletrolítica (pKa), facilita na compreensão da interação do 

herbicida com os componentes do solo (material orgânico, argila, água, óxidos e hidróxidos 

de Fe e Al) e suas cargas. Reis et al. (2017) estudando a dinâmica no solo da aplicação de 

padrões analíticos radiomarcados de diuron, hexazinone e sulfometuron associados, relatou 

que a sorção do hexazinone foi menor e a sorção do diuron e do sulfometuron não foi 

alterada. 
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Outro fator relacionado com a dinâmica do herbicida no solo que pode ter 

interferência no processo de lixiviação é a palha deixada sobre o solo no processo de colheita 

mecanizada de cana crua. Assim, o herbicida aplicado sobre a palha necessita de um meio de 

transporte até o solo, que pode ser a água da chuva, irrigação ou a vinhaça. Em estudo 

realizado por Guerra et al. (2015) o aminocyclopyrachlor aplicado sobre a palha necessitou de 

20 mm de precipitação para ser transportado da palha para o solo e fazer o controle de 

Ipomoea triloba e Euphorbia heterophylla. Em outro trabalho a aplicação de diuron, 

hexazinone e sulfometuron e precipitação de até 20 mm após a aplicação em solo argiloso 

controlou Merremia aegyptia até a profundidade de 15-20 cm na presença ou ausência de 

palha (Monquero et al., 2014).  

Informações que suportem o conhecimento da dinâmica no solo pelo processo de 

lixiviação e a seletividade dos herbicidas quando aplicados isolados ou associados em MPBs 

de cana-de-açúcar são necessários para uma recomendação agronomicamente segura e 

responsável, de modo a permitir que a cultura expresse seu potencial produtivo. Assim, o 

objetivo foi avaliar a seletividade dos herbicidas diuron, hexazinone e aminocyclopyrachlor 

isolados e associados em MPB de cana-de-açúcar cultivar RB966928 em diferentes doses, a 

lixiviação em solo argiloso em campo e a lixiviação na presença de palha em condições de 

laboratório. 
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2 SELETIVIDADE DE DIURON, HEXAZINONE E AMINOCYCLOPYRACHLOR 

EM MUDAS PRÉ-BROTADAS DE CANA-DE-AÇÚCAR 

 

Resumo 

A associação de herbicidas aplicados em pré-emergência proporciona maior espectro 
de controle de plantas daninhas e ação no banco de sementes do solo. O objetivo foi estudar a 
seletividade dos herbicidas diuron, hexazinone e aminocyclopyrachlor isolados e associados 
em diferentes doses em mudas pré-brotadas de cana-de-açúcar. O experimento em campo 
ocorreu em área de produção comercial de cana-de-açúcar no município de Iracemápolis - SP, 
entre fevereiro de 2016 e fevereiro de 2017. Foi utilizado o sistema de plantio através de 
mudas pré-botadas de cana-de-açúcar (MPB) em parcelas de tamanho 8 x 9 m. Foram 
aplicados os herbicidas diuron, hexazinone e aminocyclopyrachlor isolados e associados em 
formulação em quatro diferentes doses, mais um tratamento controle sem herbicidas. Foram 
avaliados aos 15, 30, 60, 90 e 120 dias após o plantio (DAP) a fitotoxicidade, índice SPAD, 
altura e número de perfilhos e ao término do experimento foi determinada a produtividade. No 
experimento em casa de vegetação foram utilizados os mesmos herbicidas isolados e 
associados em formulação nas mesmas doses, aplicados em pré-plantio de MPB e avaliados a 
fitotoxicidade até 63 DAP e a massa seca da parte aérea e de raiz aos 63 DAP. A associação 
dos herbicidas diuron + hexazinone + aminocyclopyrachlor até a dose de 1299,50 + 345,00 + 
80,50 g i.a. ha-1 foi seletiva às MPBs de cana-de-açúcar, com menor impacto na produtividade 
comparado a aplicação dos herbicidas isolados. 
 
Palavras-chave: Associação de herbicidas; Saccharum officinarum; Pré-emergência; 

Herbicida no solo; Dose-resposta 
 

Abstract 

The association of herbicides applied in pre-emergence, has being a tendency, due to 
the control of several weeds and to the action in the soil seed bank. The aim was to study the 
selectivity of the herbicides diuron, hexazinone and aminocyclopyrachlor isolated and 
associated in different doses in pre-sprouted seedlings of sugarcane. Field experiment was 
carried out in a commercial sugarcane production field in the city of Iracemápolis - SP, 
between February 2016 and February 2017. Was planted through pre-sprouted seedlings 
(MPB) system in plots of 72 m2. Were applied the herbicides diuron, hexazinone and 
aminocyclopyrachlor isolated and associated in different doses, plus a control without 
herbicides. Were evaluated at 15, 30, 60, 90 and 120 DAP the SPAD index, height, number of 
tillers, phytotoxicity and at the end of the experiment was determined the yield. In the 
greenhouse experiment the same herbicides isolated and associated were applied in pre-
planting of MPB and the phytotoxicity was evaluated up to 63 DAP and the dry mass of the 
shoot and root at 63 DAP. The association of the herbicides diuron + hexazinone + 
aminocyclopyrachlor up to the dose of 1299.50 + 345.00 + 80.50 g a.i. ha-1 was selective to 
the MPBs of sugarcane, with less impact to the yield compared to the application of the 
isolated herbicides. 
 
Keywords: Association of herbicides; Saccharum officinarum; Pre-emergence; Soil herbicide; 

Dose-response 
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2.1 Introdução 

O manejo de plantas daninhas no sistema de plantio de cana-de-açúcar através de 

mudas pré-brotadas (MPB) é feito com base no conhecimento existente sobre o plantio 

convencional. Contudo, em cada sistema de plantio há particularidades, necessitando de 

estudos que auxiliem no controle químico das plantas daninhas mantendo a seletividade à 

cultura, de modo a permitir que a cana-de-açúcar expresse seu máximo potencial genético. 

No campo, tem-se observado que herbicidas de uso tradicional na cultura causam 

fitotoxicidade as mudas se aplicados logo após o transplante (Azania et al., 2014) ou mesmo 

quando realizados em pré-plantio por não haver seletividade toponômica. As MPBs ao serem 

plantadas já possuem sistema radicular formado e ativo, dessa forma em contato com o solo 

estão suscetíveis a absorverem os herbicidas ali presentes (Dias et al., 2017). Os herbicidas 

aplicados em pré-emergência são os mais utilizados no manejo de plantas daninhas na cana-

de-açúcar com o objetivo de reduzir o banco de sementes em função do período residual, 

serem aplicados em diversos tipos de solo e poderem ser aplicados nas diferentes épocas do 

ano (Silva et al., 2018).  

Para o sucesso do manejo de plantas daninhas através do controle químico é 

necessário o conhecimento da fisiologia dos herbicidas na planta, dos fatores envolvidos na 

seletividade e da dinâmica dos herbicidas no solo (Victoria Filho e Christoffoleti, 2004). 

Assim, os herbicidas devem ser capazes de eliminar as plantas daninhas presentes na área e 

serem seletivos à cultura sem reduzir a produtividade e a qualidade do produto final obtido 

(Fagliari et al., 2001; Souza et al., 2009). Entretanto, a seletividade dos tratamentos é ainda 

mais exigida quando o plantio da cana-de-açúcar é feito por MPB (Perez, 2017).  

A eficácia dos herbicidas no controle de plantas daninhas em MPB e a sua seletividade 

é resultado de uma associação de fatores como as características físico-químicas do herbicida, 

o modo de ação, a dose aplicada, a tecnologia de aplicação, a cultivar de cana-de-açúcar, a 

textura do solo, as condições ambientais e a pluviosidade (Torres et al., 2012). Sabbag et al. 

(2017) observaram que a associação formulada diuron + hexazinone (1170 + 330 g i.a. ha-1) 

aplicada após o plantio das MPBs foi seletiva a cultivar RB867515 e não foi seletiva as 

cultivares RB855156, RB966928 e RB975201 aos 10 dias após o plantio (DAP). Dias et al. 

(2017) ao aplicar a associação formulada diuron + hexazinone (1170 + 330 g i.a. ha-1) em pré-

plantio das MPBs em Latossolo Amarelo (65% argila) não observaram sintomas de 

fitotoxicidade às cultivares de cana-de-açúcar CTC14, CTC7 e RB966928. Em aplicação em 

pós-emergência aos 7 e 40 DAP o hexazinone (337,5 g i.a. ha-1) isolado foi seletivo às MPBs 
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cultivar IACSP95-5000 (Azania et al., 2016). Informações sobre seletividade do 

aminocyclopyrachlor na cultura da cana-de-açúcar são desconhecidas até o momento. 

O aminocyclopyrachlor é um herbicida que apresenta seletividade para espécies 

monocotiledôneas (Edwards, 2008; Vassios et al., 2009; Guerra et al., 2014), normalmente 

estas plantas possuem maior tolerância comparadas com espécies eudicotiledôneas (Strachan 

et al., 2010; Guerra et al., 2014). Os sintomas deste herbicida em plantas sensíveis são 

epinastia dos caules e folhas recém desenvolvidas e perda da dominância apical (Grossmann, 

2009; Strachan et al., 2010). A absorção e translocação do aminocyclopyrachlor dependem da 

sensibilidade da planta-alvo (Guerra et al., 2013). Em estudo com milho, aveia, trigo, azevém 

e cevada Strachan et al. (2010 e 2011) relataram que o aminocyclopyrachlor aplicado no solo 

foi seletivo as espécies na dose de 64 g i.a. ha-1.  

A aplicação de herbicidas em pré-plantio da cana-de-açúcar visa um maior período de 

controle devido ao tempo que a cultura permanece no campo. Assim, a associação de 

herbicidas proporciona maior espectro de controle de espécies de plantas daninhas aliado ao 

período residual de cada produto. A partir de parâmetros como tempo de meia vida (T1/2) que 

indica o residual do herbicida no solo, a solubilidade em água (Sw), o índice de GUS que 

classifica o potencial de lixiviação do herbicida, o coeficiente de dissociação eletrolítica do 

herbicida (pKa) que é um parâmetro diretamente relacionado ao pH do solo e o coeficiente de 

sorção normalizado pelo carbono orgânico (Koc) que indica a retenção do herbicida no solo, 

pode-se prever a dinâmica dos herbicidas no solo. 

O diuron é inibidor do fotossistema II, possui baixo potencial de lixiviação (Sw = 42,0 

mg L-1, GUS = 1,83) ficando retido na camada superior do solo (Koc = 813 mL g-1) e é 

absorvido preferencialmente pelas raízes e translocado pelo xilema, com T1/2 = 90 dias. O 

hexazinone também é inibidor do fotossistema II, é lixiviável (Sw = 33000 mg L-1, GUS = 

4,43, Koc = 54 mL g-1), com T1/2 ≈ 90 dias e é absorvido preferencialmente pelas raízes e 

transportado também pelo xilema. O aminocyclopyrachlor é mimetizador de auxinas, possui 

potencial de lixiviação (Sw =  4200 mg L-1 a pH=7, GUS = 3,91, Koc = 28 mL g-1 e pKa = 4,6), 

com T1/2 = 31 dias e pode ser absorvido pelas raízes e folhas, com translocação por xilema e 

floema e é acumulado nas regiões meristemáticas da planta (DuPont, 2009; Guerra et al., 

2013; Rodrigues e Almeida, 2018;  PPDB, 2018). 

É necessário conhecer os efeitos que os herbicidas aplicados em pré-plantio podem 

causar sobre as MPBs de cana-de-açúcar e a suscetibilidade de cada cultivar aos herbicidas 

isolados ou associados em formulação ou não, havendo ajuste de dose e posicionamento dos 

herbicidas, para uma melhor recomendação. Com base nas informações apresentadas, o 
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objetivo deste trabalho foi estudar a seletividade dos herbicidas diuron, hexazinone e 

aminocyclopyrachlor isolados e associados em diferentes doses em mudas pré-brotadas de 

cana-de-açúcar. 

 

2.2 Material e métodos 

 Foram realizados dois experimentos sendo um em campo de produção de cana-de-

açúcar com o objetivo de avaliar a seletividade e os parâmetros agronômicos e outro em casa 

de vegetação com o intuito de avaliar o efeito dos herbicidas em diferentes doses sobre as 

MPBs de cana-de-açúcar. 

 

2.2.1 Experimento em campo 

O experimento foi realizado no município de Iracemápolis, São Paulo, (22°33'09,7" S 

47°30'09,0" O) em área de produção de cana-de-açúcar no período de fevereiro de 2016 a 

fevereiro de 2017. De acordo com os dados climáticos, a temperatura média para o período do 

experimento foi de 22,7 °C, e a pluviosidade acumulada de 1867,0 mm (Figura 1). A 

classificação climática de Köppen é Cwa com clima temperado úmido, inverno seco e verão 

quente (Alvares et al., 2013). 
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Figura 1 – Temperatura mínima, média e máxima, e precipitação pluvial no período de 

fevereiro de 2016 a fevereiro de 2017. Iracemápolis - SP, 2018. (Fonte: Usina Iracema e 

Agritempo) 
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 O solo da área experimental foi classificado como Latossolo Vermelho eutroférrico 

(Santos et al., 2013) de textura argilosa. A adubação foi realizada no plantio através da adição 

de 18 t ha-1 de um composto orgânico contendo a mistura de 50 % de torta de filtro e 50 % de 

raspa de chaminé, para adição de P e K no plantio, respectivamente. As análises química e 

física do solo são apresentadas em três profundidades (0-10, 10-20 e 20-30 cm) de acordo 

com o trabalho realizado (Tabela 1). 

 

Tabela 1 – Análises química e física do solo da área do experimento em diferentes 

profundidades. Iracemápolis - SP, 2018 

profundidade P K Ca Mg pH MO1 H+Al SB2 CTC3 V4 
cm mg dm-3 mmolc dm-3 

 
g dm-3 mmolc dm-3 % 

0 – 10 66,0 2,3 34,0 20,0 5,3 32,0 28,0 56,3 84,3 67,0 
10 – 20 58,0 1,6 14,0 7,0 4,5 24,0 42,0 22,6 64,6 35,0 
20 – 30 47,0 1,8 19,0 10,0 4,6 32,0 31,0 30,8 61,8 50,0 

 
areia silte argila textura 

 
g kg-1 

    
0 – 10 491,0 77,0 432,0 

argiloso 10 – 20 480,0 63,0 457,0 
20 – 30 474,0 46,0 481,0 

pH em CaCl2 0,01 mol L-1, P extraído em resina. 1MO – matéria orgânica, 2SB – soma de bases, 3CTC – 
capacidade de troca de cátions, 4V – saturação por bases. 
 

Foi realizada uma dessecação com glyphosate na dose de 2160 g e.a. ha-1 com o 

intuito de eliminar as plantas daninhas da área e erradicar a soqueira de cana-de-açúcar 

remanescente, com o objetivo de reforma e implantação de um novo canavial. Não houve 

cultivo mecânico para o preparo da área, sendo realizado o cultivo mínimo. O sulcador 

adaptado preparou apenas a linha de plantio, adicionando o composto orgânico na 

profundidade de aproximadamente 35-40 cm. 

As parcelas tinham a dimensão de 8 m de comprimento por 9 m de largura, 

constituídas de 6 linhas de MPBs, com espaçamento entre linhas de 1,5 m e entre plantas de 

0,7 m. A área útil da parcela considerada foi de 4 linhas de cana com 5 m de comprimento 

cada, totalizando 30 m2. O experimento foi realizado em delineamento casualizado em blocos 

com medidas repetidas, com quatro repetições. Os tratamentos foram dispostos em esquema 

fatorial 5x5, sendo o primeiro fator correspondente as doses aplicadas dos herbicidas diuron, 

hexazinone, aminocyclopyrachlor e diuron + hexazinone + aminocyclopyrachlor (Tabela 2), e 

o segundo fator correspondente as épocas de avaliação aos 15, 30, 60, 90 e 120 dias após o 

plantio (DAP). O tratamento controle sem aplicação de herbicidas (0 g i.a. ha-1) foi mantido 

sem plantas daninhas através de capinas manuais. 
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A aplicação dos tratamentos foi feita com pulverizador costal pressurizado com CO2 a 

pressão constante de 200 kPa, equipado com barra de 6 pontas de pulverização espaçados de 

50 cm, com pontas de pulverização tipo leque TT11002, a uma altura de 50 cm em relação ao 

alvo e volume de calda de 200 L ha-1.  

 

Tabela 2 – Herbicidas isolados e associados aplicados no experimento e suas respectivas 

doses. Iracemápolis - SP, 2018 

Produto comercial ingrediente ativo (i.a.) dose (g i.a. ha-1) 

DPX-RYR68 
diuron + hexazinone + 
aminocyclopyrachlor 

0 
324,88 + 86,25 + 20,13 

649,75 + 172,50 + 40,25 
1299,50 + 345,00 + 80,50 

2599,00 + 690,00 + 161,00 

Karmex® diuron 

0 
324,88 
649,75 

1299,50 
2599,00 

Broker® 750 WG hexazinone 

0 
86,25 

172,50 
345,00 
690,00 

DPX-MAT28 aminocyclopyrachlor 

0 
20,13 
40,25 
80,50 

161,00 
 

O plantio das MPBs de cana-de-açúcar foi realizado mecanicamente, com plantadora 

de duas linhas semimecanizada, três dias após a aplicação dos herbicidas. As MPBs de cana-

de-açúcar utilizadas foram da cultivar RB966928. No plantio foram aplicados sobre as mudas 

um fungicida sistêmico, pyraclostrobin (Comet®, Basf) na dose de 125 g i.a. ha-1 e fertilizante 

foliar mineral misto (N – 1,0%, K2O – 5,0%, carbono orgânico – 3,5%, B – 0,08%, Fe – 

0,4%, Mn – 1,0%, Zn - 2,0% e S – 1,0%) (Biozyme®, Arysta) na dose de 0,5 L ha-1. Seis 

horas após o plantio foi aplicada uma lâmina de 10 mm de água para evitar a desidratação das 

mudas e aumentar o contato do solo com o sistema radicular. 
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2.2.2 Avaliações em campo  
As avaliações foram realizadas aos 15, 30, 60, 90 e 120 DAP das MPBs no campo 

para os parâmetros fitotoxicidade, índice SPAD (soil plant analysis development), altura e 

número de perfilhos e a produtividade foi estimada por biometria aos 360 DAP. Para os 

parâmetros índice SPAD, altura e número de perfilhos foram selecionadas e marcadas 5 

plantas na área útil da parcela e identificado o colmo principal, em todas as datas as 

avaliações ocorreram nas mesmas plantas. Para avaliar o índice SPAD utilizou-se um medidor 

SPAD-502 Plus (Konica Minolta, Japão), as medições foram feitas no terço médio das folhas 

+1, +2 e +3 de cada planta selecionada na parcela e para a apresentação dos dados foi feita a 

média dos valores das medições em cada época. Para a altura foi medido o colmo principal 

das 5 plantas selecionadas com régua graduada de 200 cm.  

O número de perfilhos foi contado em cada uma das plantas previamente selecionadas 

e feito o valor médio para cada data de contagem. A avaliação de fitotoxicidade foi feita 

através de notas percentuais de 0 a 100%, onde 0 significava ausência de sintomas de 

intoxicação e 100% a morte da planta (EWRC, 1964 adaptado por Rolim, 1989), cada nota foi 

atribuída de forma geral na parcela. A produtividade foi avaliada ao término do experimento, 

através de biometria, sendo demarcados 10 m na parcela divididos nas 2 linhas centrais (5 + 5 

m), contado o número de colmos e coletados 10 colmos (5 + 5) aleatoriamente, pesados em 

balança e posteriormente feitos os cálculos relacionando para a produtividade em toneladas 

por hectare (t ha-1), conforme metodologia adaptada do IAC (Bidoia e Bidoia, 2010). 

 

2.2.3 Análises estatísticas 

Os dados foram submetidos a análise de variância (p ≤ 0,05) e quando significativos 

foi aplicado o teste de Tukey a 5% de probabilidade. Para os dados de fitotoxicidade e índice 

SPAD foi relacionado a dose aplicada para cada herbicida isolado ou associado com a data de 

avaliação, para os dados de altura e número de perfilhos a comparação entre as médias foi 

feita entre as doses do herbicida. Para os dados de produtividade foi feita uma regressão não-

linear correlacionando dose-resposta. O modelo aplicado foi exponencial decrescente (Ritz et 

al., 2015) (Eq. 1). 

 

 

y = a e
 -k x           (Eq. 1) 
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Onde: y é a produtividade obtida de acordo com a dose aplicada 

a é o limite superior da curva, isto é, a maior produtividade que poderia ser obtida 

k é a constante que representa a inclinação da curva 

x é a dose do herbicida 

 

 As análises foram feitas no software SAS (versão 9.3, SAS, EUA) e no software R 

(versão 3.4.4, R Foundation for Statistical Computing, Nova Zelândia), os gráficos foram 

plotados utilizando o SigmaPlot (versão 12.0 para Windows, Systat Software Inc., EUA). 

 

2.2.4 Experimento em casa de vegetação 

 O experimento ocorreu em casa-de-vegetação localizada no Departamento de 

Produção Vegetal, setor de horticultura, da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” 

(22°42'33,5" S 47°37'42,4" W), Universidade de São Paulo, no município de Piracicaba - SP. 

Foram utilizados vasos de 15 dm-3 preenchidos com Latossolo Vermelho de textura argilosa 

(Tabela 3) previamente peneirado. O experimento foi instalado em delineamento inteiramente 

casualizado com 17 tratamentos e quatro repetições. Os tratamentos constaram dos herbicidas 

diuron, hexazinone, aminocyclopyrachlor e diuron + hexazinone + aminocyclopyrachlor em 4 

doses cada, e um tratamento controle sem aplicação de herbicidas. Os herbicidas e doses 

foram os mesmos utilizados no experimento de campo (Tabela 2). 

  

Tabela 3 – Análises química e física do solo utilizado em casa de vegetação. Piracicaba - SP, 

2018 

P K Ca Mg pH M.O.1 H+Al SB2 CTC3 V4 
mg dm-3 mmolc dm-3 

 
g dm-3 mmolc dm-3 % 

7,0 1,7 48,5 14,7 4,9 42,0 22,0 64,8 86,8 74,7 
areia silte argila textura 

g kg-1 
    

353,0 237,0 410,0 argiloso 
pH em CaCl2 0,01 mol L-1, P extraído em resina. 1M.O. – matéria orgânica, 2SB – soma de bases, 3CTC – 
capacidade de troca de cátions, 4V – saturação por bases. 
 

A aplicação dos tratamentos foi feita com pulverizador costal pressurizado com CO2 a 

pressão constante a 200 kPa, equipado com barra de 4 pontas de pulverização espaçadas de 50 

cm, tipo leque TT11002, a uma altura de 50 cm em relação ao alvo e volume de calda de 200 

L ha-1. Após a aplicação os vasos foram acondicionados na casa de vegetação sem irrigação. 

Assim como no campo, 3 dias após a aplicação foi realizado o plantio das MPBs de cana-de-
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açúcar cultivar RB966928. A irrigação foi controlada de modo que a lâmina de água aplicada 

fosse de aproximadamente 10 mm por dia. 

 

2.2.5 Avaliações em casa de vegetação 

A avaliação de fitotoxicidade foi feita aos 21, 28, 35, 42, 49, 56 e 63 DAP, atribuindo 

notas percentuais de 0 a 100% a cada planta de acordo com os sintomas apresentados, onde 0 

significava ausência de sintomas de intoxicação e 100% a morte da planta (EWRC, 1964 

adaptado por Rolim, 1989). A avaliação de massa seca da parte aérea e massa seca de raiz foi 

feita aos 63 DAP. Foram cortadas as plantas rente ao solo e acondicionadas em sacos de 

papel, o sistema radicular foi separado e lavado em água corrente até limpeza completa, 

posteriormente acondicionados em sacos de papel. As amostras foram secas em estufa com 

circulação de ar forçada a 65 ºC por 72 horas e pesadas em balança semianalítica. 

 

2.2.6 Análises estatísticas 

 Os dados foram submetidos a análise de variância (p ≤ 0,05) e as médias comparadas 

pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. As análises foram feitas no software SAS (versão 

9.3, SAS, EUA). 

 

2.3 Resultados e discussão 

2.3.1 Experimento em campo 
A aplicação de diuron + hexazinone + aminocyclopyrachlor em todas as doses 

causaram fitotoxicidade aos 60 e 90 DAP (Tabela 4). Para o fator época aos 90 e 120 DAA 

apenas a dose de 2599,00 + 690,00 + 161,00 g i.a. ha-1 causou maior fitotoxicidade às plantas. 

Em estudo com a cultivar RB966928 Dias et al. (2017) relataram que a aplicação de diuron + 

hexazinone (1170 + 330 g i.a. ha-1) não causou fitotoxicidade até os 63 DAA, sendo a 

associação de herbicidas que menos apresentou sintomas de fitotoxicidade. Ao aplicar 

herbicidas isolados e associados em pós-plantio de MPB aos 3 e 10 DAP Sabbag et al. (2017) 

relataram que diuron + hexazinone (1170 + 330 g i.a. ha-1) foram seletivos a RB966928, no 

entanto quando aplicado diuron + hexazinone + saflufenacil (1170 + 330 + 98 g i.a. ha-1) as 

plantas de cana apresentaram fitotoxicidade na avaliação aos 7 DAA.  

 O diuron causou fitotoxicidade nas doses de 1229,50 e 2599,00 g i.a. ha-1 em todas as 

épocas avaliadas, sendo que na dose de 2599,00 g i.a. ha-1 a partir dos 60 DAP os sintomas 

aumentaram, superando 30% aos 120 DAP (Tabela 4). Para a dose de 649,75 g i.a. ha-1 as 

injúrias foram leves (≤6,25%) apenas com clorose nas folhas. No cultivo convencional de 
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cana-de-açúcar Barela e Christoffoleti (2006) observaram que a aplicação em pré-emergência 

de diuron (2250 g i.a. ha-1) e diuron + hexazinone (1066 + 134 g i.a. ha-1) apresentaram 

fitotoxicidade (~13%) na RB867515 aos 15 DAA recuperando-se aos 60 DAA. A tolerância 

da cana-de-açúcar a aplicação de diuron é inerente à cada cultivar (Millhollon e Matherne, 

1968). Este fato pode foi constatado por Liu et al. (1978) em cana-de-açúcar, em que a 

absorção do diuron aumentou com o tempo, a cultivar tolerante PR980 absorveu maior 

quantidade do herbicida conseguindo metabolizá-lo e a cultivar suscetível PR1048 teve maior 

taxa transpiratória inicial decaindo até os 10 DAA, contudo nenhuma das cultivares 

apresentou fitotoxicidade. Além da cultivar, as características do herbicida aplicado e do 

ambiente também estão relacionadas, dessa forma esses três fatores estão em equilíbrio para 

que haja seletividade do herbicida. 

 Foram observados sintomas de fitotoxicidade na cana-de-açúcar para todas as doses do 

hexazinone aos 90 e 120 DAP (Tabela 4). Em relação ao fator época, a partir dos 60 DAP a 

fitotoxicidade causada pelas doses de 345,00 e 690,00 g i.a. ha-1 aumentou e aos 120 DAP 

causaram a maior fitotoxicidade (18,75%). Por outro lado, Clement et al. (1979) relataram que 

o hexazinone na dose de 628 g i.a. ha-1 não foi fitotóxico à cana-de-açúcar CB-45-3 e que na 

dose de 954 g i.a. ha-1 causou fitotoxicidade até 78 DAA recuperando-se aos 111 DAA, o que 

pode estar associado a cultivar de cana-de-açúcar utilizada no estudo. Cruz e Gurgel (1983) 

observaram que a aplicação de hexazinone (300, 350, 450 e 640 g i.a. ha-1) em plantio 

convencional causou injúrias à cana-de-açúcar aos 15 DAA nas maiores doses, mas 

recuperou-se aos 100 DAA. 

 A aplicação de aminocyclopyrachlor causou fitotoxicidade à cana-de-açúcar em todas 

as doses aplicadas aos 60, 90 e 120 DAP (Tabela 4). Analisando as épocas de avaliação, 

apenas aos 120 DAP as doses de 40,25 e 161,00 g i.a. ha-1 diferiram estatisticamente, sendo 

que quando aplicado 161,00 g i.a. ha-1 a maior fitotoxicidade observada foi de 16,25%. Até o 

momento estudos sobre os efeitos do aminocyclopyrachlor em cana-de-açúcar não constam na 

literatura. O aminocyclopyrachlor é um mimetizador de auxinas e é fitotóxico para 

eudicotiledôneas e seletivo para monocotiledôneas, devido as características como arranjo de 

tecido vascular em feixes, presença de meristemas intercalares, metabolização e exsudação 

pelas raízes (Flessner et al., 2011). Guerra et al. (2014) ao estudar possíveis bioindicadores 

para o aminocyclopyrachlor aplicado no solo relataram que milho, sorgo e milheto não 

apresentaram fitotoxicidade e a dose necessária para inibir em 50% seu crescimento (I50) foi 

superior a 50 g i.a. ha-1 Outros estudos com milho, aveia, trigo, centeio e cevada mostraram 
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que espécies monocotiledôneas são tolerantes ao aminocyclopyrachlor, com I25 de 64 g i.a. ha-

1 (Strachan et al., 2010; Strachan et al., 2011). 

 

Tabela 4 – Fitotoxicidade (%) da cana-de-açúcar RB966928 cultivada no campo e submetida 

a aplicação de diuron, hexazinone e aminocyclopyrachlor isolados e associados em diferentes 

doses. Iracemápolis - SP, 2018 

herbicidas 
dose 15 30 60 90 120 

(g i.a. ha-1) DAP1 

di
ur

on
 +

 h
ex

az
in

on
e 

+
 

am
in

oc
yc

lo
py

ra
ch

lo
r4  0 0 Ac2 0 Ab 0 Ab 0 Ac 0 Ad 

324,88 + 86,25 + 20,13 2,50 Abc 2,50 Aab 3,75 Aa 5,00 Ab 2,50 Adc 

649,75 + 172,50 + 40,25 3,75 Aab 3,75 Aa 6,25 Aa 7,50 Aab 6,25 Abc 

1299,50 + 345,00 + 80,50 6,25 ABab 3,75 Ba 6,25 ABa 10,00 Aab 11,25 Aab 

2599,00 + 690,00 + 161,00 7,50 Ba 5,00 Ba 8,75 Ba 13,75 Aa 16,25 Aa 

CV (%)3 22,11 

Fdose = 59,21** Fépoca = 14,09** Fépoca x dose = 3,17** 

di
ur

on
 

0 0 Ac 0 Ab 0 Ad 0 Ad 0 Ad 

324,88 0 Ac 0 Ab 0 Ad 0 Ad 0 Ad 

649,75 0 Bc 0 Bb 3,75 Ac 5,00 Ac 6,25 Ac 

1299,50 3,75 Cb 6,25 BCa 8,75 ABb 11,25 Ab 11,25 Ab 

2599,00 7,50 Ca 7,50 Ca 13,75 Ba 17,50 Ba 32,50 Aa 

CV (%) 17,07 

Fdose = 311,87** Fépoca = 69,48** Fépoca x dose = 26,05** 

he
xa

zi
no

ne
 

0 0 Aa 0 Aa 0 Ab 0 Ab 0 Ac 

86,25 1,25 Ba 2,50 Ba 2,50 Bab 5,00 ABa 8,75 Ab 

172,50 1,25 Ca 2,50 Ca 5,00 BCa 8,75 ABa 12,50 Aab 

345,00 2,50 Ca 3,75 Ca 7,50 BCa 11,25 Ba 18,75 Aa 

690,00 2,50 Ca 3,75 Ca 7,50 BCa 12,50 Ba 18,75 Aa 

CV (%) 26,06 

Fdose = 36,23** Fépoca = 45,03** Fépoca x dose = 4,15** 

am
in

oc
yc

lo
py

ra
ch

lo
r 

0 0 Ab 0 Ab 0 Ab 0 Ab 0 Ac 

20,13 0 Cb 0 Cb 3,75 Ba 6,25 ABa 8,75 Ab 

40,25 0 Cb 2,50 Cab 3,75 BCa 7,50 Ba 12,50 Aab 

80,50 1,25 Cab 3,75 BCa 5,00 Ba 7,50 ABa 13,75 Aab 

161,00 3,75 Ca 3,75 Ca 6,25 BCa 8,75 Ba 16,25 Aa 

CV (%) 21,32 

Fdose = 43,69** Fépoca = 67,91** Fépoca x dose = 5,05** 
1DAP – dias após o plantio, 2médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha não 
diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade, 3CV – coeficiente de variação, **significativo a 1% 
de probabilidade. 
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Em geral, a associação do diuron + hexazinone + aminocyclopyrachlor aplicada no 

campo foi igualmente ou menos fitotóxica comparada aos herbicidas isolados aos 120 DAP 

(≤16,25%) (Tabela 4). Sintomas visuais de fitotoxicidade de até 20% na cana-de-açúcar eram 

aceitos, desde que não influenciassem na produtividade e nas características tecnológicas 

(ºBrix, Pol (%) caldo, Pol (%) cana, fibra (%) e pureza (%)) (Rolim e Christoffoleti, 1982; 

Velini et al., 1993). Entretanto, com mais informação a respeito das técnicas de controle de 

plantas daninhas, a adequação das cultivares de acordo com o ambiente de plantio e a 

seletividade de herbicidas em cana-de-açúcar, a fitotoxicidade aceita é inferior a 10%, sempre 

com o objetivo de diminuir esse valor para que não haja injúrias causadas por herbicidas em 

cana-de-açúcar. 

Na análise do índice SPAD a interação entre os fatores dose do herbicida e data de 

avaliação não foram estatisticamente significativos para a associação diuron + hexazinone + 

aminocyclopyrachlor e para o diuron e o hexazinone isolados (Tabela 5). Para esses 

tratamentos apenas a época de aplicação apresentou diferença estatística.  

De acordo com os valores médios, a aplicação de diuron + hexazinone + 

aminocyclopyrachlor, diuron e hexazinone apresentou decréscimo do índice SPAD a partir de 

30 DAP. Faria et al. (2013) não observaram redução do índice SPAD da cana-de-açúcar 

RB867515 e SP81-3250 aos 90 dias após a aplicação (DAA) quando aplicado diuron (3200 g 

i.a. ha-1) e diuron + hexazinone (1404 + 396 g i.a. ha-1) em pré-emergência em cultivo 

convencional. Quando aplicado em pós-emergência tardia em cana-de-açúcar Azania et al. 

(2005) relataram que diuron + hexazinone (1170 + 330 g i.a. ha-1) afetaram o índice SPAD 

aos 30 DAA. 

 Houve interação entre os fatores dose e época para o aminocyclopyrachlor aplicado 

isolado (Tabela 5). Dentre as épocas, o índice SPAD foi maior aos 15 DAP e diminuiu a partir 

dos 30 DAP para as doses de 80,50 e 161,00 g i.a. ha-1, contudo isto também foi observado 

para o controle. 
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Tabela 5 – Índice SPAD da cana-de-açúcar RB966928 cultivada no campo e submetida a 

aplicação de diuron, hexazinone e aminocyclopyrachlor isolados e associados em diferentes 

doses. Iracemápolis - SP, 2018 

herbicidas 
dose 15 30 60 90 120 

média 
(g i.a. ha-1) DAP1 

di
ur

on
 +

 h
ex

az
in

on
e 

+
 

am
in

oc
yc

lo
py

ra
ch

lo
r4  

0 42,7 38,0 37,3 36,6 35,8 38,1 

324,88 + 86,25 + 20,13 41,8 37,4 36,4 35,3 35,4 37,2 

649,75 + 172,50 + 40,25 41,0 39,3 37,2 35,1 35,4 37,6 

1299,50 + 345,00 + 80,50 40,6 39,0 37,6 36,1 35,7 37,8 

2599,00 + 690,00 + 161,00 41,9 37,1 36,4 35,7 34,6 37,1 

média 41,6 A 38,1 B 37,0 BC 35,7 C 35,4 C   

CV (%)2 4,70   

Fdose = 0,93ns Fépoca = 39,68** Fdose x época = 0,56ns 

D
iu

ro
n 

0 42,7 38,0 37,3 36,6 35,8 38,1 

324,88 42,3 39,9 36,8 34,6 35,6 37,7 

649,75 41,8 39,6 37,3 35,6 35,2 37,9 

1299,50 41,2 38,7 37,0 35,3 34,7 37,4 

2599,00 40,6 38,5 36,3 34,2 36,2 37,1 

média 41,7 A 38,7 B 36,9 C 31,2 D 35,6 CD   

CV (%) 4,81 
 

  Fdose = 0,84ns Fépoca = 43,57** Fdose x época = 0,50ns 

he
xa

zi
no

ne
 

0 42,7 38,0 37,3 36,6 35,8 38,1 

86,25 41,0 39,0 37,3 35,6 35,2 37,6 

172,50 41,9 38,3 37,0 35,6 36,8 37,9 

345,00 41,1 39,4 37,0 34,5 35,2 37,4 

690,00 38,9 37,4 36,6 35,9 33,9 36,5 

média 41,1 A 38,4 B 37,0 BC 35,6 C 35,4 C   

CV (%) 5,52   

Fdose = 1,62ns Fépoca = 25,65** Fdose x época = 0,61ns 

am
in

oc
yc

lo
py

ra
ch

lo
r 

0 42,7 Aa3 38,0 Bab 37,3 Ba 36,6 Ba 35,8 Ba 38,1 

20,13 39,7 ABb 37,6 Aab 37,4 ABa 35,1 Ba 32,2 Cb 36,9 

40,25 42,0 Aa 40,6 ABa 38,6 BCa 36,7 DCa 35,8 Da 38,9 

80,50 40,2 Aab 37,0 Bb 36,1 BCa 35,2 BCa 33,5 Cab 36,6 

161,00 41,3 Aa 38,3 Bab 37,1 BCa 35,8 BCa 34,6 Cab 37,5 

média 41,1 38,7 37,5 36,3 34,4   

CV (%) 3,75   

  Fdose = 11,01** Fépoca = 61,79** Fdose x época = 2,27* 
1DAP – dias após o plantio, 2CV – coeficiente de variação, *significativo a 5% de probabilidade, **significativo 
a 1% de probabilidade, ns – não significativo, 3médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna e 
maiúscula na linha não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
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Tabela 6 – Altura (cm) da cana-de-açúcar RB966928 cultivada no campo e submetida a 

aplicação de diuron, hexazinone e aminocyclopyrachlor isolados e associados em diferentes 

doses. Iracemápolis - SP, 2018 

herbicidas 
dose 15 30 60 90 120 

(g i.a. ha-1) DAP1 

di
ur

on
 +

 h
ex

az
in

on
e 

+
 

am
in

oc
yc

lo
py

ra
ch

lo
r4  

0 7,53 a2 8,80 25,65 45,08 73,35 

324,88 + 86,25 + 20,13 7,03 ab 8,60 25,52 42,90 72,42 

649,75 + 172,50 + 40,25 6,75 b 8,28 25,65 39,70 71,53 

1299,50 + 345,00 + 80,50 6,78 b 8,07 25,00 42,23 71,63 

2599,00 + 690,00 + 161,00 6,80 b 8,20 25,10 42,35 71,68 

média 7,00 8,39 25,39 42,45 72,12 

CV (%)3 5,27 8,83 11,56 12,46 6,20 

Fcalc 2,97* 0,66ns 0,05ns 0,53ns 0,12ns 

di
ur

on
 

0 7,53 8,80 25,65 45,08 73,35 a 

324,88 7,50 8,80 24,73 40,70 73,47 a 

649,75 7,48 8,75 24,30 40,85 73,00 ab 

1299,50 7,40 8,65 24,98 41,55 73,33 a 

2599,00 7,10 8,80 22,70 37,90 66,72 b 

média 7,40 8,76 24,47 41,22 71,98 

CV (%) 11,11 8,39 8,18 9,28 4,65 

Fcalc 0,18ns 0,03ns 1,22ns 1,81ns 3,09* 

he
xa

zi
no

ne
 

0 7,53 8,80 25,65 45,08 73,35 a 

86,25 7,53 8,60 25,45 43,15 73,08 a 

172,50 7,42 8,72 24,80 40,55 72,18 ab 

345,00 7,00 8,00 24,70 40,90 71,13 ab 

690,00 7,02 8,20 24,10 40,75 69,03 b 

média 7,30 8,47 24,94 42,09 71,75 

CV (%) 8,71 6,00 10,52 11,49 2,86 

Fcalc 0,70ns 1,88ns 0,23ns 0,67ns 2,93* 

am
in

oc
yc

lo
py

ra
ch

lo
r 

0 7,53 8,80 25,65 45,08 73,35 

20,13 7,25 8,48 25,23 44,60 72,10 

40,25 7,43 8,32 24,28 44,08 70,68 

80,50 7,50 7,90 24,58 43,90 70,75 

161,00 7,15 7,88 24,42 42,88 70,80 

média 7,37 8,28 24,83 44,11 71,54 

CV (%) 8,91 6,67 10,8 12,39 7,20 

Fcalc 0,25ns 2,03ns 0,19ns 0,09ns 0,21ns 
1DAP – dias após o plantio, 2médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna não diferem entre si pelo 
teste de Tukey a 5% de probabilidade, *significativo a 5% de probabilidade, ns – não significativo, 3CV – 
coeficiente de variação. 
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Ao avaliar a altura não foi observado efeito das diferentes doses do 

aminocyclopyrachlor isolado em nenhuma das avaliações (Tabela 6). No entanto, as MPBs de 

cana-de-açúcar cultivadas em solo com doses superiores a 649,75 + 172,50 + 40,25 g i.a. ha-1 

de diuron + hexazinone + aminocyclopyrachlor aos 15 DAP, e do diuron na dose de 2599,00 

g i.a. ha-1 e hexazinone na dose de 690,00 g i.a. ha-1 aos 120 DAP, diferiram do controle (0 g 

i.a. ha-1) apresentando menor altura. Essa informação pode ser relacionada aos dados de 

número de perfilhos (Tabela 7) e fitotoxicidade (Tabela 4) do diuron e do hexazinone.  

Em aplicação de diuron + hexazinone (1170 + 330 g i.a. ha-1) Dias et al. (2017) não 

observaram efeito na altura das MPBs de cana-de-açúcar cultivares CTC7, CTC14 e 

RB966928 até os 63 DAP. Por outro lado, em MPB de cana de açúcar RB966928 Sabbag et 

al. (2017) relataram que na avaliação aos 60 DAA houve redução na altura quando a 

associação formulada diuron + hexazinone (1170 + 330 g i.a. ha-1) foi aplicada aos 3 DAP e 

nenhuma redução na altura na aplicação aos 10 DAP. Para o hexazinone (337,5 g i.a. ha-1) 

isolado Azania et al. (2016) relataram que a aplicação em pós-plantio de MPB cultivar 

IACSP95-5000 aos 7 e 40 DAP não afetaram a altura das plantas. 

 Na contagem do número de perfilhos não houve diferença estatística em nenhuma das 

avaliações para a aplicação do diuron + hexazinone + aminocyclopyrachlor e 

aminocyclopyrachlor isolado (Tabela 7). O diuron (2599 g i.a. ha-1) e o hexazinone (690 g i.a. 

ha-1) apresentaram efeito na cana-de-açúcar aos 120 DAP, reduzindo o número de perfilhos 

comparado ao controle. Dias et al. (2017) em aplicação em pré-plantio de MPB comparou o 

efeito da aplicação de diuron + hexazinone sobre o número de perfilhos aos 28 e 42 DAA das 

cultivares CTC 7, CTC 14 e RB966928, e a RB966928 foi a única que não sofreu redução do 

número de perfilhos. A aplicação de diuron em pré (2500 g i.a. ha-1) e pós-emergência (1250 

g i.a. ha-1) de cana-de-açúcar RB835089 em plantio convencional não afetou o número de 

perfilhos produzidos (Montório et al., 2005). 

O número médio de perfilhos observados neste estudo não foi afetado, havendo um 

aumento de acordo com o crescimento e desenvolvimento da cana-de-açúcar, mesmo que 

estatisticamente não tenha sido comparado entre as épocas (Tabela 7). Essa é uma 

característica intrínseca da cultivar RB966928, classificada como alto perfilhamento 

(RIDESA, 2010).  
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Tabela 7 – Número médio de perfilhos da cana-de-açúcar RB966928 cultivada no campo e 

submetida a aplicação de diuron, hexazinone e aminocyclopyrachlor isolados e associados em 

diferentes doses. Iracemápolis - SP, 2018 

herbicidas 
dose 15 30 60 90 120 

(g i.a. ha-1) DAP1 

di
ur

on
 +

 h
ex

az
in

on
e 

+
 

am
in

oc
yc

lo
py

ra
ch

lo
r4  

0 1,7 6,1 8,6 11,1 12,9 

324,88 + 86,25 + 20,13 1,7 5,4 8,4 10,7 11,2 

649,75 + 172,50 + 40,25 1,5 5,2 8,2 10,2 11,3 

1299,50 + 345,00 + 80,50 1,6 5,1 8,0 10,3 11,9 

2599,00 + 690,00 + 161,00 1,6 5,0 8,0 10,2 11,2 

média 1,6 5,3 8,2 10,5 11,7 

CV (%)2 12,20 7,92 8,95 12,85 8,10 

Fcalc 0,04ns 0,76ns 0,47ns 0,32ns 2,38ns 

di
ur

on
 

0 1,7 6,1 8,6 11,1 12,9 a3 

324,88 1,7 5,9 8,6 10,1 11,4 ab 

649,75 1,6 5,8 8,4 10,1 11,7 ab 

1299,50 2,4 5,7 8,0 10,1 11,5 ab 

2599,00 1,3 5,3 6,9 8,6 9,2 b 

média 1,7 5,7 8,1 10 11,3 

CV (%) 17,16 13,68 14,71 16,92 13,31 

Fcalc 0,67ns 0,60ns 1,38ns 1,08ns 3,14* 

he
xa

zi
no

ne
 

0 1,7 6,1 8,6 11,1 12,9 a 

86,25 2 6,1 8,3 10,2 11,8 ab 

172,50 2,2 5,7 8,7 11,6 11,9 ab 

345,00 1,8 5,9 8,9 12 11,6 ab 

690,00 2,1 5,2 7,9 10 10,6 b 

média 1,9 5,8 8,5 10,9 11,5 

CV (%) 13,55 7,97 11,24 8,14 7,84 

Fcalc 0,32ns 0,49ns 0,73ns 0,85ns 4,26* 

am
in

oc
yc

lo
py

ra
ch

lo
r 

0 1,7 6,1 8,6 11,1 12,9 

20,13 1,6 5,7 8,3 8,8 11,1 

40,25 1,6 5,7 8,4 8,8 11,3 

80,50 1,4 5,2 7,6 8,4 10,8 

161,00 1,6 5,4 7,7 7,7 10,8 

média 1,6 5,6 8,1 8,9 11,4 

CV (%) 7,88 12,99 8,01 8,60 13,07 

Fcalc 0,25ns 0,80ns 0,36ns 2,10ns 1,41ns 
1DAP – dias após o plantio, 2CV – coeficiente de variação, 3médias seguidas pela mesma letra minúscula na 
coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade, *significativo a 5% de probabilidade, ns 
– não significativo. 
 



33 

 A avaliação da produtividade de cana-de-açúcar no sistema MPB é apresentada através 

de gráficos de regressão em curvas dose-resposta (Figuras 2-5) e dos parâmetros (a, k) das 

equações das curvas (Tabela 8). Na associação diuron + hexazinone + aminocyclopyrachlor o 

limite superior (a) da curva (Tabela 8) indica que dentre as doses utilizadas a maior 

produtividade estimada foi de 102,11 t ha-1. Para os herbicidas aplicados de forma isolada 

diuron, hexazinone e aminocyclopyrachlor as produtividades máximas estimadas foram de 

106,70, 104,51 e 97,27 t ha-1, respectivamente (Figuras 3 a 5). Nota-se que o parâmetro k que 

indica a declividade da curva tem maior valor para o aminocyclopyrachlor (Figura 5) e menor 

valor para o diuron + hexazinone + aminocyclopyrachlor (Figura 2), isso indica que a 

variação de dose do aminocyclopyrachlor isolado impacta mais rapidamente a produtividade 

de cana-de-açúcar no sistema MPB comparado a associação dos herbicidas diuron + 

hexazinone + aminocyclopyrachlor. 

Essa informação é comprovada pelo cálculo da redução de produtividade (RP) (Tabela 

8). As doses dos herbicidas diuron, hexazinone e aminocyclopyrachlor isolados necessárias 

para reduzir a produtividade em 5, 10 e 15% são menores quando comparadas com as doses 

que compõem a associação dos três herbicidas. As doses do diuron, do hexazinone e do 

aminocyclopyrachlor são 3,77, 3,14 e 2,11 vezes maiores, respectivamente, quando 

associados em relação a aplicação isolada dos herbicidas. Essa informação pode ser 

relacionada com a fitotoxicidade avaliada no campo (Tabela 7), onde o diuron, hexazinone e 

aminocyclopyrachlor obtiveram notas iguais ou superiores aos herbicidas associados. 

Simões et al. (2016) observaram que no plantio convencional a aplicação de diuron + 

hexazinone (1170 + 330 g i.a. ha-1) não reduziu a produtividade das cultivares CTC 4, CTC 9 

e CTC 17, sendo que para a RB867515 houve aumento de produtividade comparado ao 

controle. Para a IACSP95-5000 Campos (2017) observou que a aplicação de diuron + 

hexazinone (702 + 198 g i.a. ha-1) e diuron + hexazinone + s-metolachlor (702 + 198 + 2880 g 

i.a. ha-1) não reduziram a produtividade quando aplicados em MPB-IAC, Plene PB e no 

plantio convencional de IACSP95-5000. Em plantio convencional Montório et al., (2005) 

relataram que a produtividade não diminuiu quando aplicado diuron isolado em pré (2500 g 

i.a. ha-1) e pós-emergência (1250 g i.a. ha-1) de cana-de-açúcar RB835089. 
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Tabela 8 – Parâmetros da regressão não-linear exponencial relativos a dose-reposta e doses estimadas para redução da produtividade da cana-de-

açúcar RB966928 submetida a aplicação de diuron, hexazinone aminocyclopyrachlor isolados e associados. Iracemápolis - SP, 2018 

parâmetros diuron + hexazinone + aminocyclopyrachlor3 diuron hexazinone aminocyclopyrachlor 

a ± s1 
 

102,11 ± 1,93 106,70 ± 2,24 104,51 ± 2,53 97,27 ± 2,52 

k ± s 2,19 x 10-5 ± 1,36 x 10-6 0,0003 ± 7,67 x10-5 0,0001 ± 1,79 x 10-5 0,001 ± 4,00 x 10-4 

RP5
2 

(g i.a. ha-1) 

1791,27 + 475,58 + 111,05 474,95 151,16 52,41 

RP10 3679,42 + 976,88 + 228,10 975,59 310,49 107,70 

RP15 7792,59 + 2068,92 + 482,63 2066,20 657,58 228,00 
1s – desvio padrão, 2RP% – redução de produtividade em 5, 10 e 15%.
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Figura 2 – Curva de dose-resposta da aplicação da associação diuron + hexazinone + 

aminocyclopyrachlor na produtividade da cana-de-açúcar RB966928. Iracemápolis - SP, 

2018. *D = 1299,50 + 345,00 + 80,50 g i.a. ha-1 
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Figura 3 – Curva de dose-resposta da aplicação do diuron na produtividade da cana-de-açúcar 

RB966928. Iracemápolis - SP, 2018. *D = 1299,50 g i.a. ha-1 
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Figura 4 – Curva de dose-resposta da aplicação do hexazinone na produtividade da cana-de-

açúcar RB966928. Iracemápolis - SP, 2018. *D = 345,00 g i.a. ha-1 
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Figura 5 – Curva de dose-resposta da aplicação do aminocyclopyrachlor na produtividade da 

cana-de-açúcar RB966928. Iracemápolis - SP, 2018. *D = 80,50 g i.a. ha-1 
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2.3.2 Experimento em casa de vegetação 
 As MPBs de cana-de-açúcar cultivadas em casa de vegetação em solo com aplicação 

de diuron + hexazinone + aminocyclopyrachlor sofreram injúrias nas doses de 1299,50 + 

345,00 + 80,50 e 2599,00 + 690,00 + 161,00 g i.a. ha-1 i.a. a partir dos 35 DAP (Tabela 9). 

Para a dose de 2599,00 + 690,00 + 161,00 g i.a. ha-1 as injúrias foram mais acentuadas, 

aumentando até os 63 DAP, os sintomas observados foram clorose uniforme das folhas, 

aparecimento de estrias cloróticas e estrias de coloração avermelhada. Simões et al. (2016) 

relataram que a aplicação de diuron + hexazinone causou fitotoxicidade às cultivares CTC 4, 

CTC 9, CTC 17 e RB867515 proporcional a dose aplicada (585 + 165, 1170 + 330 e 2340 + 

660 g i.a. ha-1).  

Quando aplicado diuron houve fitotoxicidade nas doses de 649,75, 1299,50 e 2599,00 

g i.a. ha-1 aos 35 DAP, havendo aumento da fitotoxicidade proporcional ao aumento da dose 

(Tabela 9). Para o fator época, aos 35 DAP foi observada fitotoxicidade na dose de 2599,00 g 

i.a. ha-1. Na dose de 172,50 g i.a. ha-1 o hexazinone causou leve fitotoxicidade apenas aos 35 

DAP (3,75%), na dose de 345,00 g i.a. ha-1 foi observada fitotoxicidade até os 42 DAP e na 

dose de 690,00 g i.a. ha-1 em todas as épocas avaliadas, com leve aumento aos 35 DAP. Nota-

se que a partir dos 49 DAP a cana-de-açúcar foi capaz de se recuperar das injúrias causadas 

pelo hexazinone. Todas as doses do aminocyclopyrachlor causaram leve fitotoxicidade aos 35 

DAP (Tabela 9). Na dose de 161,00 g i.a. ha-1 foi observada fitotoxicidade em todas as épocas 

avaliadas. 

Nas análises de massa seca da parte aérea (MSPA) e de raiz (MSR) o diuron e o 

aminocyclopyrachlor isolados não apresentaram diferença para nenhuma das variáveis 

(Tabela 10). O diuron + hexazinone + aminocyclopyrachlor reduziram em 72 e 70% a MSPA 

e MSR, respectivamente, apenas na maior dose aplicada (2599,00 + 690,00 + 161,00 g i.a. ha-

1) quando comparada ao controle. O mesmo foi observado para o hexazinone que reduziu a 

MSR em 41% comparado ao controle, não havendo diferença para a MSPA. 

Simões et al. (2016) em estudo com CTC 4, CTC 9, CTC 17 e RB867515 relataram 

que a massa seca da parte aérea reduziu com o aumento da dose da associação diuron + 

hexazinone (585 + 165, 1170 + 330 e 2340 + 660 g i.a. ha-1), com redução mais acentuada 

para a maior dose. Sabbag et al. (2017) observaram que em pós-plantio a MSPA da cultivares 

RB867515 e RB855156 não foi afetada ao aplicar diuron + hexazinone (1170 + 330 g i.a. ha-

1), contudo a MSPA da RB966928 e RB975201 diminuiu. No trabalho de Dias et al. (2017) a 
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aplicação de diuron + hexazinone em pré-plantio de MPBs não afetou o acúmulo de MSPA e 

de MSR, no entanto ao comparar as cultivares a RB966928 teve um acúmulo de MSPA 

menor que a CTC 7 e CTC 14. 

 

Tabela 9 – Fitotoxicidade (%) da cana-de-açúcar RB966928 cultivada em casa-de-vegetação e 

submetida a aplicação de diuron, hexazinone e aminocyclopyrachlor isolados e associados em 

diferentes doses. Piracicaba - SP, 2018 

 

dose 21 28 35 42 49 56 63 

(g i.a. ha-1) DAP1 

di
ur

on
 +

 h
ex

az
in

on
e 

+
 

am
in

oc
yc

lo
py

ra
ch

lo
r4  0 0 Ac2 0 Ac 0 Ac 0 Ac 0 Ad 0 Ac 0 Ac 

324,88 + 86,25 + 20,13 0 Ac 0 Ac 2,50 Ac 2,50 Ac 2,50 Acd 0 Ac 0 Ac 

649,75 + 172,50 + 40,25 2,50 Abc 2,50 Abc 2,50 Ac 2,50 Ac 3,75 Ac 2,50 Ac 2,50 Ac 

1299,50 + 345,0 + 80,50 5,00 Cb 6,25 Cb 10,00 BCb 12,50 BCb 15,00 ABb 15,00 ABb 26,25 Ab 

2599,00 + 690,00 + 161,00 21,25 Ea 32,50 Da 45,00 BCa 36,25 CDa 52,50 Ba 55,00 Ba 70,00 Aa 

CV (%)3 21,48 

  Fdose = 422,38** Fépoca = 18,20** Fdose x época = 8,88**  

di
ur

on
 

0 0 Aa 0 Ac 0 Ab 0 Ab 0 Ab 0 Ab 0 Ab 

324,88 0 Aa 0 Ac 0 Ab 0 Ab 0 Ab 0 Ab 0 Ab 

649,75 0 Ba 2,50 ABbc 5,00 Aa 2,50 ABab 2,50 ABab 0 Bb 0 Bb 

1299,50 0 Ca 3,75 ABab 6,25 Aa 3,75 ABa 2,50 BCab 2,50 BCab 2,50 BCab 

2599,00 2,50 Ca 6,25 Ba 10,00 Aa 5,00 BCa 3,75 BCa 3,75 BCa 3,75 BCa 

CV (%) 29,51 

  Fdose = 51,53** Fépoca = 11,93** Fdose x época = 2,46**  

he
xa

zi
no

ne
 

0 0 Ab 0 Ab 0 Ac 0 Ac 0 Ab 0 Ab 0 Ab 

86,25 0 Ab 0 Ab 0 Ac 0 Ac 0 Ab 0 Ab 0 Ab 

172,50 0 Bb 0 Bb 3,75 Ab 0 Bc 0 Bb 0 Bb 0 Bb 

345,00 2,50 Ba 2,50 Ba 5,00 Ab 2,50 Bb 0 Cb 0 Cb 0 Cb 

690,00 2,50 Ba 7,50 Ba 11,25 Aa 11,25 Aa 11,25 Aa 10,00 Aa 8,75 Aa 

CV (%) 22,73 

  Fdose = 314,17** Fépoca = 13,57** Fdose x época = 8,78**  

am
in

oc
yc

lo
py

ra
ch

lo
r 

0 0 Ab 0 Ab 0 Ab 0 Ac 0 Ab 0 Ab 0 Ab 

20,13 2,50 ABab 2,50 ABab 5,00 Aa 2,50 ABbc 0 Bb 0 Bb 0 Bb 

40,25 2,50 BCab 5,00 ABa 7,50 Aa 3,75 Bab 0 Cb 0 Cb 0 Cb 

80,50 3,75 ABa 3,75 ABa 7,50 Aa 2,50 BCbc 2,50 BCb 2,50 BCab 0 Cb 

161,00 3,75 Ca 3,75 Ca 8,75 Aa 7,50 ABa 7,50 ABa 5,00 BCa 5,00 BCa 

CV (%) 26,71 

  Fdose = 48,93** Fépoca = 18,25** Fdose x época = 3,44**  
1DAP – dias após o plantio, 2médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha não 
diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade, 3CV – coeficiente de variação, **significativo a 1% 
de probabilidade. 
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Tabela 10 – Massa seca da parte aérea e das raízes da cana-de-açúcar RB966928 cultivadas 

em casa de vegetação e submetidas a aplicação de diuron, hexazinone e aminocyclopyrachlor 

isolados e associados. Piracicaba - SP, 2018 

herbicidas 
dose MSPA1 MSR2 

(g i.a. ha-1) g 

di
ur

on
 +

 h
ex

az
in

on
e 

+
 

am
in

oc
yc

lo
py

ra
ch

lo
r4  0 24,58 a3 9,30 a 

324,88 + 86,25 + 20,13 18,30 ab 7,79 ab 

649,75 + 172,50 + 40,25 17,72 ab 8,48 ab 

1299,50 + 345,00 + 80,50 15,32 ab 6,03 ab 

2599,00 + 690,00 + 161,00 6,77 b 2,79 b 

média 16,54 6,88 

CV (%)4 26,58 19,26 

Fcalc 3,37* 4,04* 

di
ur

on
 

0 24,58 9,3 

324,88 21,61 8,32 

649,75 22,83 8,36 

1299,50 20,92 8,44 

2599,00 18,67 8,43 

média 21,72 8,57 

CV (%) 15,65 18,85 

Fcalc 0,40ns 0,26ns 

he
xa

zi
no

ne
 

0 24,58 9,30 a 

86,25 22,64 8,73 ab 

172,50 24,73 8,68 ab 

345,00 24,2 8,99 ab 

690,00 18,25 5,48 b 

média 22,88 8,24 

CV (%) 15,51 19,24 

Fcalc 0,57ns 3,89* 

am
in

oc
yc

lo
py

ra
ch

lo
r 

0 24,58 9,3 

20,13 24,35 8,79 

40,25 22,28 8,77 

80,50 22,76 8,71 

161,00 17,74 6,54 

média 22,34 8,42 

CV (%) 15,82 11,68 

Fcalc 0,57ns 0,97ns 
1MSPA – Massa seca da parte aérea, 2MSR – Massa seca de raiz, 3médias seguidas pela mesma letra minúscula 
na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade, 4CV – coeficiente de variação, 
*significativo a 5% de probabilidade, ns - não significativo. 
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De modo geral, no experimento em campo os herbicidas diuron e o hexazinone 

isolados, principalmente quando aplicados nas maiores doses, prejudicaram o 

desenvolvimento da cana em relação à altura (Tabela 5) e ao número de perfilhos (Tabela 6), 

já a associação dos herbicidas diuron + hexazinone + aminocyclopyrachlor não afetou esses 

parâmetros. Houve mais sintomas de fitotoxicidade nas maiores doses aplicadas (1299,50, 

345,0, 80,50 e 2599,0, 690,0 e 161,0 g i.a. ha-1) dos herbicidas tanto associados quanto 

isolados aos 90 e 120 DAP (Tabela 7). No experimento em casa de vegetação, a fitotoxicidade 

foi avaliada em um período menor e em datas diferentes quando comparado ao campo com o 

intuito de acompanhar o crescimento das MPBs, sendo observado que a fitotoxicidade foi 

menor para os herbicidas isolados e maior para os herbicidas associados (Tabela 9). Isso se 

deve as condições controladas da casa de vegetação, como irrigação constante, e ao espaço 

restrito do vaso para o sistema radicular se desenvolver, estando o herbicida o tempo todo em 

contato com as raízes da planta e contido no vaso. O índice SPAD não foi afetado por nenhum 

dos tratamentos aplicados (Tabela 4). 

A associação dos herbicidas diuron + hexazinone + aminocyclopyrachlor foi mais 

seletiva à MPB de cana-de-açúcar RB966928, comparada aos herbicidas isolados, 

prejudicando menos a altura e o número de perfilhos e impactando menos a produtividade 

com a variação de dose. Por isso a  avaliação dos sintomas visuais não deve ser o único fator a 

ser observado ao avaliar a seletividade de herbicidas, pois existem herbicidas que reduzem a 

produtividade da cultura sem ocasionar sintomas visuais, ou ainda os que permitem que a 

cultura expresse seu potencial produtivo mesmo causando injúrias à planta (Negrisoli et al., 

2004).  

De acordo com os resultados deste estudo pode-se afirmar que a associação de diuron 

+ hexazinone + aminocyclopyrachlor na dose de 1299,50 + 345,00 + 80,50 g i.a. ha-1 não 

causou fitotoxicidade à cana-de-açúcar. Outros estudos suportam esta afirmação, visto que a 

associação diuron + hexazinone (1170 + 330 g i.a. ha-1) é seletiva para a aplicação em MPBs 

de cana-de-açúcar (Dias et a., 2017; Sabbag et al., 2017) e até associados a um terceiro 

herbicida (Inoue et al., 2007; Sabbag et al., 2017; Campos, 2017). O aminocyclopyrachlor é 

um herbicida com potencial para o controle de plantas daninhas nos canaviais brasileiros e seu 

estudo isolado ou associado em diferentes doses é importante para conhecer sua eficácia e 

seletividade.  
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2.4 Conclusão 

 Os herbicidas diuron, hexazinone e aminocyclopyrachlor associados foram seletivos a 

cultivar de cana-de-açúcar RB966928 quando aplicado em pré-plantio no sistema de mudas 

pré-brotadas até a dose de 1299,50 + 345,00 + 80,50 g i.a. ha-1 em condições de campo. Em 

casa de vegetação os herbicidas diuron (649,75 g i.a. ha-1), hexazinone (172,50 g i.a. ha-1) e 

aminocyclopyrachlor (40,25 g i.a. ha-1) isolados e associados foram seletivos em menores 

doses devido as condições de cultivo.  Para o parâmetro produtividade a associação dos 

herbicidas causou menor impacto na produtividade comparado a aplicação dos herbicidas 

isolados.   
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3 LIXIVIAÇÃO DE DIURON, HEXAZINONE E AMINOCYCLOPYRACHLOR 

APLICADOS ISOLADOS E ASSOCIADOS EM SOLO ARGILOSO 

 

Resumo 

A lixiviação de herbicidas pode causar fitotoxicidade às culturas agrícolas ao serem 
absorvidos pelo sistema radicular, caso não sejam seletivos. O objetivo foi estudar a lixiviação 
do diuron, hexazinone e aminocyclopyrachlor isolados e associados quando aplicados em 
condições de campo em solo argiloso, na cultura da cana-de-açúcar. O trabalho foi composto 
de duas etapas, a primeira etapa ocorreu em campo, onde os herbicidas foram aplicados 
isolados e associados em área de produção de cana-de-açúcar em sistema de mudas pré-
brotadas. Amostras de solo foram coletadas aos 30, 60 e 90 dias após a aplicação, nas 
profundidades de 0-10, 10-20 e 20-30 cm, secas a temperatura ambiente, peneiradas e 
armazenadas a -20 ºC. A segunda parte do trabalho ocorreu em laboratório, onde as amostras 
de solo foram analisadas por LC/MS/MS para a determinação da concentração dos herbicidas 
presentes nas diferentes camadas do perfil do solo em cada época de coleta. Foram pesadas 
amostras de 20 g em duplicata em tubos de teflon e passaram por duplo processo de extração 
sólido-líquido, agitadas, centrifugadas, concentradas e filtradas. Amostras de 1 mL foram 
colocadas em vials e analisadas em cromatógrafo líquido acoplado a um espectrômetro de 
massas triplo quadrupolo. A associação do diuron ao hexazinone e ao aminocyclopyrachlor 
minimizou a lixiviação do herbicida ficando mais retido de 0-10 cm em todas as avaliações. O 
hexazinone isolado ou associado lixiviou não havendo diferença entre os modos de aplicação. 
O aminocyclopyrachlor isolado ou associado lixiviou, com maior concentração na camada de 
20-30 cm aos 90 DAA. A aplicação associada dos herbicidas não impediu o movimento 
descendente no perfil do solo, mas diminuiu a intensidade da lixiviação no tempo. 
 
Palavras-chave: Pré-emergência; Herbicida no solo; LC/MS/MS; Cromatografia líquida; 

Ácido pirimidinocarboxílico 
 

Abstract 

Herbicide leaching can cause phytotoxicity to agricultural crops by being absorbed 
by the root system if they are not selective. The aim was to study the leaching of diuron, 
hexazinone and aminocyclopyrachlor isolated and associated when applied under field 
conditions in clayey soil, in the sugarcane crop. The work was composed of two stages, the 
first stage occurred in the field, where the herbicides were applied isolated and associated in 
area of sugarcane production in a system of pre-sprouted seedlings. Soil samples were 
collected at 30, 60 and 90 days after application, at 0-10, 10-20 and 20-30 cm depths, dried at 
natural temperature, sieved and stored at -20 ºC. The second stage was carried out in a 
laboratory, where the soil samples were analyzed by LC/MS/MS to determine the 
concentration of the herbicides present at the different layers of the soil profile in each season. 
Samples with 20 g were weighed in duplicate in teflon tubes and occurred a double process 
solid-liquid extraction, shaken, centrifuged, concentrated and filtered. Samples of 1 mL were 
placed in vials and analyzed in a liquid chromatograph coupled to a mass spectrometer triple 
quadrupole. The association of diuron to hexazinone and to aminocyclopyrachlor minimized 
the leaching of the herbicide retaining more in the 0-10 cm soil layer in all evaluations. The 
isolated or associated hexazinone leached with no difference between the modes of 
application. The isolated or associated aminocyclopyrachlor leached, with a higher 
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concentration in the 20-30 cm soil layer at 90 DAA. The associated application of the 
herbicides did not prevent the downward movement in the soil profile but decreased the 
intensity of the leaching in the time. 
 
Keywords: Pre-emergence; Soil herbicide; LC/MS/MS; Liquid chromatography; 

Pirimidinecarboxilic acid 
 

3.1 Introdução 

Os herbicidas aplicados em pré-emergência são muito eficazes no controle de plantas 

daninhas, principalmente em culturas que permanecem extenso período no campo, como 

culturas perenes, espécies florestais e cana-de-açúcar. Sendo uma eficiente ferramenta de 

controle durante o período crítico de competição, devido ao seu efeito residual (Inoue et al., 

2012) e para o manejo de plantas daninhas resistentes (Claus et al., 2008; Turner et al., 2009). 

A associação de herbicidas tem sido uma prática que visa aumentar o espectro de controle das 

plantas daninhas em diferentes épocas do ano, aliando o período residual de cada molécula 

com suas características físico-químicas.  

As diferentes características de cada herbicida influenciam no potencial de lixiviação, 

permitindo que estes permaneçam em uma faixa mais profunda da camada do solo e não 

apenas superficialmente, controlando as plantas daninhas que germinam em profundidade 

(Blanco, 2003). Outro benefício da associação de herbicidas é a otimização da aplicação, por 

fazer menor número de pulverizações e atingir maior período de controle. Quando feita a 

associação entre hexazinone e diuron ocorre um incremento no controle do diuron, tendo este 

uma maior eficiência sobre as eudicotiledôneas, e o hexazinone o controle das 

monocotiledôneas (Kruse et al., 2000).  Na associação tripla entre o diuron, o hexazinone e o 

aminocyclopyrachlor, o aminocyclopyrachlor é um herbicida que também tem foco no 

controle de eudicotiledôneas (Guerra et al., 2013), contudo aliado ao hexazinone é possível 

fazer o controle do banco de sementes numa profundidade maior que o diuron, além das 

características de solubilidade, proporcionando controle de plantas daninhas em época seca e 

semiseca.  

O período residual e a disponibilidade dos herbicidas na solução do solo são regulados 

por fatores como sorção, degradação e ou transformação biológica e lixiviação, influenciando 

dessa forma a persistência do herbicida no solo (Inoue et al., 2011). A lixiviação é um 

processo de transporte vertical do herbicida (Gebler e Spadoto, 2008) que pode auxiliar no 

controle de plantas daninhas. No entanto, pode perder a eficácia de controle por não atingir o 

alvo levando o herbicida para fora de seu local de ação (Regitano et al., 2002; Garcia et al., 

2012). O transporte no perfil do solo pode fazer com que o herbicida atinja o sistema radicular 
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da cultura, seja absorvido, ocorrendo a perda da seletividade (Silva et al., 2018). As culturas 

que são implantadas através de mudas e as que possuem o sistema radicular próximo a 

superfície são mais suscetíveis aos impactos da lixiviação de herbicidas.  

O potencial de lixiviação está relacionado as características físico-químicas do solo e 

do herbicida, seja ele iônico (básico ou ácido) ou não-iônico (neutro) (Inoue et al., 2003). 

Herbicidas não iônicos e bases fracas são influenciados pelo teor de carbono orgânico do solo 

e os herbicidas ácidos fracos pelo pH e textura do solo (Oliveira Jr e Regitano, 2009; Silva et 

al., 2014). O diuron e o hexazinone são herbicidas não-iônicos e o aminocyclopyrachlor é 

ácido fraco. O diuron é um herbicida inibidor do fotossistema II, possui baixa solubilidade em 

água (Sw = 42,0 mg L-1), é muito lipofílico (Kow = 589), sorção moderada (Koc = 480 mL g-1) 

e tempo de meia vida (T1/2) em torno de 90 dias. O hexazinone tem como mecanismo de ação 

a inibição do fotossistema II, é altamente solúvel em água (Sw = 33000 mg L-1), baixa sorção 

(Koc = 54,0 mL g-1) e T1/2 de aproximadamente 90 dias. O aminocyclopyrachlor é pertencente 

ao grupo químico ácido pirimidinocarboxílico e é um mimetizador de auxinas, é muito 

solúvel em água (Sw = 4200 mg L-1), pKa = 4,65, baixa sorção (Koc = 28,0 mL g-1) e T1/2 

variando de 37 a 128 dias, de acordo com as condições do ambiente (Rodrigues e Almeida, 

2018; PPDB, 2018). 

A aplicação de herbicidas com moléculas associadas em formulação pode fazer com 

que cada molécula tenha uma dinâmica no solo diferente comparado a aplicação isolada, de 

modo que a mobilidade dos herbicidas no solo seja variável, tendo cada herbicida um 

transporte característico no perfil do solo. Garcia et al. (2012) estudando diuron, hexazinone e 

sulfometuron isolados e associados, relataram que o diuron e o sulfometuron não 

apresentaram tendência de lixiviação nos solos arenoso e argiloso, e o hexazinone e a 

associação das três moléculas apresentaram potencial de lixiviação no solo arenoso. Também 

com esta associação de herbicidas, Inoue et al. (2016) relataram que em solo argiloso a 

lixiviação ocorreu em menor profundidade (15 cm) comparado ao solo arenoso (30 cm), 

mesmo nas maiores precipitações simuladas.  

Em estudo de lixiviação com o aminocyclopyrachlor Guerra et al. (2016) relataram 

que a lixiviação do herbicida aumentou quando a precipitação simulada passou de 30 para 60 

mm. Resultados semelhantes foram relatados, havendo maior lixiviação quando aplicado 

aminocyclopyrachlor em solo franco-argiloarenoso (23% de argila) comparado ao solo muito 

argiloso (73% de argila), sendo a lixiviação intensificada quando simulada uma precipitação 

de 60 mm (Guerra et al., 2016). Francisco et al. (2017) em condições de laboratório 

detectaram o aminocyclopyrachlor em todas as camadas (0-30 cm) dos três solos estudados 
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(13,8, 40,4 e 74,1% de argila), classificando-o como potencialmente lixiviável por apresentar 

baixa sorção e alta dessorção. Oliveira Jr et al. (2013) ao estudar o aminocyclopyrachlor em 

solos norte-americanos (19, 23 e 60 % de argila) relataram que o herbicida é potencialmente 

lixiviável se o T1/2 for maior que 12,7 dias. 

Estudos com a associação de diuron, hexazinone e aminocyclopyrachlor são escassos, 

sendo fonte de informação para o conhecimento da dinâmica destas moléculas quando 

associadas. Dessa forma, o objetivo foi estudar a lixiviação do diuron, hexazinone e 

aminocyclopyrachlor isolados e associados quando aplicados em condições de campo em solo 

argiloso, na cultura da cana-de-açúcar. 

 

3.2 Material e métodos 

3.2.1 Campo 

O experimento foi realizado no município de Iracemápolis, São Paulo, (22°33'09,7" S 

47°30'09,0" O) em área de produção de cana-de-açúcar no período de fevereiro de 2016 a 

fevereiro de 2017. De acordo com os dados climáticos, a temperatura média para o período do 

experimento foi de 22,7 °C e a pluviosidade acumulada de 1867,0 mm (Figura 1). A 

classificação climática de Köppen é Cwa com clima temperado úmido, inverno seco e verão 

quente (Alvares et al., 2013). 
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Figura 1 – Temperatura e precipitação pluvial no período de fevereiro de 2016 a fevereiro de 

2017. Iracemápolis - SP, 2018. (Fonte: Usina Iracema e Agritempo) 
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 O solo da área experimental foi classificado como Latossolo Vermelho eutroférrico 

(Santos et al., 2013), de textura argilosa. As análises química e física do solo são apresentadas 

em três profundidades (0-10, 10-20 e 20-30 cm) de acordo com o trabalho realizado (Tabela 

1).  

 

Tabela 1 – Análises química e física do solo da área do experimento em diferentes 

profundidades. Iracemápolis - SP, 2018 

profundidade P K Ca Mg pH MO1 H+Al SB2 CTC3 V4 
Cm mg dm-3 mmolc dm-3 

 
g dm-3 mmolc dm-3 % 

0 - 10 66,0 2,3 34,0 20,0 5,3 32,0 28,0 56,3 84,3 67,0 
10 - 20 58,0 1,6 14,0 7,0 4,5 24,0 42,0 22,6 64,6 35,0 
20 - 30 47,0 1,8 19,0 10,0 4,6 32,0 31,0 30,8 61,8 50,0 

 
areia silte argila textura 

 
g kg-1 

    
0 - 10 491,0 77,0 432,0 

argiloso 10 - 20 480,0 63,0 457,0 
20 - 30 474,0 46,0 481,0 

pH em CaCl2 0,01 mol L-1, P extraído em resina. 1MO – matéria orgânica, 2SB – soma de bases, 3CTC – 
capacidade de troca de cátions, 4V – saturação por bases. 
 

3.2.2 Aplicação e plantio 

Não houve cultivo mecânico para o preparo da área, sendo realizado o cultivo mínimo. 

O sulcador adaptado preparou apenas a linha de plantio, adicionando o composto orgânico 

contendo 50% de torta de filtro (P) e 50% de raspa de chaminé (K) na profundidade entre 35 e 

40 cm. Após a adição do composto orgânico, foi realizada a aplicação dos tratamentos com 

pulverizador costal pressurizado com CO2 a 200 kPa, equipado com barra de 6 bicos 

espaçados de 50 cm, com pontas de pulverização tipo leque TT11002, a uma altura de 50 cm 

em relação ao alvo e volume de calda de aproximadamente 200 L ha-1.  

O plantio das MPBs de cana-de-açúcar cultivar RB966928 foi realizado 

mecanicamente, com plantadora de duas linhas semimecanizada, três dias após a aplicação 

dos herbicidas. As parcelas tinham a dimensão de 8 m de comprimento por 9 m de largura, 

constituídas de 6 linhas de MPBs, com espaçamento entre linhas de 1,5 m e entre plantas de 

0,7 m. A área útil da parcela considerada foi de 4 linhas de cana com 5 m de comprimento 

cada, totalizando 30 m2. 

 

3.2.3 Delineamento e avaliações 

O experimento foi realizado em delineamento em blocos casualizados, com quatro 

repetições. Os tratamentos foram arranjados em esquema fatorial 5x3, sendo o primeiro fator 
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correspondente aos herbicidas diuron, hexazinone e aminocyclopyrachlor isolados e 

associados, mais o controle isento da aplicação de herbicidas (Tabela 2), e o segundo fator 

correspondente as 3 profundidades do solo analisadas, 0-10, 10-20 e 20-30 cm. 

 

Tabela 2 – Herbicidas isolados e associados aplicados no experimento e suas respectivas 

doses. Iracemápolis - SP, 2018 

produto comercial ingrediente ativo (i.a.) dose (g i.a. ha-1) 

controle - 0 

DPX-RYR681 
diuron + hexazinone + 
aminocyclopyrachlor 

1299,50 + 345,00 + 80,50 

Karmex® 500 diuron 1299,50 
Broker® 750 WG hexazinone 345,00 
DPX-MAT281 aminocyclopyrachlor 80,50 
1RET – Registro especial temporário. 
 

 As coletas de solo foram realizadas aos 30, 60 e 90 dias após a aplicação (DAA) dos 

tratamentos no campo. As coletas eram feitas alternadamente nas duas linhas centrais, no 

espaço entre plantas, com trado tipo holandês. Retirava-se de cada parcela uma amostra de 

cada profundidade, totalizando três amostras por parcela. As amostras foram levadas para o 

laboratório, secas a sombra em temperatura ambiente, posteriormente peneiradas em peneiras 

de 2 mm, acondicionadas em sacos plásticos em amostras de aproximadamente 200g e 

armazenadas em freezer a -20 °C para posterior análise cromatográfica. 

 

3.2.4 Laboratório 
As análises laboratoriais para quantificação das moléculas de herbicidas nos solos 

coletados no experimento de campo foram realizadas no Laboratório de Ecotoxicologia, no 

Centro de Energia Nuclear na Agricultura da Universidade de São Paulo (CENA/USP). 

 

3.2.5 Padrões analíticos e reagentes 

A partir do padrão analítico de cada um dos herbicidas, diuron (99,5% de pureza, 

Chem Service, EUA), hexazinone (99,9% de pureza, Sigma-Aldrich, Alemanha) e 

aminocyclopyrachlor (99,5% de pureza, Spectracer, EUA), foram preparadas separadamente 

três amostras padrão com concentração de 50 µg mL-1 em acetonitrila (ACN) 99,9% grau 

HPLC (J.T. Baker,  EUA) e estocadas sob refrigeração a -20 °C. A partir das amostras padrão, 

foram preparadas quatro soluções estoque com concentração de 5 µg mL-1 de cada uma das 
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moléculas herbicidas (diuron, hexazinone e aminocyclopyrachlor) e uma amostra composta da 

mistura das três moléculas. 

A curva de calibração foi feita a partir de cada uma das três soluções estoque, nas 

concentrações de 0,001; 0,005; 0,01; 0,02; 0,03 e 0,05 µg mL-1. Os tempos de retenção de 

cada molécula estão na tabela 4. E as curvas de separação de cada herbicida a partir da 

amostra composta estão na figura 2. 
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Figura 2 – Cromatograma de separação das moléculas de diuron (12,21 min), hexazinone 

(11,37 min) e aminocyclopyrachlor (6,13 min) e os respectivos tempos de retenção. 

Piracicaba - SP, 2018. (Fonte: Agilent Mass Hunter versão B.04.00). 

 

As fortificações foram feitas no solo sem aplicação de herbicida, coletados na mesma 

área em que foi realizado o experimento de campo e previamente avaliado a ausência de 

moléculas herbicidas. Os níveis de fortificação variaram de 0,05 a 0,0125 mg kg-1 de solo, 
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com todas as leituras estando de acordo com as concentrações limites das curvas de 

calibração. 

O limite de quantificação (LOQ) e o limite de detecção (LOD) foram estimados com 

base na injeção de soluções na concentração de 0,001 µg mL-1 e expressas como um e vinte 

vezes a relação sinal/ruído (S/N), respectivamente, do íon de quantificação. 

 

3.2.6 Extração 

As amostras de solo contendo as moléculas dos herbicidas diuron, hexazinone e 

aminocyclopyrachlor, coletadas no campo foram extraídas utilizando-se duas soluções 

extratoras. A solução extratora A era composta de uma proporção 80:20 (ACN:H20 + 0,02% 

de ácido fórmico) e a solução extratora B era composta de uma proporção 70:30 (ACN:H20 + 

0,15 M de acetato de amônio). 

Amostras de 20 g de solo foram pesadas em tubos de teflon (50 mL) em duplicatas e 

procederam-se as extrações. Na primeira extração, adicionou-se 20 mL da solução extratora A 

e as amostras foram agitadas por 20 min a 200 rpm em mesa agitadora horizontal (Tecnal TE-

140, Brasil), colocadas em banho de ultrassom por 20 min (Branson 2510, EUA), 

centrifugadas por 10 min a 7000 rpm e 4 ºC (Hitachi CF 16RXII, Japão) e retirado o 

sobrenadante e colocados em tubos de ensaio. Nas mesmas amostras, realizaram-se a segunda 

extração, adicionando 20 mL da solução extratora B e repetindo as mesmas etapas da primeira 

extração. 

Os tubos de ensaio contendo os extratos foram colocados em evaporador de nitrogênio 

em banho maria a 45 ºC (Caliper TurboVap LV, EUA) até concentrar a solução em volume de 

aproximadamente 2,5 mL. Posteriormente, o extrato foi eluído a 5 mL com acetonitrila em 

proveta graduada, agitado em agitador de tubos (Phoenix AP-56, Brasil), filtrado em filtro 

PTFE 0,2 µm (Agilent Technologies, China) acoplados em seringas. De cada amostra após a 

filtragem foi pipetado 1 mL e adicionado em vial, que posteriormente foram levados ao 

evaporador de nitrogênio em banho maria a 45 ºC até secagem completa. Foi adicionado 1 

mL de fase móvel 1:9 (ACN:H2O + 0,1% de ácido fórmico) nas amostras e então analisadas 

em LC/MS/MS. 

 

3.2.7 Parâmetros do LC/MS/MS 

 As análises foram realizadas utilizando sistema LC-ESI-MS/MS cromatógrafo líquido 

Agilent série 1200 (Agilent Technologies, EUA) equipado com bomba binária G1312A e 

injetor automático G1329A. A coluna cromatográfica utilizada foi Agilent Zorbax Eclipse 
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Plus C18 (4,6 x 100 mm x 3,5 µm) (Agilent Technologies, EUA). Foi utilizado um gradiente 

de fases móveis (Tabela 3), sendo a fase móvel A constituída de metanol e 0,1% de ácido 

fórmico e a fase móvel B constituída de água ultrapura Mili-Q (Millipore, EUA) e 0,1% de 

ácido fórmico. O tempo de corrida para cada amostra foi de 16 minutos, com pós tempo de 

corrida de 2 minutos. O fluxo permaneceu constante a 0,5 mL min-1, a temperatura da coluna 

foi de 35 ºC e o volume de injeção foi de 15 µL. 

 

Tabela 3 – Gradiente de fluxo das fases móveis usado para quantificação dos analitos. 

Piracicaba - SP, 2018 

tempo (min) fluxo (mL min-1) fase móvel A (%)1 fase móvel B (%)2 
0 0,5 10 90 
3 0,5 70 30 
8 0,5 95 5 

12 0,5 10 90 
14,5 0,5 10 90 

1Fase móvel A - metanol + 0,1% de ácido fórmico, 2Fase móvel B - água ultrapura + 0,1% de ácido fórmico. 
 

 O detector do equipamento era um espectrômetro de massas Triplo Quadrupolo 6410. 

Os parâmetros do modo de ionização ESI positivo foram fluxo do gás (N2 99,9%) 11 L min-1, 

temperatura do gás 350 ºC, pressão do nebulizador de 344 kPa e voltagem do capilar de 3500 

V. Para a seleção da energia de colisão, energia de fragmentação, íon precursor e íon produto 

(Tabela 4) foram injetados 15 µL da solução padrão contendo uma mistura de diuron, 

hexazinone e aminocyclopyrachlor na concentração de 5 µg mL-1 de cada herbicida em 

acetonitrila. 

 

Tabela 4 – Parâmetros de aquisição usados para quantificação dos analitos durante a validação 

do método no espectrômetro de massas. Piracicaba - SP, 2018 

herbicida 
íon 

precursor 
íon 

produto 
Dwell 

EF 
(V)1 

EC 
(V)2 

polaridade 
TR 

(min)3 
diuron 233 46/72 200 50 16/20 + 12,21 
hexazinone 253,2 71/171,1 200 50 36/12 + 11,37 
aminocyclopyrachlor 214 68/101 200 50 35/40 + 6,13 
1EF – energia de fragmentação em volts, 2EC – energia de colisão em volts, 3TR – tempo de retenção em 
minutos. 
 

 Os dados obtidos foram submetidos a análise de variância pelo teste t (p≤0,05) e as 

médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade, representados em gráficos de 

barra de acordo com cada época de coleta. O software utilizado no LC/MS/MS para aquisição 

dos dados foi Agilent Mass Hunter versão B.04.00 (Agilent Technologies, EUA), o software 
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estatístico foi o Sisvar versão 5.6 (Daniel Furtado Ferreira – DEX/UFLA, Brasil) e o software 

gráfico foi o SigmaPlot versão 12.0 (Systat Software, EUA). 

 

3.3 Resultados e discussão 

Na avaliação aos 30 DAA o diuron associado ao hexazinone e ao aminocyclopyrachlor 

foi detectado em maior concentração na camada de 0-10 cm, a mesma dinâmica foi observada 

para o diuron aplicado isolado (Figura 3). Na camada de 0-10 cm o diuron associado em 

formulação ficou retido em maior concentração (63,77 µg kg-1) comparado ao diuron isolado 

(53,10 µg kg-1). 

O hexazinone aplicado tanto associado quanto isolado teve a mesma dinâmica no 

perfil do solo com maior concentração na camada de 0-10 cm e menor concentração na 

camada de 20-30 cm (Figura 3). Estatisticamente o hexazinone associado ou isolado aos 30 

DAA não apresentou diferença para as mesmas camadas do solo. Contudo, ao observar as 

concentrações na camada de 0-10 cm o hexazinone associado (14,79 µg kg-1) ficou mais 

retido comparado ao herbicida isolado (10,15 µg kg-1). Aos 30 DAA as concentrações do 

aminocyclopyrachlor foram maiores na camada de 0-10 cm tanto na aplicação associada (2,73 

µg kg-1) quanto isolada (1,68 µg kg-1), não diferindo estatisticamente na comparação entre as 

camadas do solo.  

Em estudo com lixiviação de diuron (1330 g i.a. ha-1) isolado em lisímetros Imache et 

al. (2008) relataram que o diuron lixiviou na camada de 0-20 cm em solo areno-argiloso. 

Garcia et al. (2012) observaram que a lixiviação de diuron isolado (1386,9 g i.a. ha-1) não 

ultrapassou 10 cm no perfil dos solos argiloso e arenoso estudados, sendo que no solo argiloso 

ao simular precipitação de 40 mm não aumentou a lixiviação, mas aumentou a disponibilidade 

do diuron elevando controle de 20 para 55% do bioindicador Ipomoea triloba. No mesmo 

trabalho os autores também relataram que o hexazinone isolado (391 g i.a. ha-1) lixiviou até 

10 cm no perfil do solo argiloso independente da precipitação e que aos 30 dias após a 

semeadura (DAS) de I. triloba o herbicida lixiviou até 30 cm após precipitação de 40 mm, 

obtendo 80% de controle do bioindicador. Ao estudar a lixiviação do aminocyclopyrachlor em 

solos contrastantes Francisco et al. (2017) relataram que 69% do herbicida aplicado em solo 

argiloso (74,1% de argila) foi detectado na camada 0-5 cm. 
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Figura 3 – Concentrações dos herbicidas diuron, hexazinone e aminocyclopyrachlor isolados 

e associados em formulação de acordo com cada profundidade de coleta aos 30 DAA. 

Piracicaba - SP, 2018.  

*Médias seguidas pela mesma letra minúscula entre as profundidades do mesmo herbicida e maiúsculas 

comparando a mesma profundidade entre os mesmos herbicidas isolados e associados não diferem pelo teste de 

Tukey a 5% de probabilidade. 

 

O diuron aos 60 DAA foi detectado em maior concentração na camada de 0-10 cm 

tanto isolado quanto associado, não diferindo nas camadas de 10-20 e 20-30 cm (Figura 4). 

Ao aplicar o diuron associado (51,85 µg kg-1) ficou mais retido na camada de 0-10 cm 

comparado a aplicação do herbicida isolado (28,44 µg kg-1). O hexazinone isolado e 

associado aos 60 DAA não diferiu estatisticamente entre as camadas do perfil do solo (0-30 

cm). Ao analisar as concentrações do hexazinone aos 60 DAA na camada de 20-30 cm tanto 

isolado (3,46 µg kg-1) quanto associado (4,14 µg kg-1) foram maiores em comparação a 

avaliação aos 30 DAA, 0,85 e 1,92 µg kg-1, respectivamente, observando o potencial de 

lixiviação do herbicida. 

Guerra et al. (2016) realizaram estudo com duas associações de diuron + hexazinone, 

sendo uma delas com maior teor de hexazinone (1106 + 134 e 936 + 264 g i.a. ha-1) e 

observaram que ao simular precipitação de 60 mm a associação de herbicidas com maior teor 

de hexazinone atingiu 20 cm de profundidade e teve o mesmo controle que o hexazinone 

aplicado isolado.  
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O aminocyclopyrachlor aos 60 DAA não diferiu estatisticamente em profundidade e 

nem na comparação ao modo de aplicação (Figura 4). No entanto, é importante observar a 

diferença em concentração do herbicida associado que ficou mais retido na camada de 0-10 

cm (1,21 µg kg-1) e em menor concentração na camada de 10-20 cm (0,33 µg kg-1). Na 

aplicação isolada o aminocyclopyrachlor foi detectado na concentração de 0,62 µg kg-1 de 0-

10 cm e 0,64 µg kg-1 na camada de 10-20 cm. Observa-se que o aminocyclopyrachlor 

associado ao diuron e ao hexazinone ficou mais retido na camada de 0-10 cm. Já quando 

aplicado isoladamente apresenta maior potencial de lixiviação entre 0-20 cm aos 60 DAA. 

Diversos estudos apresentam o potencial de lixiviação do aminocyclopyrachlor isolado 

em diferentes tipos de solo (Oliveira Jr. et al., 2013; Hall et al., 2015; Francisco et al., 2017; 

Silva et al., 2018). Quando simulado precipitação de 60 mm Guerra et al. (2016) relataram 

que o aminocyclopyrachlor isolado lixiviou até 25 cm nos solos argiloso e arenoso estudados. 

Silva et al. (2018) relataram a lixiviação do aminocyclopyrachlor isolado até a camada de 25-

30 cm sob precipitação de 200 mm. 
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Figura 4 – Concentrações dos herbicidas diuron, hexazinone e aminocyclopyrachlor isolados 

e associados em formulação de acordo com cada profundidade de coleta aos 60 DAA. 

Piracicaba - SP, 2018.  

*Médias seguidas pela mesma letra minúscula entre as profundidades do mesmo herbicida e maiúsculas 

comparando a mesma profundidade entre os mesmos herbicidas isolados e associados não diferem pelo teste de 

Tukey a 5% de probabilidade. 
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Aos 90 DAA o diuron também ficou mais retido na camada de 0-10 cm (Tabela 5) 

quando aplicado associado. O diuron isolado ficou distribuído entre as camadas de 0-10 

(16,39 µg kg-1) e 10-20 cm (14,09 µg kg-1). Na camada de 0-10 cm o diuron associado ao 

hexazinone e ao aminocyclopyrachlor ficou mais retido (49,95 µg kg-1) comparado a 

aplicação isolada (16,39 µg kg-1) na mesma camada. 

O hexazinone foi detectado em maior concentração aos 90 DAA na camada de 0-10 

cm ao ser aplicado associado. Quando aplicado isolado, o hexazinone ficou distribuído nas 

camadas de 0-10, 10-20 e 20-30 cm nas concentrações de 6,25, 6,27 e 5,15 µg kg-1, 

respectivamente. Ao observar as concentrações do hexazinone em cada camada nas 

avaliações aos 30, 60 e 90 DAA, o herbicida tanto isolado quanto associado lixiviou. 

Contudo, o herbicida isolado lixiviou para a camada de 20-30 cm nas avaliações entre 60 

DAA (3,46 µg kg-1) e 90 DAA (5,15 µg kg-1), essa dinâmica foi observada de maneira mais 

sútil na aplicação do hexazinone associado, 4,14 µg kg-1 (60 DAA) e 4,53 µg kg-1 (90 DAA). 

Em solos de vinhedo no Chile Alister e Kogan (2010) relataram que aos 90 DAA o 

diuron lixiviou até 90 cm, sendo que aproximadamente 91% da concentração inicial aplicada 

estava entre 0-15 cm. Quando associados em formulação diuron + hexazinone (1330 + 160 g 

i.a. ha-1) lixiviaram até 20 cm no perfil do Latossolo Vermelho escuro sob precipitação de 40 

mm e até 25 cm sob precipitação de 80 mm (Monquero et al., 2008). Os autores estudaram a 

associação diuron + hexazinone (1170 + 330 g i.a. ha-1) com formulação contendo maior teor 

de hexazinone e observaram que sob precipitação de 80 mm o diuron + hexazinone lixiviou 

até 35 cm. 

Mendes et al. (2013) ao simular precipitação de 100 mm observou a lixiviação da 

associação diuron + hexazinone (396,0 + 1404, 0 g i.a. ha-1) até 25 cm, não diferindo da 

lixiviação do hexazinone isolado (375,0 g i.a. ha-1). Garcia et al. (2012) em estudo com a 

associação formulada de diuron + hexazinone + sulfometuron (1386,9 + 391,0 + 33,35 g i.a. 

ha-1) em solo de textura argilosa observaram a lixiviação da associação dos herbicidas até 13 

cm após simular precipitação de 40 mm. Os autores relataram que a maior lixiviação da 

associação é causada pelo hexazinone que possui elevada solubilidade, pois quando 

comparado a dinâmica do hexazinone isolado e a associação de diuron + hexazinone + 

sulfometuron tem resultados próximos.  

Reis et al. (2017) observaram que a lixiviação do hexazinone foi mais intensa no solo 

arenoso em comparação com o argiloso, sendo que no solo argiloso foi detectada a presença 

do herbicida até 30 cm com maiores concentrações na profundidade de 15-20 cm. Os autores 

relataram que a CTC do solo argiloso é maior quando comparada ao solo arenoso, o que 
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favorece a adsorção do herbicida ao solo argiloso por sua maior quantidade de cargas e por 

ser aplicado isolado e não associado a outros herbicidas.  

Outros autores citam que o elevado potencial de lixiviação do hexazinone é explicado 

por sua alta solubilidade em água (Sw = 33000 mg L-1) e pelo fato de estar mais presente na 

forma molecular na faixa de pH entre 4,0 e 6,5, bastante encontrados em solos brasileiros 

(Pessoa et al., 2007; Queiroz et al., 2009; Garcia et al., 2012). Além disso, é um herbicida 

não-iônico o qual tem a sorção relacionada com o teor de carbono orgânico do solo, porém a 

interação com o carbono orgânico é fraca sendo classificado como baixa sorção (Koc = 54,0 

mL g-1), explicando o elevado potencial de lixiviação do hexazinone (GUS = 4,43) (Junior et 

al., 2015). De acordo com estas características e os dados coletados neste estudo, a lixiviação 

do herbicida provavelmente foi intensificada devido ao aumento na pluviosidade no mês da 

coleta (mai/2016) (Figura 1). 

A dinâmica no solo observada para o diuron está correlacionada com os atributos 

químicos e físicos do solo utilizado no estudo, a camada de 0-10 cm apresenta maiores 

valores de pH e matéria orgânica comparada a camada de 10-20 cm (Tabela 1). Rocha et al. 

(2013) relataram que a maior sorção do diuron ocorreu com o aumento da matéria orgânica e 

que a elevação do pH, mesmo no Latossolo Vermelho com baixo teor matéria orgânica (0,8 

dag kg-1), aumentou a sorção do herbicida. Liu et al. (2010) em estudo com seis diferentes 

solos da China observaram que a matéria orgânica é fator chave no processo de sorção e 

dessorção do diuron e que o pH é indiferente nestes processos. Utilizando solo de textura 

argilosa com teor de matéria orgânica (16 g dm-3) próxima ao utilizado neste estudo (18 g dm-

3) (Tabela 1) a lixiviação do diuron não passou da camada de 0-5 cm (Inoue et al., 2008). 

Assim, com o aumento da sorção do diuron ocorre a diminuição de seu potencial de lixiviação 

no perfil do solo.  

O aminocyclopyrachlor aos 90 DAA foi detectado em maior concentração na camada 

de 20-30 cm tanto associado quanto isolado. Ao comparar as camadas de 0-10 cm, maior 

concentração foi observada na aplicação associada (0,47 µg kg-1) comparada a isolada (0,17 

µg kg-1). Tanto isolado quanto associado, o aminocyclopyrachlor lixiviou para a camada de 

20-30 cm aos 90 DAA (0,78 e 1,05 µg kg-1, respectivamente) comparado a avaliação de 30 

DAA (0,23 e 0,01 µg kg-1, respectivamente). O aminocyclopyrachlor foi detectado por 

Francisco et al. (2017) até 30 cm no perfil do solo (0-30 cm), sendo que quanto menor eram 

os teores de argila no solo, maiores eram as concentrações observadas em profundidade. A 

sorção do aminocyclopyrachlor está relacionada com o conteúdo de argila do solo e o 

herbicida possui capacidade de dessorção, além de possuir elevada solubilidade (Oliveira Jr. 
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et al., 2011; Oliveira Jr. et al., 2013; Francisco et al., 2017). Outros estudos mostram o 

potencial de lixiviação do aminocyclopyrachlor de acordo com a precipitação, podendo ser 

detectado até 25 cm quando simulada precipitação de 60 mm (Guerra et al., 2014) e até 70 cm 

com precipitação de 150 mm (Adams e Lym, 2015).  
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Figura 5 – Concentrações dos herbicidas diuron, hexazinone e aminocyclopyrachlor isolados 

e associados em formulação de acordo com cada profundidade de coleta aos 90 DAA. 

Piracicaba - SP, 2018.  

*Médias seguidas pela mesma letra minúscula entre as profundidades do mesmo herbicida e maiúsculas 

comparando a mesma profundidade entre os mesmos herbicidas isolados e associados não diferem pelo teste de 

Tukey a 5% de probabilidade. 

 

O diuron isolado e associado aos 90 DAA apresentou uma diminuição na concentração 

na camada de 20-30 cm, comparada a avaliação aos 60 DAA. O diuron possuem T1/2 de 

aproximadamente 90 dias, podendo variar de acordo com as condições do ambiente além de 

possuir degradação microbiana no solo (Rodrigues e Almeida, 2018). Na instalação do 

experimento no campo na profundidade de aproximadamente 35-40 cm foi adicionado 

composto orgânico o que pode ter elevado a carga microbiana nesta região do solo, facilitando 

dessa forma a degradação microbiana do herbicida. Maiores teores de matéria orgânica no 

solo promove a biodegradação de compostos (Cox et al., 1997) por fornecer carbono e 

nutrientes para o crescimento microbiano (Morrill et al., 1982). Grande número de 
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microrganismos no solo são capazes de degradar compostos orgânicos e também moléculas 

de herbicidas (Oliveira e Brighenti, 2011). 

Reis (2017) em estudo com mineralização de diuron, hexazinone e sulfometuron 

relataram que a evolução do 14CO2 de mineralização destes herbicidas foi maior em solo 

argiloso com maior teor de matéria orgânica, comparado ao solo arenoso. Para o diuron o 
14CO2 evoluído foi aproximadamente de 7,0% e 11,0% nos solos arenoso e muito-argiloso, 

respectivamente, aos 70 dias após o tratamento (DAT). Para os mesmos tipos de solo Dias 

(2012) obteve mineralização de 12,4% e 41,3% aos 70 DAT, respectivamente. Ao adicionar 

vinhaça ao solo para o estudo da mineralização do diuron foi observado maior 

desprendimento de 14CO2 (15%) para a Terra Roxa com maior teor de carbono orgânico (14,3 

g dm-3) comparado ao Latossolo Vermelho (3,5% 14CO2) com menor teor de carbono 

orgânico (4,0 g dm-3) (Prata et al., 2000).  

 A maior diminuição na concentração do diuron neste estudo pode ser devido a 

utilização de solos coletados em área de cultivo de cana-de-açúcar, onde anteriormente tenha 

ocorrido a aplicação de diuron, visto que os herbicidas tanto isolados quanto associados são 

de uso comum na cana-de-açúcar. Aplicações repetidas do mesmo princípio ativo em uma 

área podem selecionar uma microbiota específica, havendo degradação mais rápida do 

herbicida (Oliveira e Brighenti, 2011; Villaverde et al., 2017).  

 Além da interação com os fatores do ambiente, os componentes da formulação dos 

herbicidas, isolados ou associados, podem influenciar na sua dinâmica. Na associação 

formulada de herbicidas, há outros componentes como os ingredientes inertes e os adjuvantes, 

que somados as características físico-químicas do ingrediente ativo pode alterar a dinâmica do 

produto no solo. Assim, ao aplicar um herbicida isolado ou mesmo fazer mistura em tanque 

dos herbicidas individualmente, a dinâmica no solo poderá ser diferente comparada a 

associação formulada dos herbicidas.  

A formulação é a mistura do ingrediente ativo, dos ingredientes inertes e dos 

adjuvantes a fim de que o produto final possa cumprir eficientemente sua finalidade, 

mantendo essas condições durante seu armazenamento, transporte e aplicação, sem a perda de 

suas propriedades herbicidas (Matuo, 1990; Nicolai e Christoffoleti, 2014). Kissman (1997) 

relata que na formulação de um herbicida além do ingrediente ativo, podendo ser mais de um, 

há também os ingredientes inertes que podem ser de dezesseis tipos diferentes, cada um com 

uma ação físico-química no produto. 

Os adjuvantes auxiliam na ação do herbicida no alvo e na dinâmica no ambiente, como 

por exemplo, a penetração de um herbicida aplicado em pós-emergência na superfície foliar, 
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minimizar o potencial de lixiviação, diminuir a volatilização, estabilizar o pH, dentre outros. 

Em estudo com a adição de óleo mineral ao herbicida sulfentrazone e amicarbazone sob 

diferentes precipitações Bachega et al. (2009) observaram que o sulfentrazone lixiviou até 10 

cm independente da presença do óleo mineral, já o herbicida amicarbazone quando 

adicionado óleo mineral a calda ficou retido na camada superficial do solo somente na 

precipitação de 67 mm. Almeida et al. (2017) relataram que a aplicação de sulfentrazone com 

óleo mineral em pré-emergência não auxiliou no controle de Ipomoea hederifolia e de 

Panicum maximum. Desse modo, a presença de adjuvantes pode alterar a dinâmica do 

herbicida aplicado em pré-emergência, alterando sua eficácia de controle e ou causando 

fitotoxicidade à cultura. 

De modo geral, o diuron ficou retido na camada de 0-10 cm em todas as avaliações, 

com maiores valores de concentração para o diuron associado, sendo detectado em menores 

concentrações na camada de 10-20 e 20-30 cm. Foi observado que a lixiviação do diuron foi 

minimizada quando associado ao hexazinone e ao aminocyclopyrachlor em formulação até a 

avaliação de 90 DAA. O hexazinone isolado ou associado lixiviou entre as camadas do solo 

avaliadas (0-30 cm) até os 90 DAA, com pequena diferença em concentração na camada de 0-

10 cm quando associado aos 90 DAA. O aminocyclopyrachlor lixiviou tanto isolado quanto 

associado, com maior concentração na camada de 20-30 cm quando associado aos 90 DAA. 

A análise da concentração de cada herbicida no perfil do solo é muito importante para 

compreender a dinâmica no ambiente, a eficácia de controle e o potencial de causar 

fitotoxicidade à cultura. Carbonari (2007) ao analisar a concentração de amicarbazone no solo 

constatou que apenas 2 µg kg-1 eram suficientes para obter 95% de controle de Bidens pilosa e 

30 µg kg-1 para Panicum maximum. Neste estudo as concentrações dos herbicidas no solo 

variaram de 0,12 (aminocyclopyrachlor) a 63,77 µg kg-1 (diuron), o que nos proporciona o 

entendimento da dinâmica do herbicida no perfil do solo no tempo e se a associação de 

herbicidas influencia nesta dinâmica.  

 

3.4 Conclusão 

A associação do diuron ao hexazinone e ao aminocyclopyrachlor minimizou a 

lixiviação do herbicida ficando mais retido de 0-10 cm em todas as avaliações. O hexazinone 

isolado ou associado lixiviou não havendo diferença entre os modos de aplicação. A aplicação 

do aminocyclopyrachlor isolado ou associado não reteve o herbicida nas camadas superiores 

do solo, com maior concentração na camada de 20-30 cm aos 90 DAA. A aplicação associada 
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dos herbicidas não impediu o movimento descendente no perfil do solo, mas diminuiu a 

intensidade da lixiviação no tempo. 
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4 INFLUÊNCIA DA PLAHA DE CANA-DE-AÇÚCAR NA LIXIVIAÇÃO DO 

AMINOCYLOPYRACHLOR NO SISTEMA DE COLHEITA DE CANA-CRUA 

 

Resumo 

A presença de palha sobre o solo no sistema de colheita de cana crua age como 
barreira física a ação dos herbicidas aplicados em pré-emergência, contudo alguns herbicidas 
possuem características físico-químicas que permitem ultrapassar a palha carreados pela água. 
O objetivo do trabalho foi avaliar a influência de diferentes densidades de palha de cana-de-
açúcar sobre a transposição e a lixiviação do aminocyclopyrachlor em um solo tropical 
(Latossolo Vermelho) em sistema de colheita de cana crua. O experimento foi realizado com 
colunas de vidro preenchidas com solo, com e sem palha de cana-de-açúcar (0, 5, 10 e 20 t ha-

1) sobre o solo, onde foi aplicado 14C-aminocyclopyrachlor e simulado chuva de 200 mm 
durante 48 h. O herbicida foi detectado em todas as camadas do solo (0-30 cm) e também no 
lixiviado (>30 cm) em quantidades traços (≤ 0,21%) em todos os tratamentos, mostrando que 
o aminocyclopyrachlor possui elevada lixiviação no solo argiloso. Na ausência de palha, 
maiores concentrações (39%) do herbicida ficaram na camada superior da coluna (0-5 cm). 
Na presença de palha, o herbicida ficou distribuído no perfil do solo, principalmente na 
camada de 0-25 cm. O herbicida ficou 40% mais retido na palha quando aplicado sobre 20 t 
ha-1 de palha de cana-de-açúcar, mostrando que a palha pode ser uma barreira física à 
deposição do herbicida no solo. Dessa forma, conclui-se que a presença de palha em maiores 
quantidades retém o aminocyclopyrachlor, contudo não impede que atinja o solo, sendo que a 
alta solubilidade do herbicida e a intensidade de chuva em um curto período de tempo são 
fatores que contribuem para transpor essa barreira. 
 
Palavras-chave: Ácido pirimidinocarboxílico; Cobertura vegetal; Herbicida em pré-

emergência; Dinâmica no solo 
 

Abstract 

The presence of straw on the soil in the green cane harvesting system acts as a 
physical barrier to the action of the pre-emergence herbicides. However, some herbicides 
have physico-chemical characteristics that allow the straw to be crossed by the water. The aim 
of this work was to evaluate the influence of different densities of sugarcane straw on the 
leaching of aminocyclopyrachlor in a tropical soil (Oxisol - Typic Hapludox) in a system of 
green cane harvesting. The experiment was carried out with glass columns filled with soil, 
with and without sugarcane straw (0, 5, 10 and 20 t ha-1) on the soil, where 14C-
aminocyclopyrachlor and simulated rain of 200 mm for 48 h. The herbicide was detected in 
all soil layers (0-30 cm) and in leachate (> 30 cm) in trace amounts (≤ 0.21%) in all 
treatments, showing that aminocyclopyrachlor has high leaching in the clayey soil. In the 
absence of straw, higher concentrations (39%) of the herbicide remained in the upper layer of 
the column (0-5 cm). In the presence of straw, the herbicide was distributed in the soil profile, 
mainly in the 0-25 cm layer. The herbicide was 40% more retained in the straw when applied 
on 20 t ha-1 of sugarcane straw, showing that the straw can be a physical barrier to the 
deposition of the herbicide in the soil. Thus, it is concluded that the presence of straw in high 
amounts retains aminocyclopyrachlor, but does not prevent it from reaching the soil, and the 
high solubility of the herbicide and the rainfall intensity in a short period of time are factors 
that contribute to the transposition this barrier. 
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Keywords: Pyrimidinecarboxylic acid; Vegetal cover; Pre-emergence herbicide; Soil behavior 
 

4.1 Introdução 

 Na cultura da cana-de-açúcar os herbicidas aplicados em pré-emergência são os mais 

utilizados e possuem longo efeito residual no solo, com o objetivo de controlar as plantas 

daninhas ao longo do tempo (Monquero et al., 2008). Devido ao período mais prolongado de 

exposição no ambiente, os herbicidas podem sofrer inúmeros processos de retenção e 

transporte, como sorção, dessorção, runoff, volatilização e lixiviação, podendo ser carreados 

para águas superficiais e subterrâneas (Arias-Estévez et al., 2008; Alonso et al., 2011). 

Tanto a eficácia no controle de plantas daninhas quanto o destino final no ambiente 

são controlados pela forma com que os ingredientes ativos se comportam no solo (Inoue et al., 

2011). Dessa forma, nas análises de localização do herbicida no solo, a lixiviação é um 

importante processo de transporte, onde a substância transportada pela solução do solo irá 

variar de acordo com as características físicas e químicas do herbicida como solubilidade em 

água (Sw), tempo de meia vida (t1/2), coeficiente de partição octanol-água (Kow), coeficiente de 

sorção normalizado pelo carbono orgânico (Koc), constante de dissociação eletrolítica (pKa), 

dentre outros, as propriedades do solo (porosidade, textura, teor de carbono orgânico e pH) e 

as condições ambientais (temperatura e pluviosidade) (Oliveira e Brighenti, 2011; Hall et al., 

2015). 

O aminocyclopyrachlor é o primeiro herbicida sintetizado do grupo químico ácido 

pirimidinocarboxílico, pertence à classe das auxinas sintéticas (Rossi, 2010). Possui ação em 

pré e pós-emergência (Turner et al., 2009) com amplo espectro de controle de plantas 

daninhas de folha larga e tem potencial de controlar plantas resistentes aos herbicidas 

glyphosate, acetolactato sinatse, e triazina (Bukun et al., 2020), além de que é utilizado em 

baixas doses e apresenta baixa toxicidade para mamíferos (Claus et al., 2010).  

No entanto, o aminocyclopyrachlor tem baixa sorção (Koc = 24 L Kg-1) e elevado 

potencial de lixiviação (GUS = 3,91) além de ser ambientalmente persistente (t1/2 = 31 dias) 

(Oliveira Jr. et al., 2011; Rittenhouse et al., 2014; PPDB, 2018). Estudos realizados em 

colunas com cinco solos arenosos norte-americanos, o aminocyclopyrachlor lixiviou mais que 

o quinclorac, permanecendo 10% da concentração inicial nos 5 cm da camada superficial e o 

restante percolando até 65 cm de profundidade (Adams e Lym, 2015). 

Além da aplicação de herbicidas diretamente sobre o solo, em alguns sistemas de 

produção também ocorre à aplicação de herbicidas sobre a palha, a qual é resto cultural do 

processo de colheita. No caso da colheita mecanizada no sistema de cana-crua é feita a 
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retirada dos colmos e deixa na área os restos vegetais, havendo um grande acúmulo de palha. 

Essa cobertura age como barreira física sobre o solo, sendo que a quantidade de palha deixada 

sobre o solo após a colheita pode ser de até 20 t ha-1 (Cerri et al., 2011; Leal et al., 2013). Isto 

tem sido problema para aplicação de herbicidas em pré-emergência como amicarbazone 

(Toledo et al., 2009) e tebuthiuron (Toniêto et al., 2016), pois para sua ação é necessário 

passar a palha e atingir o solo, para haver um controle efetivo das plantas daninhas, sendo que 

no solo ainda permanece ativo o banco de sementes de plantas daninhas.   

O aminocyclopyrachlor na cultura da cana-de-açúcar possui eficácia no controle de 

plantas daninhas quando aplicado direto no solo e quando aplicado sobre 10 t ha-1 de palha da 

cana (Guerra et al., 2015). Entretanto, ainda falta informação na literatura necessária para 

elucidar o quanto a presença da palha influencia na lixiviação do aminocyclopyrachlor no 

solo. Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar a influência de diferentes quantidades 

de palha de cana-de-açúcar sobre a lixiviação do aminocyclopyrachlor em um solo tropical 

(Latossolo Vermelho) em sistema de colheita de cana crua. 

 

4.2 Material e Métodos 

4.2.1 Coleta do solo        

O solo utilizado foi coletado de área de produção de cana-de-açúcar, na cidade de 

Iracemápolis, São Paulo (22°33'14.3"S and 47°30'06.8"W). A coleta foi realizada na primeira 

camada do solo (0-10 cm), com prévia limpeza da camada vegetal. No laboratório, o solo foi 

disposto em bandejas, onde permaneceu a temperatura ambiente por 3 dias para secagem. 

Após a secagem foram peneirados em peneiras de 2,0 mm, armazenados a temperatura 

ambiente em embalagens plásticas, devidamente identificadas. Após as análises físico-

químicas o solo foi classificado como Latossolo Vermelho eutroférrico (Santos et al., 2013) 

(Tabela 1). 

 

4.2.2 Palha da cana-de-açúcar 

 A palha de cana-de-açúcar utilizada foi da cultivar RB 966928 coletada em campo no 

sistema de colheita mecanizada de cana-crua, previamente limpa, seca em estufa a 65 ºC e 

submetida a análise física e química (Tabela 1). 
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Tabela 1 – Análises químicas e físicas do solo e da palha utilizados no experimento. 

Piracicaba - SP, 2018 

Solo 

CO1 pH2 P K Ca Mg SB3 H+Al CTC4 
(%) (CaCl2) (mg dm-3) ------------------------- (mmolc dm-3) ------------------------- 

1,86 5,3 66 2,3 34 20 56,3 28 84,3 
silte areia argila 

textura 
------------------------ (g Kg-1) ------------------------ 

77 491 432 argiloso 

Palha 

CO pH densidade CC5 CTC 
C/N 

(%) (CaCl2) (g cm-3) (%) (mmolc Kg-1) 

44,3 6,5 0,11 208,6 290 39 
1CO – carbono orgânico, 2pH in CaCl2 0,01 mol L-1, 3SB – soma de bases, 4CTC – capacidade de troca de 
cátions, 5CC – capacidade de campo. 
 

Após preenchida a coluna com solo, foi adicionado na superfície do solo 0; 0,98; 1,96 

e 3,92 g de palha de cana-de-açúcar, quantidades proporcionais a 0; 5; 10 e 20 t ha-1 de palha, 

respectivamente, calculados a partir do topo da coluna de vidro, com área de 19,63 x 10-4 m2. 

 

4.2.3 Aminocyclopyrachlor 

O 14C-aminocyclopyrachlor foi cedido pela DuPont (Wilmington, DE, USA). A 

molécula de [pyrimidine-2-14C]aminocyclopyrachlor apresentou atividade específica de 1,57 

MBq mg-1 e 99,5% de pureza radioquímica. As soluções foram preparadas em 0,01 mol L-1 de 

cloreto de cálcio (CaCl2). Na superfície de cada coluna, sobre a palha, foi aplicada 200 µL da 

solução de 14C-aminocyclopyrachlor (22,51 kBq de radioatividade).  

 

4.2.4 Estudo de lixiviação em colunas de solo 
A metodologia empregada foi estabelecida conforme as diretrizes da OECD - 312 

"Leaching in Soil Columns" (OECD, 2004). O solo foi acondicionado uniformemente em 

colunas de vidro de 50 cm de altura e 5 cm de diâmetro, em duplicata. A extremidade inferior 

de cada coluna foi preenchida com lã de vidro, as partes cônicas com areia fina (lavada com 

HCl e seca em estufa a 100°C) e o perfil da coluna com aproximadamente 30 cm de solo. 

Após preenchida a coluna, foram adicionadas as diferentes quantidades de palha na superfície 

do solo. O estudo foi realizado em sala semiescura com temperatura controlada a 20 ± 2°C. 

As colunas foram inseridas em provetas de 2 L contendo solução de cloreto de cálcio 

(CaCl2) 0,01 mol L-1, e sob fluxo ascendente umedecidas até o nível da solução alcançar o 
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topo da coluna. Permaneceram inundadas por 30 min e em seguida retiradas das provetas e 

instaladas nos suportes para drenagem do excesso da solução de CaCl2 por 2 horas. 

Após aplicação da solução com 14C-aminocyclopyrachlor, as colunas foram cobertas 

com disco de lã de vidro, e sobre a lã, com um funil invertido, onde foram conectados os 

tubos plásticos da bomba peristáltica pela qual a solução de CaCl2 0,01 mol L-1 foi transferida 

para as colunas em um fluxo de 8,4 mL h-1 durante 48 h, simulando uma chuva artificial de 

aproximadamente 200 mm. 

 

4.2.5 Análise do aminocyclopyrachlor lixiviado 
O 14C-aminocyclopyraclor lixiviado foi avaliado através da coleta da solução de CaCl2 

lixiviado a cada 8 h, totalizando 6 coletas de aproximadamente 60,0 mL cada, correspondente 

a 33,33 mm de chuva. Em triplicata, alíquotas de 10 mL do lixiviado foram transferidas para 

frascos de cintilação com adição de 10 mL de solução cintiladora insta-gel plus e em seguida 

as misturas foram homogeneizadas e analisadas em Espectrômetro de Cintilação Líquida 

(ECL) – contador Tri-Carb 2910 TR (LSA PerkinElmer, Waltham, MA, USA). 

 

4.2.6 Análise da lixiviação do aminocyclopyrachlor no perfil do solo 

Ao término das 48 h, as colunas foram retiradas dos suportes e colocadas na posição 

horizontal. Na extremidade inferior da coluna foi aplicado um fluxo de ar comprimido para a 

retirada do solo, que foi seccionado em 6 partes de igual tamanho (0-5, 5-10, 10-15, 15-20, 

20-25 e 25-30 cm), coletados individualmente em recipientes de alumínio para secagem a 

temperatura ambiente. Após a secagem, as amostras de solo foram pesadas, homogeneizadas e 

moídas em moinho mecânico (Marconi MA330, Piracicaba, SP, Brasil). Subamostras de cada 

camada foram pesadas em triplicada (0,2 g em base seca) para oxidação em oxidador 

biológico (OX500, RJ Harvey Instrument Corporation, Tappan, NY, USA) para quantificação 

da radioatividade total, e posteriormente correlacionada ao peso total da amostra inicial de 

cada camada de solo. 

Os resultados foram expressos como porcentagem de radioatividade encontrada nos 

lixiviados e nas camadas de solo em relação àquela aplicada inicialmente. A recuperação do 

estudo foi expressa como a somatória das porcentagens dos herbicidas encontrados na palha, 

nas camadas do solo e no lixiviado.  
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4.2.7 Delineamento experimental 

 O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado, em esquema 

fatorial 8x4 (uma camada de palha; seis profundidades: 0-5; 5-10; 10-15; 15-20; 20-25 e 25-

30; e uma solução total lixiviada) e quatro densidades de palha (0; 5; 10 e 20 t ha-1), com duas 

repetições. 

 

4.2.8 Análise estatística 

Os dados foram submetidos à análise de variância e para efeito significativo pelo teste 

F foi aplicado o teste de Scott-Knott (p ≤ 0,01) para comparações das médias para os valores 

do aminocyclopyrachlor encontrado na camada de palha, perfil do solo e lixiviado. Os valores 

médios e os desvios padrões obtidos do herbicida na coluna de solo foram demonstrados 

através de gráficos de barras horizontais com as respectivas letras da análise estatística, 

utilizando o software SigmaPlot (versão 12.0 para Windows, Systat Software Inc., Point 

Richmond, CA, USA). 

 

4.3 Resultados e Discussão 

4.3.1 Balanço de massa 

Os valores do balanço de massas foram entre 93 e 110% para todos os tratamentos, e 

estiveram dentro do intervalo de recuperação aceitável entre 90 a 110% para estudos 

utilizando substâncias radiomarcadas (OECD, 2004). Portanto, todos os dados descritos nas 

próximas seções são confiáveis. 

 

4.3.2 Lixiviação do aminocyclopyrachlor no perfil do solo 

Na ausência de palha o aminocyclopyrachlor foi aplicado diretamente sobre o solo e 

permaneceu em maior quantidade (39%) na camada de 0-5 cm, sendo que cerca de 92% do 

herbicida foi detectado entre 0-20 cm, e nas camadas de 20-25 e 25-30 cm observaram-se 

quantidades inferiores a 5% (Figura 1a). Em estudo de lixiviação do aminocyclopyrachlor em 

diferentes solos, Francisco et al. (2017) observaram correlação positiva entre o teor de argila 

no solo e a sorção do aminocyclopyrachlor, sendo para os solos de textura argilosa (40,4 e 

74,1% de argila) aproximadamente 69% do herbicida permaneceu na camada de 0-5 cm. 

Outro estudo também mostrou que a sorção do aminocyclopyrachlor tem uma correlação 

positiva com o conteúdo de argila e de carbono orgânico no solo (Oliveira Jr. et al., 2011). 

Adams e Lym (2015) relataram que o aminocyclopyrachlor, aplicado diretamente no solo, foi 

detectado numa concentração média de 20 µg kg-1 (10% da concentração inicial) na camada 
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superior até 5 cm nos solos arenosos estudados (2-6% argila), sendo que o baixo teor de argila 

do solo utilizado neste estudo, possivelmente seja o responsável pela baixa retenção do 

herbicida no solo. 
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Figura 1 – Porcentagem de distribuição do 14C-aminocyclopyrachlor no perfil do solo argiloso 

quando aplicado sobre 0 (a), 5 (b), 10 (c) e 20 (d) t ha-1 de palha de cana-de-açúcar, em 

colunas de solo com seis profundidades (0-30 cm), após a chuva simulada de 200 mm por 48 

h. Piracicaba - SP, 2018. 

*Médias seguidas pela mesma letra minúscula para cada profundidade do solo e letra maiúscula para cada 
quantidade de palha não diferem pelo teste de Scott-Knott (p≤0,01). As barras horizontais associadas com cada 
coluna representam o desvio padrão (SD) de cada valor médio (n=2).  
 

As interações com os componentes do solo, como o teor de argila e o conteúdo de 

carbono orgânico, estão diretamente relacionadas à retenção do aminocyclopyrachlor no perfil 

do solo. Contudo, o aminocyclopyrachlor possui elevada solubilidade em água (S = 4200 mg 

L-1 a 20 ºC) (PPDB, 2018) podendo haver variação na intensidade da lixiviação de acordo 

com o volume de chuva. Em estudo com diferentes solos arenosos em dois regimes 

contrastantes de chuvas (~ 0,34 e 3,13 mm h-1), sendo um deles próximo ao deste trabalho (~ 

4,16 mm h-1), em média 11% do aminocyclopyrachlor aplicado lixiviou em todos os solos 

a 
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estudados até 65 cm de profundidade (Adams e Lym, 2015). Em outro estudo, quando 

simuladas precipitações de 30 e 60 mm houve movimento do aminocyclopyrachlor até 25 cm 

de profundidade na coluna tanto para o solo argiloso (29% de argila) quanto para o solo muito 

argiloso (76% argila) (Guerra et al., 2015). 

Quando aplicado sobre uma quantidade de palha de cana-de-açúcar proporcional a 5 t 

ha-1, o herbicida apresentou maior mobilidade sobre a palha e lixiviou até 30 cm de 

profundidade, estando em maior concentração (~54,7%) entre 5-25 cm de profundidade 

(Figura 1b). Do mesmo modo, o aminocyclopyrachlor aplicado sobre 10 t ha-1 de palha 

lixiviou até 30 cm, sendo que estatisticamente a maior quantidade (35,4%) do herbicida ficou 

retido na camada entre 10-20 cm e também na palha (Figura 1c), com aplicação de 200 mm 

de chuva em curto período de tempo (48 h). Guerra et al. (2015) concluíram que com apenas 

20 mm de chuva foi suficiente para haver o transporte do aminocyclopyrachlor quando 

aplicado sobre 10 t ha-1 de palha de cana-de-açúcar com eficiente controle de Ipomoea triloba 

e Euphorbia heterophylla.  

No tratamento com 20 t ha-1, cerca de 36% do herbicida aplicado ficou retido na 

camada em que continha a palha, sendo que assim como os outros tratamentos com palha, o 

aminocyclopyrachlor foi transportado e detectado até 30 cm, isto é, percolou por todo o perfil 

do solo na coluna (Figura 1d). Dessa forma, foi observado que a palha reteve em média 26% 

da concentração inicial do herbicida aplicado, independente da quantidade de palha, e que a 

maior concentração em média (74%) do aminocyclopyrachlor ficou retido no solo sendo 

detectado em todas as camadas (0-30 cm).  

 

4.3.3 Interação da palha com o aminocyclopyrachlor 

Neste estudo, a palha funcionou como barreira física de modo que o herbicida aplicado 

sobre a palha fosse liberado lentamente junto com a água da chuva simulada, havendo uma 

distribuição gradual no perfil do solo. Dentre os tratamentos com palha (5, 10 e 20 t ha-1), a 

quantidade de palha existente sobre o solo não influenciou a distribuição do 

aminocyclopyrachlor no perfil do solo (Figuras 1 b, c, e d, respectivamente). De acordo com 

Christoffoleti et al. (2009) os herbicidas polares ou hidrofílicos (Kow < 10), como é o caso do 

aminocyclopyrachlor (Log Kow = -2,48), tem baixa afinidade por compostos lipídicos, ou seja, 

baixa adsorção à palha devido a sua alta solubilidade (PPDB, 2018). 

A quantidade de aminocyclopyrachlor que ficou parcialmente retido na palha pode ser 

devido ao teor de carbono orgânico (44,33%) contido na palha utilizada neste estudo, 

proporcional a quantidade de palha utilizada (t ha-1). No entanto, devido à relação C/N (39) 
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(Tabela 1) mostrar elevado teor de material vegetal imobilizado, isto é, lignina e compostos 

lipídicos, o herbicida não ficou totalmente retido na palha, por ser hidrofílico, ter alta 

solubilidade e baixa afinidade por compostos lipídicos, como já relatado anteriormente. 

Estudando a sorção de herbicidas (2,4-MCPA, isoproturon e napropamide) aplicados sobre o 

solo, sedimentos vegetais e palha, Valée et al. (2014) concluíram que houve maior sorção na 

palha comparado aos sedimentos vegetais e ao solo, os autores relacionam essa dinâmica ao 

conteúdo de carbono orgânico (35,9%) da palha utilizada no estudo. 

A aplicação do aminocyclopyrachlor diretamente sobre o solo proporciona maior 

controle das plantas daninhas do que quando aplicado sobre a palha (Guerra et al., 2015), pois 

permanece em maior concentração na camada (0-10 cm) onde se encontra o banco de 

sementes. Todavia, a colheita mecanizada de cana crua deixa sobre o solo elevadas 

quantidades de palha, sendo que a aplicação de herbicidas sobre a palha é um manejo 

comumente utilizado. No caso de herbicidas com alta mobilidade, como o 

aminocyclopyrachlor, há a necessidade de estudos com adequação de doses para que haja 

eficiente controle de plantas daninhas e reduza a concentração da molécula no perfil do solo, 

de modo que não atinja camadas mais profundas do solo e entre em contato com águas 

subterrâneas. 

 

4.3.4 Aminocyclopyrachlor detectado no lixiviado 
Na solução lixiviada coletada, foram detectadas apenas pequenas quantidades de 

aminocyclopyrachlor. Quando aplicado o herbicida sobre 0, 5, 10 e 20 t ha-1 de palha foi 

observado no lixiviado 0,17; 0,18; 0,19 e 0,21% da concentração inicial do herbicida, 

respectivamente (Figuras 1 a, b, c, d, respectivamente). De acordo com a coleta realizada a 

cada 8 horas, foram detectadas quantidades ínfimas de aminocyclopyrachlor 48 e 40 horas 

após a aplicação para os tratamentos com e sem palha, respectivamente. Assim, devido às 

baixas quantidades encontradas no lixiviado, optou-se por fazer a média dos dados nos 

tempos de coleta, de acordo com cada tratamento (Figura 1). Em condições similares a este 

estudo, Francisco et al. (2017) relataram aproximadamente 0,06% do aminocyclopyrachlor no 

lixiviado coletado a partir dos solos argilo-arenoso e argiloso (40,4 e 74,1% de argila, 

respectivamente), sendo o solo argilo-arenoso com quantidade de argila próxima ao usado 

neste estudo. Assim, deve ser feita uma recomendação correta do herbicida, adequando a 

quantidade de ingrediente ativo utilizado em relação a composição do solo que será aplicado, 

para não haver a possibilidade de contaminação de águas subterrâneas e de causar 
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fitotoxicidade à cultura  por meio da lixiviação, principalmente quando há a possibilidade de 

ocorrer alto volume de chuva em curto período de tempo.  

 

4.4 Conclusão 

O aminocyclopyrachlor foi detectado em todo o perfil do solo e pequena quantidade 

no lixiviado (<0,2%), independente da quantidade de palha de cana-de-açúcar. A palha não 

impediu que o herbicida atingisse o solo, com alta intensidade de chuva em um curto período 

de tempo. Contudo, a maior quantidade de palha (20 t ha-1) aumentou a dificuldade do 

herbicida em ultrapassar a barreira formada pelo material, ficando mais retido. 
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5 CONCLUSÃO GERAL 

Para a cultivar de cana-de-açúcar RB966928 no sistema de mudas pré-brotadas, os 

herbicidas diuron, hexazinone e aminocyclopyrachlor associados em formulação foram 

seletivos até a dose de 1299,50 + 345,00 + 80,50 g i.a. ha-1 em condições de campo, não 

afetando o índice SPAD, a altura e o número de perfilhos. Para o parâmetro produtividade a 

associação dos herbicidas causou menor impacto comparado a aplicação dos herbicidas 

isolados. 

A associação formulada dos herbicidas diuron, hexazinone e aminocyclopyrachlor 

diminuiu a intensidade da lixiviação no tempo comparada aos herbicidas isolados, mas não 

impediu. O diuron associado lixiviou menos, retido em maior concentração na camada de 0-

10 cm, o hexazinone ficou distribuído no perfil do solo (0-30 cm) e o aminocyclopyrachlor 

lixiviou, com maior concentração na camada de 20-30 cm aos 90 DAA. 

O aminocyclopyrachlor aplicado sobre a palha de-cana-de-açúcar pode ser 

transportado para o solo. No entanto, quanto maior for a quantidade de palha maior será o 

impedimento para o herbicida atingir o solo, como observado no experimento em que 20 t ha-1 

de palha reteve mais o aminocyclopyrachlor. Ao atingir o solo, o aminocyclopyrachlor tem 

potencial de lixiviação, o que pode ser constatado através de suas características físico-

químicas. 


