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RESUMO 

Curvas de dose resposta e isobologramas como forma de descrever a 
associação dos inibidores da ALS (sulfometuron-methyl e clorimuron-ethyl) em 

Digitaria insularis (L.) Fedde 

O interesse em efeitos sinérgicos ou antagônicos através de experiências com 
associações cresceu imensamente nas últimas décadas. Com o objetivo de estudar a 
associação de dois herbicidas inibidores da ALS (sulfometuron-methyl e 
chlorimuron-ethyl) em Digitaria insularis, empregou-se dos métodos estatísticos 
fornecidos por meio das curvas dose-resposta e isobologramas. O conceito de curvas 
dose-resposta tem sido amplamente utilizado para avaliar os resultados das 
experiências com herbicidas. No entanto, a abordagem estatística em torno das 
curvas deve ser cuidadosa; cosiderar as curvas dose-resposta semelhantes quando elas 
não são pode influenciar muito na comparação entre as moléculas e afetar o cálculo 
da potência relativa. A potência relativa ajuda a entender qual é a relação de potência 
entre as moléculas, esse conhecimento é fundamental para os estudos com os 
herbicidas em associação. Sabendo-se disso foram conduzidos experimentos do tipo 
dose-resposta em dois tipos de substratos utilizando Digitaria insularis como planta 
daninha indicadora. Os experimentos foram conduzidos em casa de vegetação do 
Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da DuPont em Paulínia (SP). Para cada 
molécula foram aplicadas, em pré-emergência, oito doses com quatro repetições cada 
e quatro plantas testemunha nos diferentes substratos. O substrato A é somente 
substrato comercial (marca Tropstrato HT®) puro; E o substrato B é uma mistura de 
solo arenoso, peneirado e livre de contaminação mais substrato comercial na 
proporção 3:1 v/v. Neste caso ficou evidente a maior capacidade do sulfometuron-
methyl em reduzir a biomassa da espécie, as curvas dose-resposta foram descritas 
pelo modelo log-logístico com os valores de ED50 e as declividades de cada curva 
variando livremente, pois as hipóteses testadas nos diferentes substratos de curvas 
paralelas foram rejeitadas. O valor calculado da potência relativa para o nível de 
resposta de 50% entre os herbicidas CLASSIC® (chlorimuron-ethyl) e 
CURAVIAL® (sulfometuron-methyl) nas condições desse estudo foi de 8,596 e 
44,047 nos Substrato A e B respectivamente. A partir dessa informação foram 
utilizadas as mesmas condições do experimento anterior para o experimento com as 
isoboles dos herbicidas em associação, cinco curvas dose-resposta, foram propostas, 
duas curvas para os produtos isolados e três curvas para as associações em diferentes 
proporções [(25% : 75%); (50% : 50%); (75% : 25%)] chlorimuron-ethyl / 
sulfometuron-methyl, totalizando 144 parcelas. Vários modelos isoboles foram 
testados, o modelo de Concentração Aditiva foi significativamente descartado, mas 
foi levado em consideração para testar teoricamente o grau de sinergia ou 
antagonismo que modelos mais complexos podiam fornecer. O modelo de isobole 
proposto por Hewlett e Plackett (1959) teve ajuste significativo e parâmetro de 
interação menor que um (λ=0,33). O modelo que mais se ajustou aos dados foi o 
proposto por Vølund e os resultados também mostraram que nessas condições a 
associação de sulfometuron-methyl com chlorimuron-ethyl foi antagônica; as 
isoboles são potentes ferramentas para capturar e descrever associações de 
herbicidas. Entretanto a literatura mostra que associar duas moléculas e testar em um 
sistema biológico complexo sofrendo variações das diferentes condições ambientais 
possíveis pode gerar respostas variáveis, portanto esses resultados devem ser 
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repetidos em outras condições para validar as conclusões ou então serem executados 
em condições controladas de laboratório e usar organismos vivos de menor 
complexidade como bioindicador. 

Palavras-chave: Isobole; Dose-resposta; Associação de herbicidas; Antagonismo; 
Sinergismo 
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ABSTRACT 

Dose response curves and isobolograms as way of describing the association of the ALS 

inhibitors (sulfometuron-methyl e clorimuron-ethyl) in Digitaria insularis (L.) Fedde 

The interest in synergistic or antagonistic effects through experiences with 
associations has immensely grown in recent decades. In order to study the 
association of two ALS inhibitor herbicides (sulfometuron-methyl and chlorimuron-
ethyl) in Digitaria insularis, the statistical methods provided by the dose-response 
curves and isobolograms were used. The concept of dose-response curves has been 
widely used to evaluate the results of herbicide experiments. However, the statistical 
approach around curves must be careful; considering the dose-response curves when 
they are not can greatly influence the comparison between molecules and affect the 
calculation of relative potency. Relative potency helps to understand what the power 
ratio is between molecules, this knowledge is fundamental for studies with herbicides 
in association. Knowing this, dose-response experiments were conducted on two 
types of substrates using Digitaria insularis as an indicator weed. The experiments were 
conducted in a greenhouse of the DuPont Research and Development Center in 
Paulínia (SP). For each molecule were applied, in pre-emergence, eight doses with 
four replicates each and four control plants on different substrates. Substrate A is 
pure commercial substrate (brand Tropstrato HT®); and substrate B is a mixture of 
sandy soil, sifted and contamination-free plus commercial substrate in the ratio 3:1 
v/v. In this case it was evident the greater capacity of the sulfometuron-methyl to 
reduce the biomass of the species, the dose-response curves were described by the 
log-logistic model with the values of ED50 and the slopes of each curve varying 
freely, since the hypotheses tested in the different substrates of parallel curves were 
rejected. The calculated value of relative potency for the 50% response level between 
CLASSIC® (chlorimuron-ethyl) and CURAVIAL® (sulfometuron-methyl) 
herbicides under the conditions of this study was 8.596 and 44.047 on Substrate A 
and B respectively. From this information the same conditions of the previous 
experiment for the isoboles of the herbicides in association were used, five dose-
response curves were proposed, two curves for the isolated products and three 
curves for the associations in different ratios [25% : 75%); (50% : 50%); (75% : 
25%)] chlorimuron-ethyl / sulfometuron-methyl, totaling 144 plots. Isoboles models 
were tested, the Concentration Additive model was significantly discarded, but was 
taken into account to theoretically test the degree of synergy or antagonism that 
more complex models could provide. The isobole model proposed by Hewlett and 
Plackett (1959) had a significant adjustment and interaction parameter smaller than 1 
(λ = 0.33). The model that best fit the data was the one proposed by Vølund and the 
results also showed that under these conditions the association of sulfometuron-
methyl with chlorimuron-ethyl was antagonistic; isoboles are potent tools for 
capturing and describing herbicide associations. So these results must be repeated in 
other conditions to validate the conclusions or to be executed in controlled 
laboratory conditions and to use living organisms of lesser complexity as a 
bioindicator. 

Keywords: Isobole; Dose-response; Herbicide association; Antagonism; Synergism 
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1. INTRODUÇÃO GERAL 

Para evitar as perdas provocadas pelas plantas daninhas, devem-se realizar medidas 

eficazes de controle. As medidas de controle devem ser feitas da forma mais racional possível, 

integrando métodos culturais, mecânicos e químicos, este último o que resulta em melhores 

índices de controle, fazendo com que o manejo de plantas daninhas seja realizado através do uso 

de herbicidas na maioria dos casos.  

A associação de duas moléculas é uma técnica amplamente empregada no controle das 

plantas daninhas, juntamente com outras técnicas e estratégias de controle modernas, 

principalmente depois do aumento dos estudos com biótipos resistentes (Gazziero, 2008).  

Os possíveis efeitos dos produtos químicos nos processos vitais é um assunto de 

interesse desde séculos passados. As principais pesquisas são em drogas para curar doenças ou 

pesticidas para matar organismos indesejados. Entretanto, foi, no campo da farmacologia e da 

toxicologia que as ferramentas estatísticas foram criadas para explicar tanto as relações químicas 

nos organismos (Bliss e Cattell, 1943; Finney, 1965; Hewlett e Plackett, 1964) como o efeito de 

produtos químicos quando aplicados em associações (Finney, 1971; Hewlett, 1969). 

No Brasil, ainda não temos leis e instruções definidas sobre associações de 

agroquímicos. Por associação ou mistura, entende-se a utilização simultânea ou sequencial de dois 

ou mais produtos aplicados sobre mesma área ou cultura. Gazziero (2015) fez um levantamento 

em 500 propriedades agrícolas em 17 Estados do Brasil, representando uma diversificação de 

culturas e sistemas de produção. Os resultados mostraram que a frequência de propriedades que 

associam dois ou mais agroquímicos na mesma aplicação é de 97%. Para a Associação Brasileira 

de Defensivos Genéricos (AENDA, 2011), não é proibido associar agroquímicos no tanque de 

pulverização, entretanto o agricultor é o responsável por possíveis alterações em eficácia e 

seletividade da associação. Atualmente a instrução normativa 16, proíbe qualquer menção de 

marca comercial de produtos usados em conjunto ou em sequência na aplicação dos 

agroquímicos, não aprovados por ocasião do registro (BRASIL, 2017).  

Em alguns países da Europa (Dinamarca, Suécia e Holanda) existem bases de dados 

públicas onde são armazenados os resultados das curvas dose-resposta da maioria das 

combinações de herbicidas comercialmente disponíveis nas 70 espécies de plantas daninhas mais 

comuns estão armazenadas. A composição ótima de todas as associações relevantes pode ser 

estimada. O agricultor pode obter informações das possíveis associações de acordo com os 

fatores mais relevantes em sua propriedade, por exemplo, os herbicidas com alta atividade nas 
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espécies presentes em sua área, custo da aplicação ou um perfil ambiental das moléculas de 

menor impacto. (Kudsk, 2008). 

O resultado da interação decorrente da associação de herbicidas gera constante 

preocupação e investigação. Apesar de várias nomenclaturas adotadas para classificar esses tipos 

de interação, os termos aditividade, sinergismo e antagonismo são os mais aceitos. Os efeitos 

sinérgicos e antagônicos são conseqüências importantes quando os herbicidas são aplicados em 

associação (Blouin et al., 2004). Os efeitos sinérgicos implicam que o nível de infestação de 

plantas daninhas é menor quando os herbicidas são aplicados em associação do que quando são 

aplicados sozinhos, enquanto os efeitos antagônicos implicam níveis de infestação maiores. 

Algumas associações empregadas a campo, apresentam apenas um efeito aditivo, no qual 

somente o espectro de plantas daninhas controladas é ampliado. Essas associações não exploram 

todas as possíveis vantagens, tornado-se menos interessante que associações sinérgicas, por 

exemplo, em que todas as vantagens das associações são obtidas. 

Existem muitos trabalhos com o objetivo de avaliar o efeito de associações de 

herbicidas sobre o controle de diferentes plantas daninhas e seletividade às culturas. Alguns 

desses trabalhos estão relacionados na revisão feito por Hatzios e Penner (1985). Outros 

inúmeros trabalhos foram conduzidos desde então. Zhang et al. (1995) verificaram a ocorrência 

de 479 interações e costatou que a chance de ocorrer sinergismo ou antagonismo em associações 

de herbicidas de mesmo ou diferente modo de ação é muito similar. Esta revisão foi dividida em 

temas, algumas comparações feitas foram separadas por famílias e por classe de plantas daninhas, 

o antagonismo dominou em 80%, em média, os estudos de plantas das famílias Asteraceae, 

Gramineae e Fabaceae, entre as classes, 75% dos estudos concluiram que a interação é antagônica 

para plantas monocotiledôneas. Porém, no aspecto teórico de uma associação sinérgica, as chance 

de acontecer são potencialmente maiores quando associa-se herbicidas com diferentes 

mecanismos de ação, onde os mesmo tenham alguma conexão fisiológica entre seus modos de 

ação, ou seja, ter uma cooperação mútua entre eles. Gressel (1990) encontrou uma associação 

com forte ação sinérgica, a associação de glyphosate e imidazolinonas, na qual ambos são 

inibidores da síntese de aminoácidos, entretanto a enzima bloqueada pelos compostos tem rotas 

diferentes, bloqueando a síntese de diferentes aminoácidos. 

Alguns estudos mostraram que vários fatores afetam o resultado da interação, que inclui 

a taxa de penetração, translocação e/ou biotransformação (Hunt e Baker, 1982; Lamoureux et al., 

1983; Olson e Nalewaja, 1981), e competição por receptores comuns (Hall et al., 1982). Mesmo 

para uma determinada combinação de herbicidas, o sinergismo ou o antagotismo pode ocorrer 

dependendo dos genótipos das plantas alvo (Sorensen et al., 1987) e da taxa do herbicida aplicado 
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(Grichar e Boswell, 1987). Esses resultados enfatizam a complexidade dos mecanismos que 

controlam a natureza do herbicida ou características específicas da planta daninha que interage 

com os herbicidas. Embora cada estudo tenha um valor preditivo em situações semelhantes, com 

quase infinitas combinações possíveis de herbicidas e plantas alvo, é impraticável determinar 

empiricamente com precisão a eficácia de cada combinação de herbicidas em várias espécies de 

plantas e usar essas informações para fins práticos. 

A partir desses conceitos, é plausível perguntar em que condições uma interação 

sinérgica ou antagônica provavelmente ocorrerá. Se uma alta probabilidade de interação sinérgica 

ou antagônica tenha sido observada sob certas condições em um conjunto de dados 

suficientemente robusto, espera-se que a chance de ter o mesmo resultado em um novo teste seja 

alta (Bell et al., 1993). Esta informação pode ser usada como um guia para escolher as associações 

de herbicidas adequadas para melhorar o controle de plantas daninhas ou para evitar injúrias 

indesejadas em culturas. A abordagem de explorar dados já existentes para gerar modelos 

preditivos é utilizada com sucesso em muitos estudos ecológicos (Shipley e Peters, 1990).  

O conhecimento profundo sobre os herbicidas que serão associados, é fundamental 

para o sucesso de uma associação. Wrubel e Gressel (1994) concluíram que para retardar 

efetivamente a resistência metabólica de plantas daninhas, os herbicidas associados devem ter 

rotas metabólicas de degradação distintas nas plantas, entretanto estudos para determinar a 

interação entre as moléculas devem ser realizados 

Existem diversos métodos para calcular sinergismo ou antagonismo entre herbicidas. O 

método de Colby (1967) é uma metodologia clássica, válida somente para casos em que os 

componentes da associação exibem mecanismo de ação não-similar (Blouin et al., 2004). No 

método de Colby, os efeitos dos produtos químicos aplicados isolados são transformados em 

porcentagem de inibição do crescimento, posteriormente é calculado um valor esperado de 

inibição do crescimento para estes produtos quando em associação. O valor calculado é 

comparado com o valor observado na prática. Se o valor esperado for maior que o observado 

significa que a associação é antagônica, se for menor é sinérgica. Trabalho realizado por 

Rodrigues e Victoria Filho (1981) observaram através do método de Colby que a associação de 

bentazone e paraquat foi antagônica pois a injúria observada foi menor que a esperada nos 

diferentes cultivares de feijão. Em relação a Digitaria sanguinalis (L.) Scop todas as associações 

avaliadas foram também antagônicas. O sinergismo entre esses produtos ficou bastante 

caracterizado no controle da guanxuma (Sida glaziovii K. Sch.) e beldroega (Portulacca oleracea L.). 

Entretanto, Nash (1981) relata que a principal desvantagem deste método é não considerar a 
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variação do acaso. Isto é, se estas diferenças, entre valores observados e esperados, são ou não 

significativas. 

O artigo "What is Synergy" de Berenbaum (1989), fornece uma revisão minuciosa dos 

métodos para avaliar as interações entre compostos biologicamente ativos. Em sua revisão ele 

fornece várias abordagens para analisar interações (um total de 564 referências). Ele expõe as 

fragilidades e a falta de generalidade de muitas das abordagens e recomenda o método de isobole 

como um "procedimento geralmente válido para analisar as interações entre agentes”, 

independentemente de seus mecanismos de ação ou a natureza de suas relações dose-resposta". 

Berenbaum, (1989) apresenta uma prova abrangente da validade geral do método de 

isobole. O método de isobole é usado para distinguir entre o efeito esperado de uma combinação 

de ativos e uma verdadeira interação sinérgica ou antagônica. O método de isobole baseia-se na 

resposta à dose dos compostos associados e puros. As doses devem serem "isofixadas" ou 

igualmente eficazes para cada um dos compostos para construir um gráfico de isobole, que 

também é conhecido como isobolograma.  

Os ensaios dose-resposta estimam a atividade biológica de uma substância, no qual 

doses crescentes da substância testada são aplicadas a indivíduos biológicos. A resposta 

observada é a medida de algumas características que indicam a atividade biológica ao estímulo 

aplicado. A relação entre dose e resposta é utilizada para calcular o EDX, ou seja, a dose efetiva de 

uma amostra predita para provocar uma resposta esperada de X%. Por exemplo, o ED50 é a dose 

efetiva de um composto que provoca uma resposta de 50%. 

É importante não extrapolar fora do alcance das respostas. Por exemplo, se a resposta 

máxima obtida for de apenas 30% de controle, não se deve criar um gráfico de isobole usando o 

ED50, antes use um EDx dentro do intervalo de respostas, por exemplo um ED20. Usando o 

método de isobole, a interação é detectada quando o efeito de uma combinação difere do 

esperado de suas curvas dose-resposta individuais (Ferry et al., 2005). O pressuposto mais 

simples do método de isobole é dado por: (𝑑𝐴/𝐷𝐴) + (𝑑𝐵/𝐷𝐵) = 𝑆, onde DA e DB são os EDx 

para os compostos puros e dA e dB são as quantidades de cada composto para um EDx na 

associação. Se S for igual a 1 os compostos são aditivos. Se houver sinergia, S será menor que 1, 

uma vez que a associação leva uma quantidade menor de ambos os parceiros da associação, para 

produzir a mesma resposta que cada componente usa separadamente. Por outro lado, quando os 

agentes em combinação são menos eficazes do que o esperado (antagonismo), quantidades 

maiores são necessárias para produzir o efeito em consideração. Então dA e dB são aumentados, 

enquanto DA e DB são as doses dos agentes que estão sendo usados sozinhos. Se houver 

antagonismo, S será maior do que 1, pois leva maior quantidade de ambos os parceiros 
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associados para produzir o mesmo nível de atividade. O método de isobole também é útil para 

conceber estudos para avaliar diferentes proporções de herbicidas em associação, isto é, 

determinar a melhor proporção entre dois ativos em associação (Berenbaum, 1989). 

Em sua forma mais simples, uma única curva dose-resposta é utilizada para quantificar a 

sensibilidade das plantas a um herbicida. Esse tipo de estudo é fundamental para análises de 

associações utilizando os modelos isobole. Na ciência das plantas daninhas, a dose geralmente se 

refere ao EDx de um herbicida necessário para obter um efeito “X” % sobre determinadas 

espécies de plantas (Streibig et al., 1993). Tipicamente, a forma de uma curva dose-resposta é 

sigmoide, com limites superior e inferior, onde o limite superior é definido pela resposta das 

plantas não tratadas (controle), ou de plantas tratadas com uma dose muito baixa de herbicida, 

enquanto o limite inferior é determinado pelos níveis de resposta a partir de uma dose elevada de 

herbicida. O valor que representa o ponto médio da resposta observada entre os limites superior 

e inferior é referido usualmente como ED50 (Streibig, 1988). 

As relações dose-resposta podem variar muito, dependendo da espécie da planta, a gama 

de doses testadas, tipo de herbicida e condições ambientais. Portanto, há uma quantidade mínima 

de dados que devem ser coletados para poder ajustar as curvas. As variáveis normalmente 

relatadas incluem o peso fresco ou seco da planta (Streibig et al., 1993), biomassa relativa 

(Knezevic et al., 1998) e avaliações visuais do controle de plantas daninhas (Knezevic et al., 

2004). A massa seca da planta (MS) é um dos melhores indicadores biológicos de crescimento 

sendo sugerida como a medida mais objetiva para a definição de curvas dose-resposta de 

herbicida e na determinação da dose efetiva para uma espécie específica de planta daninha 

(Streibig et al., 1993). 

Para o desenvolvimento de uma equação que descreva o melhor ajuste aos dados da curva 

dose-resposta, são necessárias uma ampla gama de doses. É ideal que as doses cubram toda a 

superfície dose-resposta, no qual as menores doses não devem causar efeitos visíveis até matar 

completamente as plantas nas maiores doses (Streibig et al., 1993). A montagem da curva log-

logística requer pelo menos quatro doses, Seefeldt et al. (1995) recomenda que sejam utilizadas 

cinco a sete doses para garantir a inclusão de doses próximas a ED50. Para gerar uma curva dose-

resposta que abrange uma ampla gama de doses, é mais eficiente utilizar uma escala logarítmica, 

por exemplo, 1, 10, 100, em vez de uma escala linear (aritmética), por exemplo, 1, 2 e 3. Em 

escalas logarítmicas, há sempre um multiplicador comum entre as doses (Streibig, 1987; Seefeldt 

et al., 1995). 

Existem vários modelos publicados na literatura para descrever dados do tipo dose-

respostas, os modelos mais utilizados são os log-logísticos e Weibull. Outros modelos sigmoides 
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relevantes são do tipo Gompertz, Von Bertalanffy ou da família Morgan-Mercer-Flodin (Seber e 

Wild, 2003). No entanto, estímulos positivos podem ocorrer em doses baixas com vários 

herbicidas. Esses estímulos são chamados de hormesis. Brain e Cousens (1989) propuseram uma 

modificação do modelo log-logístico para lidar com esse problema. O desenvolvimento e o ajuste 

do melhor modelo podem ter uma ou várias etapas, dependendo do número de curvas dose-

resposta. Se houver mais de uma curva, pode-se testar a hipótese de que as curvas são paralelas 

ou seja, possuem a mesma inclinação. A comparação de dois modelos (por exemplo, modelo 5 = 

curvas paralelas e modelo 1 = curvas não paralelas) pode ser feita usando um teste F (Weisberg, 

1985). 

A Digitaria insularis é o nome científico da espécie vulgarmente conhecida como capim-

amargoso, originária das regiões tropicais do continente americano (Correia e Durigan, 2009; 

Parreira et al., 2010), possui reprodução por sementes, formando touceiras considerávies a partir 

de curtos riozmas, no Brasil, ocorre com grande intensidade nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e 

Nordeste, sendo planta infestante em culturas perenes como café, abacaxi, citros e cana-de-

açúcar. (Kissman, 1997). 

 O crescimento inicial das plantas de capim-amargoso é considerado lento, característica 

que afeta na competição com outras plantas daninhas (Machado et al., 2006), principalmente no 

início do desenvolvimento e em condições de sombreamento ou de baixas temperaturas, por se 

tratar de uma espécie que apresenta rota fotossintética tipo C4, e que podem ser suprimidas por 

outras espécies que apresentam desenvolvimento inicial mais rápido. Entretanto, se o controle 

químico não for eficaz, ela pode se tornar uma espécie dominante em áreas em que a dose de 

glyphosate é eficiente para controle de outras espécies e insuficiente para Digitaria insularis 

(Machado et al., 2006). Segundo Lacerda e Victoria Filho (2004), 1440 g.ha-1 de glyphosate é 

suficiente para reduzir o crescimento da espécie. Contudo, alguns anos depois foram relatados 

dois casos de resistência dessa planta ao glyphosate no mundo: o primeiro em culturas de milho, 

soja, girassol e algodão em 2005 no Paraguai e o segundo relato em soja e milho em 2008 no 

Brasil (Weed Science, 2017). 

 Aplicações frequentes de herbicidas com o mesmo mecanismo de ação em áreas agrícolas 

e áreas não cultivadas selecionaram populações resistentes de D. insularis. pelo Brasil (Carvalho et 

al., 2012). Atualmente existem quatro registros de biótipos resistentes de capim-amargoso, dois 

deles no Brasil; o primeiro detectado em 2008 aos herbicidas inibidores da EPsPS e o mais 

recente detectado em 2016 aos herbicidas inibidores da ACCase (Heap, 2017). 

 Diggle et al. (2003) e Powles et al. (1997), consideraram em suas pesquisas o modelo de 

frequência de resistência cruzada e concluiram que a associação de herbicidas indicam maior 
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capacidade de atrasar o surgimento de um novo biótipo resistente quando comparado com a 

rotação de herbicidas. Entretanto alguns pontos precisam ser destacados para a correta 

associação de herbicidas. As associaçõess podem inadvertidamente acelerar a evolução da 

resistência múltipla se não cumprirem os critérios básicos para o gerenciamento de resistência e 

forem aplicadas repetidamente (Rubin, 1991). Os herbicidas de diferentes locais de ação que 

serão associados devem ter critérios parecidos de eficácia. Experimento proposto por Manley et 

al., (1998) com a associação de pendimetalina e imazaquin não conseguiu diminuir a resistência 

do imazaquin em Amaranthus hybridus, pois a aplicação isolada de pendimetalin não conseguia 

obter um controle eficaz da espécie. Outro critério importante é o grau de persistência dos 

herbicidas que serão associados; testes com a associação de um inibidor da ALS com metribuzin 

tiveram a eficácia reduzida para Amaranthus rudis no Centro-Oeste do Estados Unidos, pois o 

chlorimuron tem uma adsorção maior que o metribuzin, deixando o controle dos novos fluxos 

de caruru desuniforme (Sprague et al., 1997). 

 O objetivo geral deste trabalho é verificar a interação entre os herbicidas inibidores da 

enzima Acetolactato sintase (ALS), sulfometuron-methyl e chlorimuron-ethyl utilizando Digitaria 

insularis como planta bioindicadora. Para atingir este objetivo geral, empregou-se a associação dos 

herbicidas e os métodos estatísticos fornecidos por meio de curvas dose-resposta e 

isobologramas. 

   

Referências 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS DEFENSIVOS GENÉRICOS – AENDA. 

Mistura em tanque. Caderno AENDA. 2011. n. 1, 11p.  

 

Bell G.M., Lechowicz J., Appenzeller A., Chandler M., Deblois., Jackson W.L., Mackenzie 

B., Preziosi R., Schallenberg M., Tinker N. The spatial structure of the physical environment. 

Oecologia. 1993;96:114-121. 

 

Berenbaum M.C. What is synergy? Pharmacol Rev. 1989;41:93–141. 

 

Bliss C.I., Cattell M.K. Biological assay. Annu Rev Physiol. 1943;5:330-334. 

 

Blouin D.C., Webster E.P., Zhang W. Analysis of Synergistic and Antagonistic Effects of 

Herbicides Using Nonlinear Mixed-Model Methodology. Weed Technology. 2004;18:464–472. 

 



22 

Brain P., Cousens R. An Equation to Describe Dose Responses where there is Stimulation 

of Growth at Low Dose. Weed Research. 1989;29:93-96. 

 

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Instrução Normativa nº. 16 

de 18 de maio de 2017. Especificações para a elaboração de rótulos e bulas de agrotóxicos e afins 

pelas empresas titulares de registro. Brasília: Diário Oficial da União. 2017. 

 

Carvalho L.B., Alves P.L.C.A., González-Torralva F., Cruz-Hipolito H.R., Rojano-Delgado 

M., De Prado R., Gil-Humanes J., Barro F., Castro M.D.L. Pool of Resistance Mechanisms to 

Glyphosate in Digitaria insularis. Jornal of Agricultul and Food Chemistry. 2012;60:615-622. 

 

Colby S.R. "Calculating Synergistic and Antagonistic Responses of Herbicide 

Combinations,". Weeds. 1967;15:20-22. 

 

Correia N.M., Durigan J.C. Manejo químico de plantas adultas de Digitaria insularis com 

glyphosate isolado e em mistura com chlorimuron-ethyl ou quizalofop-p-tefuryl em área de plantio 

direto. Bragantia. 2009;68:689-97. 

 

Diggle A.J., Neve P.B., Smith E.P. Herbicides used in combination can reduce the 

probability of herbicide resistance in finite weed populations. Weed Res. 2003;43:371-382. 

 

Ferry N., Stanley B.H., Armel G. Design and Analysis of Biological Assays of Mixtures. 

Annual Conference on Applied Statistics in Agriculture. 2005;17:33-50. 

 

Finney D.J. Probit analysis. 3ª. ed. New York: Cambridge University Press, 1971. 333p. 

 

Finney D.J. The meaning of bioassay. Biometrics. 1965;21:785–810. 

 

Gazziero D.L.P. Mistura de Agrotóxicos em Tanque nas Propriedades Agrícolas do Brasil. 

Planta Daninha. 2015;33:83-92. 

 

 

 



23 
 

Gazziero D.L.P., Christoffoleti P.J., Vargas L., Kruse N.D., Galli A.J.B., Trezzi M.M. 

Critérios para Relatos Oficiais Estatísticos de Biótipos de Plantas Daninhas Resistentes a Herbicidas. 

In: Vargas L., Roman E.S. Manual de Manejo e Controle de Plantas Daninhas. Passo Fundo: 

Embrapa Trigo, 2008. p.241-254. 

 

Gressel J. Synergizing herbicides. Rev of Weed Science. 1990;5:49-82. 

 

Grichar W.J., Boswell T.E. Herbicide combinations in peanut (Arachis hypogaea). Weed 

Technol. 1987;1:290-293. 

 

Hall C.L., Edgington V., Switzer C.M. Effects of chlorsulfuron or 2,4-D upon diclofop-

methyl efficacy in oat (Avena sativa). Weed Sci. 1982;30:672-676. 

 

Hatzios K.K., Penner D. Interactions of herbicides with other agrochemicals in higher 

plants. Reviews of Weed Science. 1985;1:1-63. 

 

Heap I. The International Survey of Herbicide-R. [acesso em: 1º dez. 2017]. Disponível 

em: <http://www.weedscience.com/Summary/Species.aspx>. 

 

Hewlett P.S. Measurement of the potency of drug mixtures. Biometrics. 1969;25:477–487. 

 

Hewlett P.S, Plackett R.L. A unified theory for quantal responses to mixtures of drugs: 

competitive action. Biometrics. 1964;20:566–575. 

 

Hunt G.M., Baker E.A., Developmental and environmental variations in plant epicuticular 

waxes: some effects on the penetration of naphthylacetic acid. In: Cutler D.F., Alvin K.L., Price C.E. 

The Plant Cuticle (Linnaean Society Symposium Series). Published by Academic Press, 1982. 

p.279-292. 

 

Kissmann K.G. Plantas infestantes e nocivas. São Paulo: BASF Brasileira, 1997. p.675-8. 

 

Knezevic Z.S., Smith D., Kulm R., Doty D., Kinkaid D., Goodrich M., Stolcpart R. Purple 

loosestrife control using herbicides: single year application. Weed Technol. 2004;18:1255-1260. 

 



24 

Knezevic, Z.S., Sikkema P.H., Tardif F., Hamill A.S., Chandler K., Swanton C.J. 

Biologically effective dose and selectivity of RPA 201772 (isoxaflutole) for preemergence weed 

control in corn. Weed Technol. 1998;12:670-676. 

 

Kudsk P. Optimising herbicide dose: a straightforward approach to reduce the risk of side 

effects of herbicides. Environmentalist. 2008;28:49-55. 

 

Lacerda A.L.S., Victória Filho R. Curvas dose-resposta em espécies de plantas daninhas 

com o uso do herbicida glyphosate. Bragantia. 2004;63:73-79. 

 

Lamoureux G.L., Rusness D.G. Glutathione S-transferase inhibition as the basis of Dowco 

356 synergism of atrazine. ACS National Meeting, Pestic. 1983. 115p. 

 

Machado A.F.L., Ferreira L.R., Ferreira F.A., Fialho C.M.T., Tuffi Santos L.D.V., 

Machado, M.S. Análise de crescimento de Digitaria insularis. Planta Daninha. 2006;24:641-647. 

 

Manley B.S., Wilson H.P., Hines T.E. Characterization of imidazolinone resistant smooth 

pigweed (Amaranthus hybridus). Weed Technol. 1998;12:575-584. 

 

Nash R.G. Phytotoxic interaction studies – techniques for evaluation and presentation of 

results. Weed Science. 1981;29:147-155. 

 

Olson W., Nalewaja J.D. Effect of MCPA on 14C-diclofop uptake and translocation. 

Weed Sci. 1982;30:59-63. 

 

Parreira M.C., Espanhol M., Duarte D.J., Correia N.M. Manejo químico de Digitaria 

insularis em área de plantio direto. R. Bras. Ci. Agr. 2009;5:13-17. 

 

Powles S.B., Preston C., Bryan I.B., Jutsum A.R. Herbicide resistance: impact and 

management. Adv. Agron. 1997;58:57-93. 

 

Rubin B. Herbicide resistance in weeds and crops, progress and prospects. In: Caseley J.C., 

Cussans G.W., Atkin R.K. Herbicide Resistance in Weeds and Crops. Oxford: Butterworth-

Heinemann, 1991. p.387-414. 



25 
 

Seber G.A.F., Wild C.J. Nonlinear Regression. New York: John Wiley & Sons, 2003. 

768p. 

 

Seefeldt S.S., Jensen J.E., Fuerst E.P. Log-logistic analysis of herbicide dose-response 

relationships. Weed Technology. 1995;9:218-227. 

 

Shipley B., Peters R.H. The allometry of seed weight and seedling relative growth rate. 

Funct. Ecol. 1990;4:523-529. 

 

Sorensen V.M., Meggitt W.F., Penner D. The interaction of acifluorfen and bentazon in 

herbicidal combinations. Weed Sci. 1987;35:449- 456. 

 

Sprague C.L., Stoller E.W., Wax L.M. Response of an aceto- lactate synthase (ALS) 

resistant biotype of Amaranthus rudis to selected ALS-inhibiting and alternative herbicides. Weed 

Res. 1997;37:93-101. 

 

Streibig J.C. Joint action of root-absorbed mixtures of auxin herbicides in Sinapis alba L. 

and barley (Hordeum vulgare L.). Weed Research. 1987;27:337-47. 

 

Streibig J.C. Herbicide bioassay. Weed Res. 1988;28:479-484. 

 

Streibig J.C., Rudemo M., Jensen J.E. Dose-response curves and statistical models. In: 

Streibig J.C., Kudsk P. Herbicide bioassays. London: CRC Press, 1993. p.30-55. 

 

Weed Science. International survey of herbicide resistant weeds. [acesso on: 27 ago. 

2017]. Disponível em: http://weedscience.org/details/case.aspx?ResistID=5351. 

 

Weisberg S. Applied Linear Regression. 2ª. ed. New York: John Wiley & Sons, 1985;96-

97. 

 

Wrubel R.P., Gressel J. Are Herbicide Mixtures Useful for Delaying the Rapid Evolution 

of Resistance? A Case Study. Weed Technology. 1994;8:635-648. 

 



26 

Zhang J., Hamill A.S., Weaver S.E. Antagonism and synergism between herbicides: trends 

from previous studies. Weed Technol. 1995;9:86–90. 

  



27 
 

2. CURVAS DE DOSE-RESPOSTA DE HERBICIDAS INIBIDORES DA ALS EM 

DIFERENTES SUBSTRATOS, EM Digitaria Insularis (L.) Fedde 

Resumo 

A potência relativa é comumente conhecida como o comprimento do 
deslocamento horizontal entre duas curvas dose-resposta. Contudo a potência 
relativa entre duas moléculas é constante somente quando as curvas são paralelas, 
considerar as curvas dose-resposta semelhantes quando elas não são pode afetar 
muito o resultado do cálculo da potência relativa. Com o objetivo de constatar qual é 
a potência relativa entre as moléculas sulfometuron-methyl e chlorimuron-ethyl 
utilizando Digitaria insularis como planta indicadora em dois substratos diferentes. 
Dois experimentos do tipo dose-resposta foram instalados, com o objetivo de 
aperfeiçoar a metodologia e definir as possíveis doses para que as curvas tenham 
respostas mínimas nas menores doses e máximas nas maiores. Após os ajustes o 
terceiro experimento foi então aplicado em pré-emergência da planta daninha, com 
doses em escalas de (0,29; 1,17; 4,68; 18.75; 75,00; 300,00; 1200,00 e 4800,00 g i.a ha-

1) para o chlorimuron-ethyl e (0,58; 1,17, 2,34, 4,68, 9,37; 18.75; 37.50 e 75,00 g i.a ha-

1) para o sulfometuron-methyl. Foram realizadas avaliações visuais aos 14, 21, 28 e 35 
DAA. Aos 35 DAA também foi realizado o corte das plantas para as avaliações de 
biomassa, massa fresca (MF) e massa seca a peso constante (MS) após o 
armazenamento das plantas em estufa de circulação forçada por 72 horas a 65 º C 
para secagem. As curvas dose-resposta foram divididas em dois grupos; os resultados 
de biomassa seca em Substrato A e B obtidos foram ajustados utilizando o modelo 
log-logístico: Y=C+{D-C/1+exp[b(log(x)-log(e))]}, calculado pelo modelo 
estatístico não linear dos dados através do pacote estatístico “drc” no software livre 
R. Após a determinação das curvas dose-resposta é evidente que a hipótese de que as 
curvas são paralelas foi claramente rejeitada. Portanto a potência relativa não é 
constante nos diferentes pontos (ED10, ED50 e ED90) da curva, tendo então de ser 
determinada através de uma equação específica. As potências relativas encontradas 
com base na ED50 dos herbicidas foi 44,047 em Substrato B e 8,596 em Substrato A.  

Palavras-chave: Potência relativa; Dose-resposta; Sulfoniluréia; Digitaria insularis 

 

Abstract 

Relative potency is commonly known as the horizontal displacement length 
between two dose-response curves. However, the relative potency between two 
molecules is constant only when the curves are parallel, considering the similar dose-
response curves when they are not can greatly affect the relative potency calculation 
result. In order to determine the relative potency between the sulfometuron-methyl 
and chlorimuron-ethyl molecules using Digitaria insularis as an indicator plant on 
two different substrates. Two dose-response experiments were performed with the 
objective of improving the methodology and defining the possible doses so that the 
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curves have minimal responses at the lowest doses and maximums at the largest. 
After the adjustments, the third experiment was then applied in pre-emergence of the 
weed, with doses in scales of (0.29, 1.17, 4.68, 18.75, 75.00, 300.00, 1200.00 and 
4800) for the chlorimuron-ethyl and (0.58, 1.17, 2.34, 4.68, 9.37, 18.75, 37.50 and 
75.00 g ai ha-1) for sulfometuron-methyl. Visual evaluations were performed at 14, 
21, 28 and 35 DAA. At 35 DAA, the plants were also cut for evaluations of biomass, 
fresh mass (MF) and dry weight at constant weight (MS) after storage of the plants in 
a forced circulation oven for 72 hours at 65 ºC for drying. The dose-response curves 
were divided into two groups; the dry biomass results in Substrate A and B were 
adjusted using the log-logistic model: Y=C+{DC/1+exp[b(log(x)-log(e))]}, 
calculated by the non-statistical model linear analysis of the data through the 
statistical package "drc" in the free software R. After the determination of the dose-
response curves it is evident that the hypothesis that the curves are parallel was 
clearly rejected. Therefore the relative power is not constant at the different points 
(ED10, ED50 and ED90) of the curve, and then has to be determined by a specific 
equation. The relative potencies found based on the ED50 of the herbicides was 
44.047 in Substrate B and 8.596 in Substrate A. 

Keywords: Relative potency; Dose-response; Sulfonylurea; Digitaria insularis 
  

2.1. Introdução 

Conhecida normalmente como capim-amargoso, a Digitaria insularis pertence ao grupo 

das plantas com ciclo fotossintético C-4, sendo nativa das regiões tropicais e subtropicais do 

Continente Americano, distribuída desde o sul dos Estados Unidos da América até o norte das 

estepes argentinas. No Brasil ocorre com grande intensidade nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e 

Nordeste e não temos referência de sua ocorrência na Amazônia; planta perene com reprodução 

por sementes, formando touceiras a partir de curtos rizomas (Kissmann, 1997). 

Morfologicamente são plantas eretas, com 0,50 – 150 cm de altura, panícula muito 

vistosas, com longos racemos, formando bandeiras muito típicas que facilitam o reconhecimento 

da espécie. Suas hastes florais são visíveis por muitos meses, virtualmente por todo o ano em 

muitas regiões. Durante o inverno a evidência é ressaltada pois muitas espécies anuais de 

gramíneas desaparecem. Plantas novas são bem aceitas pelo gado, quando secas também são 

consumidas na falta de forragem mais palatável, porém as plantas desenvolvidas são evitadas pelo 

gado por serem “amargas” (Kissmann, 1997).  

Desenvolve-se melhor em solos férteis, mas suporta bem os solos pobre e ácidos, 

superando muitas outras espécies. Em estudo conduzido em casa de vegetação para quantificar o 

acúmulo de massa seca do capim-amargoso, Carvalho et al. (2013) concluíram que o período de 

maior acúmulo de massa seca ocorre entre 120 e 143 DAE (dias após a emergência), no qual o 

potássio e o nitrogênio são os macronutrientes necessários em maior quantidade. Também 
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observaram que as folhas acumulam mais massa seca na primeira metade do ciclo e as hastes na 

segunda metade.  

O capim-amargoso apresenta grande potencialidade como invasora pois suas sementes, 

revestidas por muitos pelos, são carregadas pelo vento a grandes distâncias. O lento crescimento 

inicial de Digitaria i. é uma característica que pode afeta-la na competição com outras espécies 

daninhas (Machado, 2005). Por sua vez, se a dose do herbicida não for suficiente para controlá-la, 

pode se tornar uma espécie dominante, como acontece em muitos casos em lavouras de café e 

áreas de plantio direto. Dessa forma, o período mais indicado para controle de D. insularis é antes 

da formação dos rizomas (Machado et al., 2006). 

Em estudos posteriores Machado et al. (2008) comentam que a dificuldade no controle 

de plantas oriundas de rizomas se deve a maior espessura das epidermes adaxial e abaxial da folha 

em comparação com as originadas da semente. Outras observações do estudo foi a grande 

quantidade de amido nos rizomas, o qual pode dificultar a translocação do glyphosate, 

permitindo o rápido crescimento das brotações. 

Segundo Pitelli e Durigan (2001), o capim-amargoso é uma planta daninha com 

características pioneiras. Essas características contribuem para um maior sucesso em se 

estabelecer em sistemas de plantio direto; a mudança de flora é nítida em áreas mais antigas, onde 

a comunidade infestante difere daquelas que ocorrem no sistema convencional. Isso é evidente na 

região Central, onde a adoção desse sistema aumenta as infestações de D. insularis. Nesse sistema, 

o capim amargoso, assim como outras espécies favorecidas que possuem sementes pequenas que 

são facilmente carregas a longas distâncias pelo vento, ao caírem em áreas não trabalhadas 

encontram condições adequadas para germinar e se desenvolver (Gazziero, 2001). 

Além das áreas de plantio direto o capim-amargoso vem se mostrando infestante 

importante em culturas perenes. Dias et al. (2008) mostraram em seu estudo que a Digitaria 

insularis e Alternanthera tenella foram as espécies mais importantes da população infestante e que 

mais reduziram a produtividade do cafeeiro; também concluíram que é necessário ter uma faixa 

de controle do capim-amargoso na linha de plantio de, no mínimo, 120 cm de largura. 

O glyphosate é o principal herbicida utilizado no manejo do capim-amargoso, pois ele é 

recomendado para uso em estádios mais avançados de desenvolvimento da planta (Rodrigues e 

Almeida, 2012). Existem diferentes concentrações e formulações de glyphosate que apresentam 

absorção e translocação diferenciadas, que podem ter diferentes níveis de controle (Molin e 

Hirase, 2005). Para Timossi et al. (2006) uma aplicação de 1440 g ha-1 de glyphosate promove um 

controle satisfatório na infestação de capim-amargoso, porém não evita que futuros rebrotes 

ocorram. 
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Segundo Melo et al. (2012), o controle químico de capim-amargoso conta com poucas 

opções de herbicidas. O uso de herbicidas de contato somente, como o paraquat, tem sua eficácia 

reduzida pois as densas touceiras formadas, impedem que o produto atinja toda a planta, 

principalmente os rizomas (Melo et al., 2010).  

Existem também outros herbicidas sistêmicos registrados, como opção, são os 

inibidores da síntese de carotenóides, inibidores da ACCase e Inibidores da ALS. Timossi et al. 

(2009) avaliaram a eficácia de herbicidas recomendados para cultura do milho no controle de 

rebrotes e reinfestações por plantas daninhas em área com predominância de D. insularis e 

concluíram que o nicosulfuron a 60,0 g i.a. ha-1 foi o melhor manejo da comunidade infestante 

em sua pesquisa. 

Trabalho conduzido por Lich et al. (1997), relatam que a associação de glyphosate com 

outros herbicidas tem resultado em interações antagônicas e sinérgicas. As interações antagônicas 

foram mais frequentes quando a associação foi com chlorimuron-ethyl, imazethapyr e 

thifensufuron, onde a translocação do glyphosate é prejudicada. Procópio et al. (2006) 

confirmaram os resultados observados por Lich et al. (1997), no qual a aplicação de imazethapyr 

e chlorimuron-ethyl em associação com glyphosate em soja teve a eficácia reduzida no controle 

de D. insularis; também observaram que quando adotado o sistema de aplique e plante o índice de 

rebrota foi maior. 

A correta associação de herbicidas é uma estratégia muito importante para evitar que 

ocorra uma seleção de plantas daninhas com resistência aos herbicidas. Atualmente os relatos de 

biótipos resistentes de D. insularis estão restritos a alguns países da América do Sul. O primeiro 

relato foi de resistência ao glyphosate em 2005 no Paraguai. Relatos posteriores da mesma 

molécula foram em 2008 no Brasil e 2014 na Argentina. O relato mais atual ocorreu em 2016 no 

Brasil, onde foi detectada a resistência aos herbicidas inibidores da ACCase (Heap, 2017). 

A preferência dos herbicidas inibidores da ALS aumentou na comunidade agrícola 

devido às baixas doses recomendadas, à baixa toxicidade aos mamíferos, à seletividade a várias 

culturas e eficácia no controle de várias espécies de plantas daninhas (Monquero et al., 2000).  

Os herbicidas pertencentes a esse grupo agem na enzima ALS (acetolactato sintetase), 

também chamada de acetohydroxyacido synthase (AHAS). Essa enzima é a primeira na 

biossíntese dos aminoácidos essenciais de cadeia ramificada, valina, leucina e isoleucina 

(Babczinski e Zelinski, 1991). A AHAS catalisa duas reações paralelas: condensação de 2 moles 

de piruvato, para formar acetolactato e a condensação de 1 mol de piruvato com 1 mol de 2-

oxibutirato para formar aceto-hidroxibutirato (Umbarger, 1969; Eberlein et al., 1997).  
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Após a absorção, estes herbicidas são rapidamente translocados para áreas de 

crescimento ativo (meristemas, ápices), a morte das plantas resulta de eventos que ocorrem em 

função da inibição da enzima e da não produção dos aminoácidos ramificados essenciais (leucina, 

isoleucina e valina), que, por sua vez, são essenciais na síntese proteica (Durner et al., 1991). 

A família das sulfoniluréias ao qual pertence o chlorimuron-ethyl e sulfometuron-methyl 

foram descobertas e desenvolvidas pela DuPont a partir de 1975. As moléculas desse grupo em 

geral, translocam via apoplasto e simplasto, o que possibilita a aplicação via foliar e via solo (Ray, 

1984).  

O comportamento no ambiente das sulfoniluréias é variado. Alguns compostos são 

rapidamente degradados outros são bastante persistentes, a degradação pode ocorrer por 

hidrólise química ou por degradação microbiana. Geralmente são ácidos fracos com pKa 

variando de 3 a 5 (Thill, 1994). As sulfoniluréia tem baixa pressão de vapor e apresentam maior 

potencial de lixiviação em solos de pH mais alto (Frederickson e Shea, 1986). 

A seletividade de alguns herbicidas deste grupo em algumas culturas como soja [Glycine 

max (L)] (Sweester et al., 1982), trigo (Triticum aestivum L.) (Frear et al., 1991; Kreuz e Fonne 

Pfister, 1992; Mougin et al., 1991) e milho (Zea mays L.) (Neighbours e Privalle, 1990), está 

baseada principalmente na habilidade das plantas em metabolizar rapidamente os compostos 

herbicidas em formas não tóxicas. A aveia, trigo e cevada, por exemplo, podem acrescentar um 

radical -OH ao anel fenil do chlorsulfuron, ao qual o herbicida conjuga se com carboidratos 

formando um composto inativo (Beyer Jr. et al., 1988). As plantas daninhas Echinochloa crus-galli 

(L) Beauv, Solanum nigrum (L) e Sorghum halepense (L) Pers são naturalmente tolerantes a certos 

herbicidas inibidores da ALS (Hutchison et al., 1984; Neighbours e Privalle, 1990).  

Os inibidores da ALS têm sido intensivamente utilizados em função da alta eficácia em 

doses muito baixas. A combinação do uso generalizado e da facilidade com que plantas daninhas 

desenvolvem resistência a este grupo resultou na seleção de um grande número de espécies 

resistentes. O primeiro registro de resistência à uma sulfoniluréia foi relatado por Mallory-Smith 

et al. (1990) que identificaram resistência cruzada a oito sulfoniluréias em biótipos de Lactuca 

serriola L. 

Sulfometuron-methyl (SM) tem pKa de 5,2 e é um ácido fraco, Kow de 0,309 em pH 7,0 

considerado moderadamente móvel e solúvel em água (244 ml.L-1 a 20 ºc), e apresenta baixa 

persistência no ambiente (meia vida de 20-28 dias) (University of Herdfordshire, 2011). 

Segundo Koskinen et al. (1996), o sulfometuron-methyl fica em sua forma não iônica 

em solos com o pH menor do que o seu pKa, estando sujeito às mesmas forças de sorção que 

atuam em herbicidas não dissociáveis. Fato observado por Garcia et al. (2012), onde a lixiviação 
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do sulfometuron-methyl (pKa 5,2) foi reduzida nos primeiros 10 cm do perfil em solos que 

apresentaram pHs (4,5 e 4,8) menores que o pKa. Resultados semelhantes foram observados por 

Reis et al. (2017), onde o sulfometuron-methyl lixiviou até 10 cm de profundidade em solo 

arenoso e até 5 cm em solo argiloso em experimento com SM marcado radioativamente. 

De acordo com Rodrigues e Almeida (2011), o herbicida chlorimuron-ethyl (CE) tem 

Kow de 1,29 em pH 7,0 a 20ºC e solubilidade de 1200 ml.L-1, sendo considerado um ácido fraco 

com pKa de 4.2. Para os herbicidas ionizáveis, o efeito residual e a persistência no ambiente 

dependem da argila, matéria orgânica do pH do solo (Milanova e Grigorov, 1996). Segundo 

Christoffoleti et al. (2009), a solubilidade desta molécula é considerada alta e é influenciada pelo 

pH do solo. Na solução aquosa a pH 5,0 a solubilidade é de 11 mg L-1; e 1.200 g L-1 a pH 7.0 

(Krevalis et al., 2006; Rodrigues e Almeida, 2011). Assim, em solos mais ácidos, o chlorimuron-

ethyl permanece como uma molécula e tem maior retenção por coloides; em contraste, em solos 

mais alcalinos, a maior parte do produto permanecerá na sua forma iónica (aniônica) com menor 

retenção por coloides do solo. 

O termo dose-resposta usualmente evoca a imagem de curvas sigmoides. Esse conceito 

foi extensivamente aplicado em toxicologia, em análises com o modelo probit de farmacologia 

(Finney, 1978; Jerne e Wood, 1949), tornando-se popular na pesquisa de herbicidas devido sua 

interpretação e visualização biológica direta (Hewlett e Plackett, 1979).  

No passado o maior problema nos resultados das relações dose-resposta era em muitos 

casos o próprio cálculo. A primeira solução para esse gargalo foram as linearizações dos dados 

com as transformações logarítmica, exponencial, logit ou probit. A maioria das curvas dose-

resposta não são lineares e os cálculos necessários para obter a equação que melhor prediz o 

ajuste de uma curva de regressão não linear eram muito demorados. A razão é que não existe 

uma solução analítica para as estimativas dos parâmetros na regressão não linear. Em vez disso, 

as estimativas devem ser encontradas em um processo repetitivo, onde melhores estimativas são 

calculadas. Hoje em dia, os computadores de alta velocidade e os pacotes de software estatístico 

estão amplamente disponíveis e as técnicas de análise não-linear não são mais um problema 

(Motulsky e Ransnas, 1987).  

Entretanto, a rápida proliferação de novos procedimentos para análise de dados pode 

gerar problemas na escolha do melhor método. Muitos dos métodos utilizados não descrevem 

com precisão os dados nos extremos das doses, além da diversidade de métodos tornar difícil a 

comparação dos resultados de um artigo para outro (Biediger et al., 1992). Segundo Seefeldt et al. 

(1995) a disciplina de plantas daninhas se beneficia de um procedimento padronizado para 

analisar curvas dose-resposta que fornece estimativas confiáveis nas altas e baixas doses, um teste 



33 
 

para comparação entre duas curvas e também permitir melhores comparações entre 

experimentos. Este método é a análise log-logística descrita por Streibig et al. (1993). 

Para que esta metodologia de análise tenha resultados satisfatórios, bem como um ajuste 

adequado dos modelos, existem detalhes que devem ser mencionados. O primeiro, talvez um dos 

mais importantes, é o intervalo de doses, as doses devem ser múltiplos de mesma razão. A 

quantidade mínima de doses para o ajuste de curva dose-resposta é quatro, contudo recomenda-

se o uso de pelo menos seis doses e os melhores ajustes são obtidos com intervalos de oito ou 

mais doses (Seefeldt et al., 1995). 

É fundamental que as curvas apresentem limites superiores e inferiores (Figura 1). 

Usando a biomassa seca como resposta, o limite superior é definido pela resposta da planta 

tratada com uma dose tão baixa que o valor é insignificante, enquanto o limite inferior é 

determinado pela resposta a partir de uma dose elevada, que consegue eleminar a planta alvo.  

O ponto médio da curva é observado entre os limites superior e inferior, pode ser 

denominado como a dose efetiva para reduzir 50% da população em questão, usualmente 

referida como ED50 (Streibig, 1988). Esse parâmetro pode receber outras denominações, 

dependendo da varável resposta estudada, como GR50 (dose necessária para reduzir o 

crescimento em 50% da população estudada). A DL50 (dose aguda letal para reduzir 50% da 

população), é usualmente referida em estudos toxicológicos com animais. 

Outros níveis de resposta também são comumente usadas, por exemplo, ED80 e ED90 

(doses efetivas para controlar 80% e 90% da população em questão). Essas outras estimativas 

estão sujeitas a erros maiores. A dose que causa 50% de resposta é a mais referida nos trabalhos, 

pois normalmente é a estimativa mais precisa possível da sensibilidade da planta a um herbicida 

(Seefeld et al., 1995). Em geral, não se consegue ajuste dos dados às equações quando não são 

obtidos valores de massa seca superiores a 50%, justificando a importância das doses inferiores à 

recomendada, principalmente nos casos em que a planta daninha é muito sensível aos herbicidas 

estudados (Gazziero et al., 2008).  

 Existe uma imensa confusão entre os modelos de regressão não-linear, mas geralmente 

há pouco interesse e utilização. Alguns modelos são indispensáveis para pesquisa em plantas 

daninhas. Os modelos mais comumente usados para as curvas dose-resposta são os modelo log-

logístico com três ou quatro parâmetros (Equação 1 e 2). A função log-logística de quatro 

parâmetros é dada pela equação (1): 

 

𝑌 = 𝑐 + { 
𝑑 − 𝑐

1 + exp[𝑏(log(𝑥) − log(𝑒))]
 }             (1) 
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Onde os parâmetros c e d são os limites inferior e superior respectivamente, o parâmetro 

b refere-se à inclinação relativa da curva em torno da ED50, que é representada na equação pelo 

parâmetro e, conhecido também como ponto de inflexão.  

A função log-logística (Figura 1) é simétrica em torno do parâmetro e (ED50). Em alguns 

casos, a simetria não se aplica, conforme demonstrado por Ritz (2010). 

 

 

Figura 1. Curva dose-resposta utilizando o modelo log-logístico correspondente a equação (1). Os valores 
dos parâmetros são: d = 4; c = 0.04; ED50 = 1x; e b = -0.65. Testemunha correspondem a dose 0 

 

Existem casos, onde o ponto de inflexão não está no meio do limite superior e inferior, 

como alternativa, o cálculo da ED50 deverá ser pela derivada da curva após a modelagem.  

O modelo log-logístico com 4 parâmetros é reduzido quando o parâmetro c assume o 

valor 0, surgindo então o modelo log-logístico de três parâmetros (Equação 2). 

 

𝑌 =
𝑑

1 + exp[𝑏(log(𝑥) − log(𝑒))]
              (2) 

 

Além dos modelos log-logístico, existe uma variação proposta por Brain-Cousens (Brain 

e Cousens, 1989), esse modelo é usado em situações onde o estudo apresenta hormesis. 

Hormesis é a situação onde a resposta observada no(s) tratamento com dose(s) sub-letais é 

melhor que a resposta observada na testemunha. O modelo Brain-Cousens (Equação 4) é obtido 

adicionando o parâmetro linear f no numerador.  
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𝑌 = 𝑐 + { 
𝑑 + 𝑓(𝑥) − 𝑐

1 + exp[𝑏(log(𝑥) − log(𝑒))]
 }             (4) 

 

O modelo Braian-Cousens também pode ter a redução de um parâmetro, igualando o 

limite inferior (c) para 0. 

Além dos modelos log-logísticos mais utilizados, existem também outros modelos dose-

resposta publicados na literatura, Gompertz, Von Bertalanffy e os do grupo Morgan-Mercer-

Flodin (Seber e Wild, 2003) 

A maioria dos modelos supõe que a resposta da planta, matéria seca por exemplo, é uma 

função decrescente com o aumento da dose. No entanto, os modelos acima podem ser também 

utilizados para descrever uma resposta crescente com o aumento da dose em avaliações visuais de 

controle por exemplo, onde o nível dos efeitos sobre plantas daninhas tipicamente aumenta com 

o aumento da dose. Portanto, na curva descendente, o valor de ED10 representa uma dose eficaz 

que proporciona 90% de controle da planta daninhas, que é equivalente ao valor ED90 na curva 

ascendente.  

Segundo os autores Streibig et al. (1993) e Seefeld et al. (1995) o modelo log-logístico 

apresenta inúmeras vantagens em relação a outros métodos de análise, principalmente por 

fornecer em sua equação não-linear o valor da ED50, facilitando assim a comparação da potência 

relativa entre as moléculas. 

O conceito de potência relativa pode ser comparado com taxas de câmbio entre moedas 

de diferentes países, a taxa de câmbio é o preço de uma moeda estrangeira medido em unidades 

da moeda nacional e a potência relativa (r) descreve taxas de uma molécula em relação a outra 

definida como referência (Streibig e Jensen, 2000). A potência relativa é descrita pela equação 3: 

 

𝑟𝐴 =  
𝑥𝐵

𝑥𝐴
              (3) 

 

Se em um teste com dois herbicidas A e B, onde o herbicida B é definido como 

referência. A dose de xA do herbicida A obteve o mesmo nível de resposta observada pela dose 

xB do herbicida B, então a potência relativa (rA) para o herbicida A em relação ao B é dada pela 

equação 3. Se rA > 1, o herbicida A é mais potente que o herbicida referência B e se rA < 1, o 

herbicida B é mais potente que A. Se rA = 1, os dois herbicidas são igualmente potentes. 

Embasado dos conceitos descritos acima, estabeleceu-se como objetivo deste capítulo, 

determinar as curvas de dose-resposta e a potência relativa em diferentes substratos, entre os 
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herbicidas inibidores da enzima Acetolactato sintase (ALS) aplicados em pré-emergência. Para 

atingir este objetivo, empregou-se as análises fornecidas através de curvas dose-resposta. 

 

2.2. Material e Métodos 

2.2.1. Experimento Dose-resposta 

Foram realizados três experimentos do tipo dose-resposta. Os dois primeiros tiveram 

como objetivo fornecer conhecimento da metodologia empregada e definir as doses ideais que 

atinjam toda superfície dose-resposta para os herbicidas chlorimuron-ethyl (CE) e sulfometuron-

methyl (SM). Todos experimentos foram realizados em casa de vegetação do Centro de Pesquisa 

e Desenvolvimento da DuPont em Paulínia (SP). 

O primeiro deles foi conduzido em vasos quadrados com capacidade para 0.240 kg de 

material. Foram utilizados 2 tipos de materiais: O substrato A é somente substrato comercial 

(marca Tropstrato HT®) puro; E o substrato B é uma mistura de solo arenoso, peneirado e livre 

de contaminação mais substrato comercial na proporção 3:1 v/v (Tabela 1). 

 

Tabela 1 - Resultados das análise física e química dos substratos utilizados antes da instalação dos 
experimentos. 

Material 

pH MO P K Ca Mg H+AL SB CTC V S-SO4 Argila Silte Areia 

CaCl2 g dm-3 --- mg dm-3 --- ----------------- cmolc dm-3 ----------------- % mg dm-3 ------------- % ------------- 

Substrato A 4,9 20,6 544 705 15,4 6,8 3 24,61 27,6 89 255 21,3 17,3 61,4 

Substrato B 5,0 5 75 198 4,3 1,8 3 6,72 9,7 69 38 18,2 15,8 66 

pH em CaCl2 0,01 mol L-1 acidez ativa; MO em dicromato/colorimétrico; P, K, Ca e Mg - extração pela resina 
trocada de íons; H+Al (acidez potencial); enxofre (S-SO4); extração com Ca(H2PO4)2 0,01mol L-1. 

 
O delineamento experimental foi completamente casualizado, com 8 doses para cada 

herbicida. As doses foram selecionadas a fim de propiciar, nas aplicações isoladas de cada 

herbicida, o controle de 100% nas maiores doses e nenhum controle nas menores. As sementes 

de capim-amargoso (Digitaria insularis) foram adquiridas da empresa AGRO COSMOS com 80% 

de germinação. Foram pesados 0,05 g de sementes em balança analítica de precisão e plantadas a 

1 cm de profundidade. Os substratos foram saturados até a capacidade de campo 1 dia antes da 

aplicação dos tratamentos. 

Foram então aplicados no dia 08 de dezembro de 2016 os tratamentos com 0,58; 1,17; 

2,34; 4,68; 9,37; 18.75; 37,50 e 75,00 g i.a.ha-1 dos herbicidas CURAVIAL® (sulfometuron-methyl) 

e CLASSIC® (chlorimuron-ethyl), totalizando 16 tratamentos mais uma testemunha para cada 
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substrato, com quatro repetições. A aplicação foi realizada em condições controladas em  câmara 

de aplicação “Generation II Spray Booth”, munido de bico leque tipo XR 11002, com 40 lbf/in² 

de pressão, utilizando se volume de calda de 200 L ha-1. 

 Após a aplicação as plantas foram mantidas em ambiente protegido, com temperatura 

máxima média de 30 ºc, mínima média de 15 ºc e irrigação diária de 12 mm durante todo o 

período do experimento (Figura 2). 

 

 

Figura 2. Disposição das parcelas do primeiro experimento em casa de vegetação logo após aplicação dos 
tratamentos, foram utilizados vasos plásticos com capacidade de 0,240 L e aplicado uma lâmina de água de 
12mm diariamente.  

 

Procedeu-se às avaliações de porcentagem de controle, foram feitas aos 14, 21, 28 e 35 

DAA (dias após aplicação) através da escala de 0 a 100%, em que 0% representou ausência de 

sintomas e 100% a morte das plantas. A avaliação de biomassa foi realizada aos 35 DAA, 

cortando-se as plantas rente à superfície e determinando-se a massa fresca. As mesmas plantas 

foram colocadas em estufa de circulação forçada para secagem por 72 horas a 65 ºc, após 

constatar peso constantes entre as pesagens foram determinados os valores de massa seca.  

O segundo experimento foi instalado em 15 de fevereiro de 2017, pois as curvas para o 

ativo chlorimuron-ethyl não conseguiram explorar toda superfície dose-resposta, ou seja, as 

maiores doses não conseguiram propiciar o total controle conforme esperado, impossibilitando a 

comparação das curvas e determinar de forma segura a potência relativa entre os herbicidas. 

Utilizando os mesmos materiais do primeiro experimento, as plantas foram mantidas também até 

as últimas avaliações no mesmo ambiente e nas mesmas condições do primeiro experimento. O 
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delineamento inteiramente casualizado foi mantido, juntamente com os vasos plásticos com 

capacidade para 0.240 kg e os dois tipos de substratos (A e B) estudados anteriormente (Tabela 

1). 

Entretanto, novos tratamentos foram propostos, o fator de quebra das doses foi alterado 

de dois para quatro. Assim as doses para o herbicida CLASSIC® (chlorimuron-ethyl) foram 

múltiplos de quatro (0,29; 1,17; 4,68; 18,75, 75,00; 300,00; 1200,00 e 4800,00 g i.a ha-1), e as doses 

para o herbicida CURAVIAL® (sulfometuron-methyl) foram mantidas (0,58; 1,16; 2,34; 4,68; 

9,37; 18,75, 37,50 e 75,00 g i.a ha-1). A aplicação foi realizada em pré-emergência em câmara de 

aplicação “Generation II Spray Booth” com 40 lbf/in² de pressão e bico tipo leque XR 11002 um 

dia após o plantio da Digitaria insularis. 

As novas doses então propostas para o CE tiveram um controle satisfatório nas maiores 

doses e quase nulo nas menores, conforme esperado, porém um terceiro experimento foi 

instalado no dia 01 de junho de 2017 para validar as doses propostas no segundo experimento. A 

capacidade das unidades experimentais foi alterada de 0,240 kg para 1,0 kg de material. As doses 

propostas no segundo experimento (0,29; 1,17; 4,68; 18,75, 75,00; 300,00; 1200,00 e 4800,00 g i.a 

ha-1 de chlorimuron-ethyl), e (0,58; 1,17; 2,34; 4,68; 9,37; 18,75, 37,50 e 75,00 g i.a ha-1 de 

sulfometuron-methyl) foram mantidas. 

No terceiro experimento os tratamentos foram aplicados 1 dia após os vasos serem 

saturados até a capacidade de campo. Também foi utilizado o mesmo equipamento com 

condições controladas. A aplicação foi realizada com 40 lbf/in² de pressão e bico tipo leque XR 

11002. Após aplicação, as avaliações visuais de controle foram feitas aos 14, 21, 28 e 35 DAA, 

aos 35 DAA também foi realizado o corte das plantas para as avaliações de biomassa, massa 

fresca (MF) e massa seca a peso constante (MS). A secagem das plantas foi em estufa de 

circulação forçada por 72 horas a 65 ºc.  

Para o experimento com as associações é essencial ter a potência relativa entre as 

moléculas para o cálculo da potência relativa foi utilizado a equação (5) proposta por Ritz et al. 

(2006). 

 

𝑟𝐴(𝑦) =  
𝑓𝐵−1(𝑦)

𝑓𝐴−1(𝑦)
 =  

𝐸𝐷𝐵50

𝐸𝐷𝐴50
𝑒𝑥𝑝 [

𝑏𝐴 −  𝑏𝑏

𝑏𝐴𝑏𝑏
𝑙𝑜𝑔 (

𝐷 − 𝐶

𝑦 − 𝑐
− 1)]             (5) 

 

Se bA < bB, a potência relativa rA é uma função crescente de y, tendendo para zero e se bA 

> bB, então a potência relativa rA é uma função crescente de y, tendendo para zero, mesmo que a 

diferença entre bA e bB seja muito pequena.  
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Após calcular a potência relativa entre os herbicidas CURAVIAL® (sulfometuron-methyl) 

e CLASSIC® (chlorimuron-ethyl) nas condições específicas em questão, pode-se então desenhar 

os tratamentos do experimento com os herbicidas em associação. 

 

2.2.2. Análise Estatística 

Os dados utilizados para calcular a potência relativa entre os herbicidas foram 

organizados de maneira a formar dois grupos com duas curvas dose-resposta cada, uma para cada 

herbicida em cada substrato. A variável resposta utilizada para descrever a ação dos herbicidas 

aplicados separadamente foi massa seca (MS). Segundo autores a MS é um dos melhores 

indicadores biológicos de crescimento das plantas, essa resposta foi sugerida como a medida mais 

objetiva para a definição de curvas dose-resposta de herbicida e na determinação da dose efetiva 

para uma espécie específica de planta daninha (Cabanne et al., 1999; Harring et al., 1998; Kudsk, 

1988; Kudsk e Streibig, 1993; Streibig et al., 1998). 

Todas as análises estatísticas foram feitas com ajuda do software livre R (R Core Team 

2014). Para analisar e comparar as múltiplas curvas dose-resposta, foi utilizado o pacote adicional 

“drc” desenvolvido por Ritz e Streibig (2005). Esse pacote é um código aberto e disponível 

gratuitamente, sendo a principal função “drm”, usada para obter as estimativas dos parâmetros e 

mostrar os modelos ajustados (Apêndice A). Os modelos log-logístico de 4 parâmetros (Equação 

1) e log-logístico de 3 parâmetros (Equação 2) foram escolhidos para descrever os dados  

 

ƒ(𝑥, (𝑏, 𝑐, 𝑑, 𝑒)) = 𝑐 + { 
𝑑 − 𝑐

1 + exp[𝑏(log(𝑥) − log(𝑒))]
 }             (1) 

 

ƒ(𝑥, (𝑏, 𝑑, 𝑒)) =  
𝑑

1 + exp[𝑏(log(𝑥) − log(𝑒))]
              (2) 

 

Onde, e é o ED50, c e d são os limites inferior e superior respectivamente, e o parâmetro b 

representa a inclinação em torno da ED50. O modelo log-logístico de 3 parâmetros teve o limite 

inferior (c) reduzido para 0. 

As múltiplas curvas de cada grupo foram ajustadas simultaneamente, e a qualidade de 

cada conjunto de modelos dose-resposta foi comparado através da análise de variância por um 

teste F para falta de ajuste (lack-of-fit) com intervalo de confiança de 95% (Seefeldt et al., 1995). 

Os parâmetros inclinação e os limites superior e inferior foram testados utilizando a função 
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“anova”, que determina se o modelo que melhor descreveu os dados é semelhante ao modelo 

inicial com todos os parâmetros variando livremente, através de um teste F (α=0,05) com base na 

soma residual dos quadrados dos dois modelos (Bates e Watts, 1988). Geralmente isso é feito 

para saber se um modelo com mais parâmetros pode ser reduzido por um com menos, portanto 

se a hipótese nula for aceita, o modelo com menos parâmetros pode ser usado na análise (Ritz e 

Streibig, 2005). 

 

2.3. Resultados 

Os primeiros experimentos não tiveram os resultados apresentados, pois serviram 

somente para adequar a metodologia e o ajuste das possíveis doses que englobassem toda 

superfície dose-resposta. As doses então propostas no segundo experimento tiveram um ajuste 

satisfatório, as maiores doses conseguiram grandes reduções de biomassa e quase nulo nas 

menores conforme esperado (Figura 3). 

 

 

Figura 3. Avaliação visual do segundo experimento aos 35DAA da aplicação de chlorimuron-ethyl e 
sulfometuron-methyl em Digitaria insularis, a direita a aplicação realizada em Substrato B e a esquerda em 
Substrato A. 

 

O terceiro experimento dose-resposta foi o que teve os resultados mais confiáveis para 

obter a potência relativa entre os herbicidas. Os resultados foram testados em diferentes 

variações do modelo log-logístico. A tabela 2 representa os parâmetros e os valores do teste F 



41 
 

para falta de ajuste (Lack-of-fit), comparando se a regressão com uma anova para cada variação 

do modelo log-logístico. 

 

Tabela 2 - Variações dos modelos log-logístico que foram modeladas nos dados obtidos do terceiro 
experimento dose-resposta. 

Variações 
 Lack-of-fit 

(Substrato B) 
Lack-of-fit 

(Substrato A) 

Parâmetros 

b (inclinação) c (limite inferior) d (limite superior) e (ED50) 

1 (inicial) p = 0,0742 p = 0,1834 Livre Livre Livre Livre 

2 p = 0,1111 p = 0,1610 Livre Valor Comum Valor Comum Livre 

3 p = 0,0257 p = 0,1488 Livre -
(1)

 Livre Livre 

4 p = 0,0370 p = 0,1903 Livre - Valor Comum Livre 

5 p = 0,0401 p = 0,0000 Valor Comum Valor Comum Valor Comum Livre 

Livre (parâmetro variou livremente conforme o modelo); Valor Comum (as curvas compartilharam um valor 
comum entre elas; (1) (o modelo não possui o parâmetro); Valores com p<0,05 são significativos com 95% de 
intervalo de confiança. 

 

O modelo que melhor se ajustou aos dados no Substrato A foi o modelo log-logístico 

com 3 parâmetros variação (4) (Figura 4B); a hipótese H0 de que o modelo se ajustou bem aos 

dados foi aceita, apresentando p-valor de 0,1903; para os dados em Substrato B o modelo log-

logístico variação (2), com 4 parâmetros (Figura 5B) obteve o melhor ajuste com p-valor de 

0,1111. 

As curvas dose-resposta dos herbicidas chlorimuron-ethyl (CE) e sulfometuron-methyl 

(SM) aplicados isoladamente em Substrato A encontram-se na figura 4. Da mesma forma, a figura 

5 ilustra as curvas dose-resposta em Substrato B.  

As curvas de cada herbicida foram modeladas simultaneamente para testar a hipótese de 

ter parâmetros parecidos para os diferentes herbicidas, através de um teste F com base na soma 

residual dos quadrados dos modelos.  

Um caso muito especial no modelo log-logístico ocorre quando as curvas são paralelas, 

ou seja, apenas diferem no parâmetro e (ED50). As hipóteses de curvas semelhantes foram 

claramente rejeitadas p= < 0,0001 para o Substrato B e p=0,0010 para o Substrato A. Se os testes 

estatísticos mostram que as curvas dose-resposta não são semelhantes. Pequenas diferenças na 

inclinação das curvas dose-resposta podem causar grandes desvios nos níveis de controle, 

portanto quaisquer conclusões ou previsões sobre o comportamento dos herbicidas devem ser 

levadas em consideração.  
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Figura 4. Curvas de resposta da massa seca a peso constante (g) de capim-amargoso (Digitaria insularis) 
submetidos a diferentes doses de sulfometuron-methyl e chlorimuron-ethyl em Substrato A. (A) modelo 
(1) inicial; (B) modelo (4) ajustados ao modelo log-logístico com 3 parâmetros (Streibig, 1988) com a 
média das quatro repetições 
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Figura 5. Curvas de resposta da massa seca a peso constante (g) de capim-amargoso (Digitaria insularis) 
submetidos a diferentes doses de sulfometuron-methyl e chlorimuron-ethyl em Substrato B. (A) modelo 
(1) inicial; (B) modelo (2) ajustados ao modelo log-logístico com 4 parâmetros (Streibig, 1988) com a 
média das quatro repetições 
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A similaridade dos parâmetros entre a variação do modelo log-logístico que melhor se 

ajustou aos dados e a variação inicial que possui todos os parâmetros variando livremente 

também foram testados. No Substrato A a variação (4) (Figura 4B) foi comparado com a variação 

inicial (1) (Figura 4A) e o p-valor foi de 0,3381 determinando, portanto, a redução do modelo 

log-logístico de 4 parâmetros para o de 3 parâmetros. Em Substrato B a comparação foi feita 

entre a variação (2) (Figura 5B) e o modelo inicial (1) (Figura 5A), o p-valor de 0,5959 mostrou 

que os modelos são semelhantes, nesse caso os modelos reduzidos com menos parâmetros não 

puderam serem usados pois os testes para falta de ajuste foram significativos com p-valor de 

0,0257 para variação (3) e 0,0370 para variação (4), mostrando que essas variações não 

representam os dados. 

A figura 6 ilustra a eficácia dos herbicidas, fica evidente a maior capacidade do 

sulfometuron-methyl em provocar maior redução da massa seca de D. insularis. em relação ao 

chlorimuron-ethyl. A dose de 75 g i.a ha-1 do chlorimuron-ethyl não conseguiu reduzir a massa 

seca das plantas, as doses que obtiveram controles completos em Substrato B foram: 1200 g i.a 

ha-1 e 4800 g i.a ha-1 em Substrato A, para o sulfometuron-methyl a dose que obteve visualmente 

um controle satisfatório do capim-amargoso foi de 37,5 g i.a ha-1 em Substrato B e 75 g i.a ha-1 

em Substrato A (Figura 6). 
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Figura 6. Imagem do terceiro experimento aos 35DAA da aplicação de chlorimuron-ethyl e sulfometuron-
methyl em Digitaria insularis. A dose administrada em cada tratamento (vaso) é representada pelo número 
de vezes que se multiplica em D, onde D é igual a 18,75 g i.a ha-1). 

 

Um dado fundamental para o cálculo da potência relativa entre as moléculas é o valor da 

ED50 de cada herbicida em cada substrato. Os valores apresentados na tabela 3, mostram no 

parâmetro e os valores da ED50. O SM teve valores menores, 16,67 e 2,772 g i.a.ha-1, já o CE 

obteve 143,3 e 122,1 g i.a.ha-1 nos Substratos A e B, respectivamente. O parâmetro d que 

representa o limite superior de cada molécula é igual, pois esse parâmetro foi estabelecido um 

valor comum de 3,687 para Substrato A e 3,740 para Substrato B. Os valores da declividade (b) 

de cada curva foram 2,470 para o SM e 0,971 para o CE no Substrato A e 0,791 para SM e 0,791 

para CE em Substrato B. O parâmetro c que representa o limite inferior foi calculado somente na 

aplicação em Substrato B, o valor obtido foi de -0,354, porém o p-valor foi de 0,0647 aceitando a 

hipótese que os valores não são significativamente diferentes de zero. Em Substrato A foi 
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possível reduzir o modelo log-logístico de 4 parâmetros para o de 3 parâmetros, portanto o limite 

inferior (c) não foi calculado.  

 

Tabela 3 - Resumo do resultado das regressões log-logística dos modelos utilizados nos diferentes 
substratos para ambas moléculas 

 

Variação 4 (Substrato A) 
 

Variação 2 (Substrato B) 

SM p-valor 
 

CE p-valor 
 

SM p-valor 
 

CE p-valor 

c -(1) -(1) 
 

-(1) -(1) 
 

-0,354 ± 0,188 0,0647 
 

-0,354 ± 0,188 0,0647 

d 3,687 ± 0.064 0.0001 
 

3,687 ± 0.064 0.0001 
 

3,740 ± 0.089 0.0001 
 

3,740 ± 0.089 0.0001 

b 2,470 ± 0,362 0.0001 
 

0,971 ± 0,121 0.0001 
 

0,701 ± 0.087 0.0001 
 

0,791 ± 0.127 0.0001 

e 16,67 ± 1,672 0.0001 
 

143,3 ± 21,80 0.0001 
 

2,772 ± 0.508 0.0001 
 

122,1 ± 23,86 0.0001 

Parâmetros da regressão log-logística (c = limite inferior; d = limite superior; b = declividade; e = ED50). Todos 
parâmetros estão acompanhados dos erros padrão. Valores com p<0,05 são significativos com 95% de intervalo de 
confiança. (1) O limite inferior não foi determinado pois o modelo usado foi somente com 3 parâmetros, portanto c 
= 0 

 

Embora o cálculo da potência relativa em curvas dose-resposta não semelhantes seja um 

pouco mais complicado do que com curvas semelhantes, o cálculo pode ser feito através da 

equação (5), proposta por Ritz et al. (2006). Os valores encontrados para um nível de resposta de 

50% foram 8,596 em Substrato A e 44,047 Substrato B no nível ED50 das curvas (Tabela 4). 

 

Tabela 4 - Potência relativa nos diferentes níveis de controle 

 

ED10 
 

ED50 
 

ED90 

Estimado Mín Máx 
 

Estimado Mín Máx 
 

Estimado Mín Máx 

Substrato 
2,1784 ± 

0,782 
0,6182 3,7388 

 
8,5968 ± 

1,344  
5,914 

11,279
7  

33,924 ± 
10,46 

13,043 54,806 

Arenoso 
30,839 ± 

12,13 
6,5844 55,094 

 
44,047 ± 

7,168 
29,718 58,375 

 
62,909 ± 

28,10 
6,7247 119,09 

 

Porém o valor calculado não deve ser apresentado sozinho, Ritz e Streibig (2005) 

demonstram a potência relativa por meio de um diagrama (Figuras 7 e 8), exibindo todo o alcance 

da potência relativa em níveis de respostas muito baixos até níveis de respostas muito altos. Além 

disso, quando os limites superiores ou inferiores, ou ambos, são muito diferentes entre as curvas 

dose-resposta, pode-se ter uma inferência errada se um único valor de ED for tomado como 

base. Assim, recomenda-se usar a resposta real e não as respostas dimensionadas, porque o 

dimensionamento remove algumas das informações biológicas que na pior das hipóteses podem 

levar a conclusões erradas. As diferenças nos limites inferior, superior ou ambas, entre as curvas 

dose-resposta podem ser causadas por heterogeneidade do experimento, diferentes de 

crescimento, espécies de plantas ou modo de ação do herbicida. Existem situações onde a escolha 

de um limite superior ou inferior comum é usada. Por exemplo, é esperado que os crescimentos 
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relativos se aproximem de zero em concentrações muito elevadas de herbicidas. Nesse caso, faz 

sentido colocar o limite inferior em zero ou algum outro valor fixo. 

A título de comparação pode se obter os valores das potências relativas levando em 

consideração uma variação do modelo log-logístico onde as curvas são consideradas paralelas, 

apesar da falta de suporte estatístico para isso (p-valor de 0,401 e 0,0007 em Substrato B e 

Substrato A respectivamente). As potências relativas seriam então independentes do nível de 

resposta. O valor encontrado em substrato seria de 10,758 e 40,081 nos Substratos A e B 

respectivamente, sendo valores próximos das potências relativas encontradas ao nível ED50 das 

curvas não paralelas. 

 

 

Figura 7. Diagrama da potência relativa em função da resposta entre as curvas dos herbicidas 
sulfometuron-methyl e chlorimuron-ethyl apresentadas em substrato A. 
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Figura 8. Diagrama da potência relativa em função da resposta entre as curvas dos herbicidas 
sulfometuron-methyl e chlorimuron-ethyl apresentadas em Substrato B. 
 

2.4. Discussão 

O estudo das curvas dose-resposta é extremamente importante em determinar a 

potência relativa entre herbicidas em uma pesquisa. Alguns autores afirmam que a seletividade e a 

eficácia de duas moléculas podem ser comparadas através das curvas dose-resposta observadas 

(Bartley, 1993; Cabanne et al., 1999; Schmidt, 1993; Streibig et al., 1993). O modelo log-logístico 

é muito apropriado para os estudos de dose-resposta em plantas daninhas, pois a equação 

apresenta parâmetros de fácil leitura, intervalos de confiança, testes para identificar a falta de 

ajuste e testes para identificar condições específicas entre curvas, sendo fácil de empregar nos 

softwares atualmente disponíveis (por exemplo, R). 

A comparação direta entre curvas é feita através do estudo da “avaliação horizontal” 

entre as curvas. Esse tipo de comparação direta somente é possível quando as curvas são 

semelhantes também conhecidas como paralelas. Para duas curvas serem paralelas elas têm que 

possuir declividades (parâmetro b) estatisticamente iguais. Se dois herbicidas tiverem o mesmo 

local de ação, existe grande possibilidade de existir semelhança entre as curvas. As análises 

estatísticas mostraram que as curvas dose-resposta de chlorimuron-ethyl (CE) e sulfometuron-

methyl (SM) aplicados nos Substratos A e B tiveram as hipóteses de paralelismo rejeitadas. Dados 

de Streibig et al. (1999) mostraram também que moléculas com o mesmo mecanismo de ação 
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podem ter a condição de paralelismo rejeitada, nesse caso o autor estudou dois herbicidas 

inibidores do fotossistema II. Existem muitas razões possíveis para não ter paralelismo em curvas 

de herbicidas do mesmo mecanismo de ação, a nível molecular, diferenças minuciosas nas 

propriedades das moléculas podem afetar as ligações no sítio de ação, gerando curvas não 

semelhantes (Follak e Hurle, 2003; Streibig et al., 1999). Na verdade, Finney (1965) afirmou que 

ter curvas dose-resposta semelhantes é uma condição necessária, mas insuficiente, para assumir 

que dois compostos biológicos têm mecanismo de ação semelhantes em um bioensaio. 

As curvas dose-resposta raramente são semelhantes, consequentemente deve se testar 

estatisticamente à similaridade antes do cálculo da potência relativa. Se a hipótese de curvas 

paralelas for rejeitada não deve se basear os cálculos em um único nível de resposta (ED50 por 

exemplo), segundo Seefeld et al. (1995) e Streibig et al. (1993) pode-se testar a similaridade dos 

modelos através de uma ANOVA ou o teste de razão da verossimilhança. As hipóteses de curvas 

semelhantes dos experimentos foram rejeitadas p= < 0,0001 para o Substrato B e p=0,0010 para 

o Substrato A segundo o teste-F.  

Não se observaram grandes diferenças entre os limites inferiores e superiores das curvas 

enquanto variaram livremente e segundo Ritz et al. (2006) as grandes diferenças nos limites 

inferior ou superior, ou ambas, entre as curvas dose-resposta podem ser causadas por diferenças 

no delineamento experimental, condições de crescimento, espécies de plantas ou mecanismo de 

ação do herbicida. A possível causa de diferenças nos limites superior e inferior é importante para 

avaliar e levar em consideração na análise estatística e que não deve ser mascarada por trás das 

transformações. Há, é claro, situações em que a teoria argumenta em favor da escolha de um 

limite superior ou inferior comum. Por exemplo, é esperado que as taxas de biomassa se 

aproximem de zero em concentrações elevadas de herbicidas. 

Grande diferença entre as curvas ocorreram quando elas são comparadas entre os 

substratos. A potência relativa em Substrato B foi aproximadamente 5 vezes maior que o valor 

determinado em Substrato A. Isso porquê os valores das ED50 do sulfometuron-methyl em 

Substrato B saltaram de 2,772 para 16,67 em Substrato A, ou seja, uma quantidade maior do 

herbicida precisa ser aplicada no Substrato A para obter os mesmos resultados na redução da 

massa seca. Os herbicidas estudados são ionizáveis e são dependentes do teor de argila, matéria 

orgânica e do pH do solo (Milanova e Grigorov, 1996). Os teores de argila e o pH dos substratos 

estudados são muito semelhantes, por outro lado o teor de matéria orgânica do Substrato A é 5 

vezes maior que a encontrada no B. A matéria orgânica (MO), devido à sua alta capacidade de 

troca de cátions e grande superfície específica, tem papel importante na adsorção de herbicidas 

no solo, deixando uma quantidade menor de herbicida disponível na solução do solo. O teor de 
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minerais de argila do tipo 2:1, apresenta influência pouco menor em relação a matéria orgânica 

sobre a adsorção dos herbicidas (Bailey e White, 1970; Stevenson, 1982). O coeficiente de 

partição octanol-água (Kow) é a propriedade química que mensura a estimativa direta da 

hidrofobicidade ou da tendência de partição do herbicida ir do meio aquoso para um meio 

orgânico. Considera-se que a afinidade pelo octanol serve como indicativo do grau de 

lipofilicidade e, portanto, também a afinidade com MO (Schwarzenbach et al., 1992). Nesse caso 

houve uma quantidade maior dos herbicidas retidos na matéria orgânica presente no Substrato A 

em comparação com o Substrato B. Deixando a liberação mais lenta dos produtos para a solução 

do solo. Gonzales e Ukrainczyk (1996), estudando a sorção e dessorção do nicosulfuron, 

verificaram correlação da sorção desse herbicida com o conteúdo de matéria orgânica nos solos 

brasileiros. 

As sulfoniluréias, de modo geral, apresentam grande mobilidade em solos alcalinos (Blair 

e Martin, 1988; Smith, 1995). Outra característica desse grupo de moléculas é o pKa, assim em 

valores de pH superiores ao pKa, as moléculas encontram-se ionizadas, portanto, com maior 

solubilidade em solventes polares, como a água. O chlorimuron-ethyl apresenta pKa (4,2) menor 

que ambos os indicadores pH (4,9 e 5,0) dos substratos estudados, portanto, a concentração da 

forma molecular dessa molécula será menor que a forma dissociada. O inverso ocorre com o 

sulfometuron-methyl, a maior concentração é na forma molecular, pois seu pKa (5,2) é maior que 

os indicadores pH dos substratos. Quando a molécula se encontra na forma molecular, a 

afinidade por solventes de natureza apolar é maior, como o octanol (Lee et al., 1990). Nesse caso 

o sulfometuron-methyl estando em maior concentração na forma molecular sofreu ação maior da 

matéria orgânica, principlamnte no Substrato A. Para a maioria dos herbicidas, especialmente os 

não-iônicos o teor de matéria orgânica do solo é constituinte que mais se correlaciona com sua 

adsorção e movimento (Fruhstorfer et al., 1993; Koskinen e Clay, 1997).  

Sendo o pKa dos herbicidas e a concentração de matéria orgânica no Substrato A os 

fatores que determinaram um valor menor da potência relativa em comparação com a do 

Substrato B, ou seja, uma quantidade maior de produto é necessário em Substrato A em 

comparação com a aplicada em Substrato B para obter a mesma redução na massa seca, 

principalmente para o sulfometuron-methyl que teve o valor determinado da ED50 5 vezes maior 

no Substrato A.  

A lixiviação também influenciou as moléculas aplicadas. De acordo com Christoffoleti et 

al. (2009), a solubilidade do chlorimuron-ethyl é considerada alta sendo também influenciada pelo 

pH do solo. Na solução aquosa a pH 5,0, a solubilidade é de 11 mg L-1; a pH 6,5, 450 mg L-1; e a 

pH 7.0, 1.200 g L-1. O sulfometuron-methyl (SM) apresenta solubilidade menor que o 
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chlorimuron-ethyl (CE) (6,4 mg L-1 e 244 mg L-1) (Krevalis et al., 2006; Rodrigues e Almeida, 

2011), fazendo com que a lixiviação do SM seja menor que a do CE. Os valores de Kow são 

diferentes entre as moléculas o valor para o SM é de 0,39 sendo considerado uma molécula 

hidrofílica. Já o CE é considera mediamente lipossolúvel (Kow = 1,29) segundo classificação 

proposta por Vidal (2002). Entretanto, quando o SM está presente na solução do solo ele 

consegue ser mais ativo na planta daninha Digitaria insularis. 

Esse conhecimento mostra que muitos fatores afetam a comparação entre moléculas, 

sendo específico o resultado obtido nesse estudo, não podendo haver a generalização dos 

resultados e sim usá-los com cautela, como indicativo de possíveis interações. Se existirem 

estudos semelhantes com resultados semelhantes, há maior indicação de que esse 

comportamento poderá irão ocorrer novamente. Se os resultados dos estudos sempre forem 

diferentes, algum fator tem maior influência sobre o estudo (o que pode ser o bioindicador, o 

produto, o substrato) Cedergreen et al. (2007a) estudaram a repetibilidade e a variação de 

resultados de experimentos dose-resposta e concluíram que, sistemas de testes diferentes terão 

provavelmente resultados diferentes, sendo influenciado pela complexidade da espécie estudada e 

as diferenças no ambiente de crescimento; a especificidade do resultado também depende da 

concepção do teste, ou seja, número de doses e repetições realizadas. 

 

2.5. Conclusão 

O cálculo da potência relativa em curvas não paralelas, como na presente pesquisa, 

também pode ser resolvido. Para um nível de resposta de 50%, os valores foram de 8,596 e 

44,047 nos Substratos A e B respectivamente, mostrando que o sulfometuron-methyl foi mais 

potente em relação ao chlorimuron-ethyl para a planta daninha Digitaria insularis. 
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3. ISOBOLOGRAMAS COMO FORMA DE DESCREVER A ASSOCIAÇÃO DE 

HERBICIDAS INIBIDORES DA ALS, EM Digitaria Insularis (L.) Fedde 

Resumo 

Isobolograma é o termo designado para a forma de representação gráfica de 
um ou mais modelos isobole. Foi inicialmente empregado na farmacologia e trazido 
para a área de defensivos agrícolas por Tammes em 1964. Segundo o autor, esta 
representação é de grande valia em estudo de sinergismo e antagonismo O 
sinergismo e o antagonismo são frequentemente definidos em torno do modelo de 
Concentração Aditiva (CA). Portanto, é vital para estudos com associação de 
herbicidas poder testar se um desvio da CA observado é verdadeiro ou se é 
simplesmente devido a variação aleatória. O experimento foi instalado em casa de 
vegetação do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da DuPont em Paulínia (SP) 
em capim-amargoso. Combinou-se curvas dose-resposta com sete doses e 4 
repetições para cada três proporções em associação [(25% : 75%); (50% : 50%); (75% 
: 25%)] e dois tratamentos com os produtos puros [(0 : 100%); (100% : 0)] 
chlorimuron-ethyl / sulfometuron-methyl respectivamente mais quatro testemunhas, 
totalizando 144 parcelas. A aplicação foi realizada em pré-emergências, as avaliações 
visuais de controle foram feitas. Aos 14, 21, 28 e 35 dias após aplicação dos 
tratamentos; aos 35 dias as plantas foram cortadas e levadas para secar em estufa, 
após 3 dias a massa seca a peso constante foi obtida. As análises foram realizadas no 
software livre R, utilizando o pacote estatístico “drc” proposto por Ritz e Streibig 
(2005). O método das isobole permite testar se os modelos isobole selecionados são 
razoáveis para os dados e testar a hipótese de CA. As isobologramas demonstraram 
que o modelo isobole de Concentração Aditiva foi rejeitado. Outros modelos foram 
testados e o modelo proposto por Vølund foi o que melhor se ajustou aos dados 
com p-valor de 0,7244. Os modelos apontaram que as associações testadas foram 
antagônicas na variável massa seca. A medida que a proporção de chlorimuron-ethyl 
aumenta na associação, aumenta-se o nível do antagonismo.  

Palavras-chave: Isobole; Isobolograma; Sinergismo; Antagonismo; Associação de 
herbicidas 

 

Abstract 

Isobologram is the term designated for the form of graphical representation 
of one or more isobole models. It was initially used in pharmacology and brought to 
the area of agricultural pesticides by Tammes in 1964. According to the author, this 
representation is of great value in the study of synergism and antagonism. Synergism 
and antagonism are often defined around the Concentration Additive model (CA). 
Therefore, it is vital for studies with herbicide association to be able to test whether 
an observed CA deviation is true or whether it is simply due to random variation. 
The experiment was carried out in a greenhouse at the DuPont Research and 
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Development Center in Paulínia (SP) in sourgrass (Digitaria insularis). Dose-response 
curves were combined with seven doses and four replicates for every three 
proportions in association [(25% : 75%); (50% : 50%); (75% : 25%)] and two 
treatments with pure products [(0 : 100%); (100% : 0)] chlorimuron-ethyl / 
sulfometuron-methyl respectively plus four controls, totaling 144 plots. The 
application was performed in pre-emergencies, visual evaluations of control were 
made. At 14, 21, 28 and 35 days after application (DAA) of the treatments; at 
35DAA the plants were cut and taken to greenhouse drying, after 3 days the dry mass 
at constant weight was obtained. The analyzes were performed in free software R, 
using the statistical package "drc" proposed by Ritz and Streibig (2005). The isobole 
method allows you to test whether the selected isobole models are reasonable for the 
data and to test the CA hypothesis. The isobolograms demonstrated that the isobole 
model of Concentration Additive was rejected. Other models were tested and the 
model proposed by Vølund was the one that best fit the data with p-value of 0.7244. 
The models showed that the associations tested were antagonistic for dry mass 
variable. As the proportion of chlorimuron-ethyl increases in association, the level of 
antagonism increases. 

Keywords: Isobole; Isobologram; Synergism/Antagonism; Herbicide association 
 

3.1. Introdução 

Para evitar perdas provocadas pelas plantas daninhas deve se realizar medidas eficazes 

de manejo. Estas medidas de manejo devem ser realizadas da forma mais racional possível, 

integrando medidas culturais, mecânicas e químicas. O método químico de controle de plantas 

daninhas é realizado com a utilização de produtos sintéticos denominados de herbicidas (Victoria 

Filho, 1985). Sendo esta última a que resulta em melhores índices de controle, tornando o 

método químico de grande utilização, o que faz com que o manejo de plantas daninhas, seja 

realizado através do uso de herbicidas na maioria dos casos. (Oliveira Jr et al., 2011). 

A associação de duas ou mais moléculas diferentes vêm sendo uma técnica amplamente 

empregada no controle das plantas daninhas que ao lado de outras técnicas compõem um manejo 

mais moderno da vegetação. Entre as vantagens apresentadas pela associação de herbicidas estão 

o aumento do espectro, controlando espécies com diferentes sensibilidades, redução nos custos 

da aplicação e atraso no desenvolvimento de biótipos resistentes (Gressel, 1990). Segundo Jordan 

e Warren (1995) algumas associações podem melhorar a seletividade para a cultura, pois utiliza-se 

doses mínimas de cada uma das moléculas que são altamente eficazes sobre diferentes plantas 

daninhas em comparação com altas doses de um único herbicida. É importante ressaltar que as 

associações de herbicidas de diferentes mecanismos de ação são mais eficazes como forma de 

prevenção e manejo de resistência quando a reprodução é autógama, pois a recombinação gênica 
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de diferentes alelos que conferem resistência tem menor probabilidade de ocorrer em relação a 

plantas alógamas (Gould, 1995).  

Ainda existem controvérsias no que diz respeito à legislação para misturas de 

defensivos. Em 1985 foi encaminhado pelo Ministério da Agricultura um ofício, que retirava as 

instruções para o uso de todas as recomendações sobre misturas de produtos em tanque (Lima, 

1997), deixando subentendido que as misturas em tanque haviam sido proibidas. Posteriormente 

uma portaria foi publicada e criou a possibilidade de as empresas incluírem no registro a 

recomendação das misturas em tanque. No ano de 2002 essa portaria foi revogada pela Instrução 

Normativa nº 46 (BRASIL, 2002), deixando questionável, se de fato a prática da mistura de 

tanque era ou não proibida. Para a AENDA (AENDA, 2011), a mistura de tanque não é 

proibida, tendo o agricultor como total responsável pela sua prática. Atualmente, a instrução 

normativa 16 proíbe qualquer menção de marca comercial de produtos usados em conjunto ou 

em sequência na aplicação dos agrotóxicos, não aprovados por ocasião do registro (BRASIL, 

2017). 

Aplicações em pós-emergência de 18 g i.a.ha-1 de imazethapyr em Setaria faberi Herm 

resultou em uma redução de 83% na massa seca em relação à testemunha, porém quando 

associado com 36 g i.a.ha-1 de clethodim foi observado um aumento do peso seco de Setaria f. de 

5%, de acordo com o método de Colby (Nelson et al., 1998). Da mesma forma, Cantwell et al. 

(1989) relataram redução no controle para mesma espécie de planta daninha quando imazethapyr 

foi associado com sethoxydim. Peressin et al. (1997) sugerem que as associações de graminicidas 

com latifolicidas é altamente específica e dependente, além de outros fatores, do graminicida 

utilizado, bem como da espécie de planta daninha. Outra pesquisa indicou que a atrazina em 

associação com algumas sulfoniluréias pode resultar em uma redução de 18% no controle de 

capim-massambará [Sorghum halepense (L.) Pers.] (Damalas e Eleftherohorinos, 2001). Resultados 

parecidos foram observados para outras sulfoniluréias, segundo Schuster et al. (2007) a aplicação 

de atrazina + mesotrione em associação também prejudicaram a ação do nicosulfuron e 

rinsulfuron no controle de Setaria viridis e Setaria glauca.  

Ao contrário das associações com adjuvantes e formulações diferentes, prever o 

desempenho de dois ou mais herbicidas juntos é mais complicado e requer o uso de modelos de 

referência e delineamentos experimentais aprofundados (Streibig e Jensen, 2000). Recentemente, 

a Dinamarca incluiu em seu sistema integrado para manejo de plantas daninhas, as curvas dose-

resposta da maioria das combinações de herbicidas comercialmente disponíveis e as 70 espécies 

de plantas daninhas mais comuns. Nesse sistema a melhor composição pode ser estimada entre 
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todas as associações relevantes considerando fatores econômicos, ambientais e biológicos 

(Kudsk, 2003). 

Tradicionalmente, algumas pesquisas com associações são baseadas em estudos 

empíricos, em experimentos fatoriais com doses pré-estabelecidas e, às vezes, analisadas com 

regressões polinomiais (Flint et al., 1988; Simpson e Sloller, 1996). Os experimentos fatoriais com 

associações de dois herbicidas por exemplo, têm como base a interação dos efeitos dos herbicidas 

e apenas diz se o efeito de um herbicida permanece inalterado em relação ao outro herbicida em 

associação. A interação inevitavelmente ocorrerá se a faixa de dose for ampla, pois em doses 

extremamente baixas ou altas as respostas estão nos limites superior e inferior da curva de dose 

resposta. Consequentemente tais interações têm pouca relevância biológica. Na literatura, a 

definição de sinergismo e antagonismo em relação aos modelos de referência às vezes é ambígua, 

pois alguns modelos de referência utilizados são considerados contraditórios (Ritz e Streibig, 

2014). 

Muitas vezes, a falta de conhecimento sobre os modelos de referência a serem usados e 

também o interesse em patentear associações sinérgicas levam a algumas publicações com falhas 

dramáticas. O exemplo mais conhecido foi a associação dos inseticidas dieldrin + endosulfan, 

onde seu potencial foi considerado mil vezes maior em relação aos compostos isolados em 

experimentos onde a variável resposta foi o aumento de estrogênio em organismos vivos (Arnold 

et al., 1996). O experimento de Arnold et al. (1996), teve os resultados baseados na aditividade 

dos efeitos das ED50, onde essa abordagem é limitada para dose-resposta não linear. Geralmente 

as curvas dose-resposta não são lineares (Korten-kamp e Altenburger, 1999). O artigo foi retirado 

e inúmeros trabalhos foram feitos sobre modelos de referência e o conceito de sinergismo. 

Uma maneira mais geral de descrever a ação conjunta das associações de herbicidas é 

usar as curvas dose-resposta dos herbicidas isolados e suas associações, incorporando em vários 

modelos de referência com ação conjunta, por exemplo, o Concentração Aditiva (CA), que 

assume os compostos aplicados simultaneamente, não têm interferência entre si, pois agem no 

mesmo local de ação. Já o Modelo de Ação Independente (AI), presa que os compostos atuam 

independentemente um do outro, isto é, em diferentes locais de ação (Streibig, 1987).  

Em teoria isso torna bastante fácil de escolher um modelo de referência, mas os 

compostos podem ter locais de ação secundários ou mesmo terciários, dependendo da dose ou 

modos de ação que danificam estruturas e não apenas rotas enzimáticas. Outra questão é que, no 

metabolismo de um organismo nenhum local de ação é afetado sem desencadear danos a outros 

locais de ação (Ritz e Streibig, 2014). 
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O modelo de Concentração aditiva (CA) assume que os produtos químicos têm o 

mesmo local molecular de ação e, portanto, podem ser considerados como diluições umas das 

outras. Em consequência disso, o efeito conjunto de dois produtos químicos deve ser igual ao 

efeito da soma de cada um deles, quando a potência relativa entre esses produtos for considerada 

(Greco, 1995). Embora a teoria pressuporia locais de ação semelhantes, a CA também foi 

proposta para se aplicar às misturas de substâncias químicas capazes de causar uma resposta 

toxicológica comum. (Berenbaum, 1989). Isso poderia ser um modo de ação fisiológico mais 

amplamente definido, como, por exemplo, a fotossíntese ou a respiração; se considerarmos 

somente o resultado final da aplicação, como a morte ou inibição do crescimento, o modelo CA 

poderia ser aplicado a quase todos os produtos químicos (Cedergreen et al., 2007b). Para ilustrar 

os conceitos, Streibig et al. (1998) assumem como exemplo a variável porcentagem de controle, e 

uma resposta de 90% de controle é atingida quando aplicado 1 kg ha-1 de mecoprop, essa mesma 

resposta é atingida na aplicação de 0,004 kg ha-1 de tribenuron-methyl. A partir das doses 

aplicadas obtêm-se a potência relativa de 250 (1 : 0,004). Se a potência relativa for mantida, pode-

se aplicar a associação das duas moléculas em qualquer dose que o controle de 90% não vai ser 

alterado. Por exemplo, se queremos manter o mesmo controle de 90% com 0,500 kg ha-1 de 

mecoprop, deve se adicionar 0,002 kg ha-1 de tribenuron-methyl, assim mantemos a potência 

relativa estabelecida de 250. Isso significa que segundo o Modelo Aditivo a pulverização de 0,502 

kg ha-1 das moléculas, em associação, terá um nível de controle de 90%. O CA faz uma analogia 

ao câmbio de moedas de diferentes países, onde taxa de câmbio entre moedas é semelhante à 

potência relativa entre herbicidas. 

O modelo de Ação Independente (AI) assume que um herbicida em uma associação 

afeta a planta independentemente da outra molécula associada, ou seja, os herbicidas têm 

mecanismo de ação inteiramente diferentes. AI assume que a resposta da planta pode ser 

expressa em um valor máximo hipotético. Foi desenvolvido para respostas binomiais (morta ou 

viva) e não para resposta graduais. Segundo o modelo AI se usarmos o exemplo acima com 1 kg 

ha-1 de mecoprop e 0,004 kg ha-1 de tribenuron-methyl, teremos um controle de 99 % [1- (1-0.9) 

(1-0.9) ], os efeitos são multiplicados (Streibig et al., 1998). 

Os resultados de experimentos que utilizam os modelos CA e AI são comumente 

apresentados na forma de gráficos de isobole. Um teste estatístico para o desvio da associação de 

herbicidas da CA é possível. Então se as associações de herbicidas se desviarem do CA, surge a 

questão de saber se é possível determinar não apenas um desvio significativo do CA, mas 

também a magnitude desse desvio com base nos dados. Em essência, o isobole CA simples 

raramente é justificado pelos dados disponíveis (Gessner, 1995). Outros tipos de modelo isobole 
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foram descritos, Vølund (1992) sugeriu um modelo que é uma generalização do CA e que pode 

descrever vários graus de sinergismo e antagonismo. Este modelo pode ser uma alternativa 

atrativa para apresentação gráfica em isobole. 

A isobolograma é uma forma gráfica de representar as doses isoladas e em associação, 

podendo ser baseada em qualquer EDX de interesse. O ED50 é a estimativa mais estável possível e 

os intervalos de confiança (geralmente 95%) associados à dose geralmente também são plotados. 

Um isobolograma pode mostrar um ou mais modelos isobole (Tallarida, 2000). Tammes (1964) 

foi quem trouxe o isobolograma para as análises com defensivos agrícolas, na qual inicialmente 

essa técnica era aplicada na farmacologia. A descrição da ação de dois produtos por esse método 

permite perceber claramente problemas ligados à análise de associações (Kruse et al., 2006). 

No isobolograma, os ED50 oriundos das aplicações isoladas de cada produto são unidos, 

gerando a isobole de aditividade ou linha teórica de aditividade. Os demais valores de ED50 que 

foram obtidos da associação das moléculas em diferentes proporções podem então ser analisados 

em relação à posição da isobole de aditividade. A posição das associações em relação a isobole de 

aditividade vai determinar qual é a interação entre as moléculas. Se esses pontos se posicionarem 

abaixo da isobole de aditividade a associação é considerada sinérgica, se os pontos estiverem 

acima a relação é antagônica e se os pontos estiverem posicionados em torno da isobole de 

aditividade, a ação é aditiva (Tammes, 1964; Drury, 1980; Campbell et al., 1981; Green e Bailey, 

1987; Streibig, 1987). 

O uso dos intervalos de confiança entre os ED50 obtidos torna a posição dos pontos 

melhor avaliada. Assim forma-se ao redor da isobole de aditividade uma faixa de confiança e, 

também em torno dos ED50 das associações, exprimindo a amplitude de variação da dose 

estimada (Green e Streibig, 1993; Gessner, 1995; Streibig et al., 1998). Mesmo sob a hipótese da 

Concentração Aditiva, o isobole é estimado usando todos os dados, das associações e dos 

produtos puros, levando em conta a variação experimental total e não apenas dos produtos 

químicos puros. Isso é contrário à maioria das outras abordagens em que a linha de aditividade é 

baseada apenas em dados dos produtos químicos puros (Berenbaum, 1985, 1989; Carter, 1995; 

Gessner, 1995). 

O Modelo Isobole mais simples possível é o de Concentração Aditiva (CA), uma 

combinação de dose (d1 e d2) seguem o modelo de isobole CA se: 

 

 
d1 

δ1
+

d2

δ2
= 1             (1) 
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 Para qualquer valor de p ∈ [0,1], onde as associações têm o mesmo efeito consistindo na 

dose pδ1 do primeiro herbicida e a dose (1–p) δ2 do segundo, onde δ1 e δ2 são as ED50 dos 

herbicidas aplicados separadamente. Quando a ação conjunta não segue o modelo aditivo, pode 

se trabalhar com o modelo sugerido por Hewlett e Plackett (1959), uma combinação de doses (d1 

e d2) está no isobole se: 

 

(
d1 

δ1
)

1/𝜆

+ (
d1 

δ2
)

1/𝜆

= 1             (2) 

 

Esse modelo é descrito por três parâmetros (e, f, g), δ1 e δ2 são as ED50 dos herbicidas 

aplicados separadamente conforme já descrito no modelo anterior e 𝜆 (parâmetro g) informa o 

grau de interação, ou seja, ele mede o grau de desvio que a isobole tem com a concentração 

aditiva. Quando 𝜆 = 1 pode-se reduzir a equação (2) para (1). Valores de 𝜆 menores que um 

correspondem as interações antagônicas e valores maiores que um correspondem as interações 

sinérgicas. 

Os modelos apresentados (Equação 1; Equação 2) podem não ser suficientemente 

flexíveis para descrever os dados, por exemplo quando existe isobole assimétrica. Existem outros 

modelos de isobole para descrever esses casos (Hewlett, 1969; Vølund, 1992). Hewlett e Vølund 

baseiam-se no modelo log-logístico de quatro parâmetros com limite inferior e superior comuns 

para todos os compostos, variando as inclinações e diferenciam-se na forma como os parâmetros 

da ED50 são modelados. A assimetria do modelo pode ser incorporada ao permitir que os graus 

de interação da equação (2) sejam diferentes (λ1 e λ2) (Hewlett, 1969): 

 

(
d1 

δ1
)

1/𝜆1

+ (
d1 

δ2
)

1/𝜆2

= 1             (3) 

 

Os modelos (2) e (3) são incapazes de descrever o antagonismo em um plano construído 

pelos pontos (0, 0), (δ1, 0), (0, δ2) e (δ1, δ2). O modelo de Vølund (1992), também usado por 

Streibig et al. (1998), permite um antagonismo tão forte como também descrever modelos 

assimétricos. As doses (d1 e d2) estarão dentro do isobole descrito pelos parâmetros (δ1, δ2, η1, 

η2) se: 

 

(
d1 

δ1
)

η1

(
d1 

δ1
+

d2 

δ2
)

1−η1

+ (
d2 

δ2
)

η2

(
d1 

δ1
+

d2 

δ2
)

1−η2

= 1             (4) 
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Os valores de ED50 para os produtos isolados são descritos, como antes (δ1 e δ2,). Os 

modelos (3) e (4) têm dois parâmetros que correspondem ao ED50 dos dois compostos 

individuais, assim como os demais, porém adicionalmente dois parâmetros de interação. Os 

parâmetros η1 e η2 determinam a forma do isobole. Na prática, as estimativas de parâmetros η1 e 

η2 são frequentemente acompanhadas de grandes erros padrão, indicando que as quantidades de 

associações em diferentes proporções são insuficientes para obter estimativas precisas da 

interação (Streibig et al., 1998).  

A aplicabilidade das isoboles em associações com mais de duas moléculas ainda é 

questionada. A especificação isobole não é direta, no entanto. O modelo (3) fornecendo um 

terceiro termo para o terceiro produto químico, ainda com apenas um λ, isso não parece 

apropriado, mesmo assumindo simetria entre os três produtos químicos. Os modelos (3) e (4) 

podem ser estendidos a três produtos químicos, mas as verificações devem ser muito cuidadosas 

e entender se tais modelos são razoáveis. Além disso, não está claro quantas proporções de 

associações ternárias são necessárias para obter um ajuste razoável da superfície de isobole. 

A fim de aplicar os modelos isoboles e os isobologramas como representação gráfica para 

descrever a interação da associação de herbicidas inibidores da ALS conduziu-se o presente 

trabalho com a associação de sulfometuron-methyl e chlorimuron-ethyl aplicados em pré-

emergência utilizando Digitaria insularis como planta bioindicadora. 

 

3.2. Material e Métodos 

O experimento com as associações foi instalado em casa de vegetação do Centro de 

Pesquisa e Desenvolvimento da DuPont em Paulínia (SP). As unidades experimentais foram 

vasos plásticos com capacidade para 1,0 kg, as sementes utilizadas foram as mesmas usadas nos 

experimentos de dose-resposta. O material selecionado para o plantio da Digitaria insularis foi o 

Substrato A, também utilizado nos experimentos de dose-resposta. Os tratamentos para o 

experimento da isobole constituíram-se de 3 proporções dos herbicidas em associação [(25% : 

75%); (50% : 50%); (75% : 25%)] e 2 tratamentos com os produtos puros [(0 : 100%); (100% : 0)] 

chlorimuron-ethyl / sulfometuron-methyl, respectivamente. A potência entre os produtos foi 

equiparada, considerando o valor da potência relativa encontrada no experimento descrito no 

capítulo 1. O sulfometuron-methyl teve sua dose proporcionalmente dividida por 8,59 em todos 

os tratamentos que possuíam o SM na composição. As associações e os herbicidas separados 

foram aplicados em pré-emergência em sete doses com quatro repetições, mais quatro 
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testemunhas comuns, cada proporção pode ser considerada como uma curva de dose-resposta 

clássica, totalizando 144 parcelas e 5 curvas dose-resposta (Tabela 5). 

 
Tabela 5 - Disposição dos tratamentos dos produtos puros e três associações em grama de ingrediente ativo por 
hectare aplicados para construção das Isoboles 

 
Proporção 

chlorimuron-ethyl (g i.a/ha) 

 

d/16 d/4 d 4d 16d 64d 256d 

1 0 : 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 25 : 75 0,29 1,17 4,69 18,75 75,00 300,00 1200,00 

3 50 : 50 0,59 2,34 9,38 37,50 150,00 600,00 2400,00 

4 75 : 25 0,88 3,52 14,06 56,25 225,00 900,00 3600,00 

5 100 : 0 1,171875 4,6875 18,75 75 300 1200 4800 

         

  

sulfometuron-methyl (g i.a/ha) 

  d/16 d/4 d 4d 16d 64d 256d 
 

1 0 : 100 0,14 0,55 2,18 8,72 34,88 139,53 558,14 

2 25 : 75 0,10 0,41 1,64 6,54 26,16 104,65 418,60 

3 50 : 50 0,07 0,27 1,09 4,36 17,44 69,77 279,07 

4 75 : 25 0,03 0,14 0,55 2,18 8,72 34,88 139,53 

5 100 : 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 A aplicação foi feita em câmara de aplicação “Generation II Spray Booth” com 40 lbf/in² 

de pressão e bico tipo leque XR 11002, utilizando-se 200 L ha-1. As mesmas condições ambientais 

e disponibilidade hídrica foram mantidas iguais aos experimentos anteriores, o corte das plantas e 

a pesagem em balança analítica de precisão para determinar a massa fresca (MF) foi realizado aos 

35 DAA, após a pesagem os materiais foram para estufa de circulação forçada para secagem a 65 

º C, após 72 horas foi determinado a massa seca a peso constante (MS). 

 

3.2.1. Análise Estatística 

Todas as análises estatísticas foram feitas no software livre R (R Core Team, 2014). Para 

analisar e comparar múltiplas curvas dose-resposta foi utilizado o pacote adicional “drc” (Ritz e 

Streibig, 2005); esse pacote é um código aberto e disponível gratuitamente; a principal função 

usada foi “drm” para realizar as estimativas dos parâmetros e mostrar os modelos ajustados.  

Para a relação básica entre dose, d e resposta, r, pode-se usar qualquer função que consiga 

descrever e se ajustar os dados bem, portanto para esses dados foi utilizado modelo log-logístico 

(Equação 2) onde r é uma função logística do logaritmo da dose, θ é o valor da ED50, ou seja, é a 

dose referente a resposta quando o parâmetro c é reduzido pela metade (c/2), o parâmetro c é o 
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limite inferior, a é o parâmetro que determina a derivada de r/c em relação ao log d e log ED50, 

em a > 0: 

 

𝑟 =  
𝑐

1 + (𝑑
ED50⁄ )𝑎

=  
𝑐

1 + exp (𝑎(log 𝑑 − log 𝜃))
             (2) 

 

As múltiplas curvas de cada grupo foram ajustadas simultaneamente, e a qualidade de 

cada conjunto de modelos dose-resposta foram comparados através da análise de variância por 

um teste F para falta de ajuste (lack-of-fit) com 95% de intervalo de confiança (Seefeldt et al., 

1995). Testes de similaridade dos parâmetros (inclinação e os limites superior e inferior) foram 

feitos utilizando a função “anova” para determinar se o modelo que melhor descreveu os dados 

era semelhante ao modelo inicial com todos os parâmetros variando livremente, através de um 

teste F com base na soma residual dos quadrados dos dois modelos (α=0,05) (Bates e Watts, 

1988). Geralmente isso é feito para saber se um modelo com mais parâmetro pode ser trocado 

por um com menos, portanto se a hipótese nula for aceita, de que os modelos são iguais, o 

modelo com menos parâmetro pode ser usado na análise (Ritz e Streibig, 2005). 

No experimento com as diferentes proporções em associação os dados foram 

modelados com base nos valores da ED50. No modelo também foi assumido que a dose “zero” é 

igual para todas as associações, portanto o parâmetro c é independente nas associações, os 

demais parâmetros, inclinação (b) e ED50 (e) estão variando livremente em cada associação. Os 

modelos isobole utilizados foram o proposto por Hewlett e Plackett (Equação 2) por causa da 

sua simplicidade e o proposto por Vølund (Equação 4) por ser mais complexo e conseguir 

explicar dados assimétricos, o modelo isobole que representa aditividade (Modelo 1) foi usado 

em todos os isobologramas para comparar com a isobole ajustada. 
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3.3. Resultados 

Os resultados do experimento com as associações de chlorimuron-ethyl e sulfometuron-

methyl testadas em Digitaria insularis estão ilustrados na figura 9, a variável resposta foi massa seca 

(g) a peso constante. Este conjunto de dados representa três proporções dos herbicidas 

associados mais duas curvas dos produtos isolados. Cada curva possui sete doses com quatro 

repetições cada, mais quatro testemunhas comuns, no total de 144 observações. Os dados não 

precisaram ser transformados, porém o modelo log-logístico variação (4) que teve o melhor 

ajuste aos dados teve o limite inferior fixado em 0 e o limite superior fixado em um valor comum 

entre todas as curvas.  

A figura 9 representa a resposta média para cada dose de cada associação, onde as linhas 

contínuas são os produtos isolados e as outras três linhas tracejadas representam as associações. 

As curvas dose-resposta (Figura 9) foram ajustadas ao modelo log-logístico de 3 parâmetros com 

os valores de ED50 e declividade variando livremente, as linhas horizontais representam os limites 

inferior e superior que foram estimados. A hipótese de curvas semelhantes foi claramente 

rejeitada com p-valor de 0,0021. 

 

  

Figura 9. Massa seca média a peso constante das quatro repetições para cada dose. As curvas são ajustadas ao modelo 
log-logístico de três parâmetros com o limite inferior (c) fixo em 0;  limite superior (d) apresenta um valor comum 
entre as curvas e os demais parâmetros estão variando livremente. Os dois produtos atuando sozinhos (linhas 
contínuas) e as três associações (linhas tracejadas). As linhas horizontais indicam os valores estimados de c, [d + (c - d) 
/ 2] e d, respectivamente. 
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Para obter as isoboles com os valores da ED50, foi utilizado o modelo estatístico 

descrito por Sørensen et al. (2007), os códigos também foram programados no software livre R 

(R Core Team, 2014). Os isoboles estão representados nas figuras 10, 11 e 12; o isobole de 

Concentração Aditiva (CA) para determinar se a interação entre as moléculas é aditiva está 

representado na figura 10 e nas linhas diagonais tracejadas nas figuras 11 e 12, obviamente esta 

linha não corresponde aos dados, e consequentemente a hipótese de aditividade entre as 

moléculas foi rejeitada (p-valor = 0,0362), o que possibilita testar outros modelos que desviam de 

CA. 

 

  

Figura 10. Os pontos demonstram os valores estimados em g i.a ha-1 que atingiram um efeito de 50% (ED50) com os 
respectivos erros padrões, as linhas pontilhadas ilustram a composição das três associações e os herbicidas aplicados 
isolados juntamente com a linha contínua que representa o isobole Concentração aditiva (CA). 

 
O modelo isobole (2) representado pela figura 11 foi aceito (p-valor = 0,2774), o que 

também é evidente no isobolograma, o valor do parâmetro de interação λ foi 0,33 (± 0,21). No 

entanto, o modelo isobole (4) proposto por Vølund ajustou-se melhor aos dados com p-valor de 

0,7244 (Figura 12). 
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Figura 11. Os pontos demonstram os valores estimados em g i.a ha-1 que atingiram um efeito de 50% (ED50) com os 
respectivos erros padrões; as linhas pontilhadas ilustram a composição das três associações e os herbicidas aplicados 
isolados juntamente com o isobole do modelo (2) estimada (linha curva), a isobole de Concentração aditiva (CA) 
estimada no teste (linha tracejada) e o isobole CA com base nas estimativas dos produtos puros somente (linha 
contínua) 

 

   

Figura 12. Os pontos demonstram os valores estimados em g i.a ha-1 que atingiram um efeito de 50% (ED50) com os 
respectivos erros padrões; as linhas pontilhadas ilustram a composição das três associações e os herbicidas aplicados 
isolados juntamente com o isobole do modelo (4) estimada (linha curva), a isobole de Concentração aditiva (CA) 
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estimada no teste (linha tracejada) e o isobole CA com base nas estimativas dos produtos puros somente (linha 
contínua) 

 

 
O modelo 4 descreveu melhor os dados fora dos intervalos que o modelo de Hewlett 

consegue cobrir. Os parâmetros de interação, η1 e η2 foram estimados em 0,7168 (± 0,278) e 

7,1947 (± 3,674) respectivamente. Na figura 12 pode-se observar a forte assimetria causada pela 

diferença dos valores dos parâmetros de interação. Através das isobologramas é possível notar 

que, o antagonismo é mais evidente na associação com maior proporção de chlorimuron-ethyl. O 

isobole de aditividade com base apenas nos produtos químicos puros (a linha reta contínua) são 

colocadas à esquerda daquelas correspondentes às associações reais (as curvas tracejadas), 

indicando que são necessárias doses efetivas maiores, em comparação com produtos químicos 

puros, para obter o mesmo efeito. 

Para dar uma visão geral, a tabela 6 resume os resultados das isoboles e os parâmetros 

de interação. Em particular, o grau estimado de interação é dado em termos de estimativas de 

parâmetros (segundo coluna) 

 

Tabela 6 - Valores sumários das análises de dados: Estimativa dos parâmetros de interação dos modelos; teste para o 
modelo de isobole contra o modelo com valores de ED50 variando livremente; e teste para CA. 

Associação  
Parâmetros de interação 

 
Teste para isobole 

 Teste para CA 

 
Hewlett (λ) Vølund (η1 e η2)  

 
Hewlett Vølund 

 
sulfometuron-
methyl 
chlorimuron-
ethyl 

 
0,33 (± 0,21) 

0,7168 (± 0,278) 
 F = 1,2948 

p = 0,2774 

F = 0,1248 
p = 0,7244 

 F = 2,292 
p = 0,0362* 

 
7,1947 (± 3,674) 

  

* Valores com p<0,05 são significativos com 95% de intervalo de confiança. 

 

3.4. Discussão 

A abordagem das associações apresentada nos resultados, combinam curvas dose-

resposta junto com o método de isobologramas. É necessário ter cuidado ao comparar curvas 

dose-respostas, quando os testes estatísticos evidenciam que essas curvas dose-resposta não são 

semelhantes, quaisquer conclusões ou previsões sobre o desempenho dos herbicidas deve levar 

isso em consideração.  

O método de isobole mostrou ser uma ferramenta segura para entender as interações 

em associações binárias, embora não tão simples, tem a vantagem de se basear na resposta à dose 

dos compostos puros e das associações, já a abordagem de Colby para avaliar interações entre 

associações é fácil de calcular e interpretar, porém segundo a literatura deve ser usada em 

condições específicas. 
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O isobole é especificado diretamente e é incorporado na regressão não-linear da dose-

resposta. Os modelos ajustados foram representados nos isobologramas, e um teste numérico 

para o modelo de isobole foi realizado. Foi considerado o nível de efeito de 50%, sendo ele o 

ponto que apresenta o menor erro de estimativa quando comparado com todos os outros níveis 

de resposta. A análise pode ser realizada em outros níveis de efeito, 10% por exemplo, isso se as 

curvas dose-resposta forem semelhantes, o que não ocorreu nesse caso. 

Pode existir uma diversidade grande sobre o modelo que melhor se ajustará aos dados, 

pois tanto a relação dose-resposta básica quanto o modelo isobole podem ser escolhidos 

arbitrariamente. Em cada curva dose-resposta foi permitido que as inclinações variassem de 

associação para associação, essa abordagem foi feita também por White et al. (2004) e Sørensen 

et al. (2007). Na abordagem inicial é escolhido o modelo isobole relativamente mais simples 

(Modelo 1) como ponto de partida, mas os resultados demonstraram que, os isoboles 

assimétricos foram melhor ajustados (p-valor de 0,2774 e 0,7244 para os modelos 2 e 4, 

respectivamente) por mais complexos que sejam, como o modelo (4). Este modelo proposto por 

Vølund (1992) também é capaz de descrever a assimetria em torno do eixo da Concentração 

aditiva (Figura 12), como já foi demonstrado também em estudos conduzidos por Berenbaum 

(1989).  

Uma vez que todas as curvas dose-resposta são montadas simultaneamente, obtemos 

um único teste para verificar a Concentração Aditiva e uma única medida resumida da interação 

(λ=0,33), em vez de um teste e uma medida resumida por associação, como em muitos métodos 

que comparam valores observados com valores preditos pelo modelo de CA (Altenburger et al., 

1990; Berenbaum, 1985; Gennings, 1995). Isso aumenta o poder do teste para detecção de 

sinergismo ou antagonismo. Outra característica importante do modelo é que as associações reais 

(consistindo em ambos os produtos químicos) e os produtos químicos puros são tratados da 

mesma maneira. Isso significa que os valores ED50 para os produtos químicos puros são 

estimados usando todas as observações, também quando a Suposição de Concentração é 

assumida. Isso é contrário ao que é feito em outros modelos usando isoboles onde a linha de 

aditividade estimada é baseada em dados apenas dos produtos químicos puros (Altenburger et al., 

1990; Gennings, 1995; Gessner, 1995). No entanto, se a curva teórica de Concentração Aditiva 

(CA) for rejeitada, então a linha reta com base em produtos químicos isolados só pode ser usada 

teoricamente para visualizar se as várias associações são sinérgicas ou antagônicas. 

O valor do parâmetro de interação 𝜆 foi de 0,33 (± 0,21) com p-valor de 0,0189 com 

95% de intervalo de confiança, o qual indica um efeito antagônico significativo. O modelo de 

Vølund por ser mais flexível, permitiu uma melhor adequação, outros modelos mais flexíveis 
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foram propostos por Jonker et al. (2005), entretanto os modelos mais flexíveis usam estimativas 

para definir o sinergismo/antagonismo. Ritz e Streibig (2014) relatam que os modelos mais 

complexos podem necessitar um conjunto de dados maior. Alguns autores afirmam também que, 

para ter sucesso nos experimentos não deve se importa apenas com o número de associações e o 

número de diluições, mas sim as proporções e doses de associações específicas (Abdelbasit e 

Plackett, 1982; Finney, 1971). O ponto crítico é determinar bem os valores da ED50, em um 

experimento com cinco diluições para as quais toda a gama de possíveis respostas é observada é 

muito melhor do que em um experimento com sete doses para as quais apenas a parte superior 

ou inferior das possíveis respostas são observadas.  

As curvas dose-resposta mostram que as doses escolhidas conseguiram abranger toda a 

superfície dose-resposta. A variabilidade inerente de qualquer sistema de teste afeta o tamanho do 

desvio da Concentração Aditiva que, pode ser detectado como significativo, apesar da maior 

variabilidade  

Estes herbicidas são geralmente utilizados como pré-emergentes para controlar as 

plantas daninhas em diversas culturas. Se as espécies de plantas daninhas presentes na área forem 

mais sensíveis às associações do que a cultura, a associação poderia ser trabalhada como seletiva. 

Cedergreen et al. (2007a) comentam que o sistema de teste em plantas terrestres simula mais as 

condições naturais, e se plantas terrestres não-alvo são os organismos preocupantes em uma 

situação específica, essas espécies devem ser incluídas nos estudos. Contudo, as experiências com 

associação de herbicidas devem ser replicadas e os resultados interpretados com cautela 

(Solomon et al., 2000). 

Outro ponto a ser destacado é que o resultado da interação é dependente de 

propriedades intrínsecas, por exemplo, genótipo, metabolismo da planta e propriedades físico 

químicas dos produtos. Isso pode ser observado no trabalho de Rodrigues e Victoria Filho 

(1981), onde a associação de bentazone e paraquat foi antagônica nos cultivares de feijão e em 

Digitaria sanguinalis (L.) Scop. O sinergismo entre esses produtos ficou bastante caracterizado no 

controle da guanxuma (Sida glaziovii K. Sch.) e beldroega (Portulacca oleracea L.). Isso pode significar 

que outras espécies podem reagir de forma diferente da D. insularis para as combinações de 

sulfometuron-methyl e chlorimuron-ethyl, 

 

3.5. Conclusão 

O modelo teórico de Concentração Aditiva foi rejeitado. Outros modelos isoboles mais 

flexíveis evidenciaram que a associação de sulfometuron-methyl e chlorimuron-ethyl aplicados 
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em pré-emergência apresentaram as curvas com padrão convexo sobre a linha de ação aditiva, 

com evidência de antagonismo para Digitaria insularis quando aplicados no Substrato A. O modelo 

proposto por Hewlett e Plackett (1959) comprovou o observado através do valor significativo do 

parâmetro de interação (λ=0,33). 
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4. CONCLUSÕES GERAIS 

O presente trabalho mostrou ferramentas e métodos estatísticos para estudar as 

interações entre as moléculas. Os resultados obtidos na associação de sulfometuron-methyl e 

chlorimuron-ethyl mostraram antagonismo em sua eficácia para Digitaria insularis quando 

aplicados em Substrato A. 

Por conseguinte, a causa do aparente antagonismo parece depender de propriedades 

intrínsecas. Isto significa que outras espécies podem reagir de forma diferente para as associações 

de sulfometuron-methyl e chlorimuron-ethyl, o que abre uma área de pesquisa em respostas 

específica de espécies com associações dos herbicidas.  

Outro ponto que deve ser destacado é que existem grandes variações entre estudos com 

associações de herbicidas publicados, isso indica que a variação de estudo para estudo é grande e 

talvez refletida por sistema biológicos complexos sendo descritos por modelos bastante 

simplistas, deixando espaço para uma variação inexplicável (que é aleatória) para influenciar os 

resultados. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A. Rotina do software estatístico livre R utilizada para analisar e plotar as 
curvas dose-resposta e os diferentes modelos log-logísticos 

 

#Carrega e ativa o pacote drc no R 

require(drc) 

 

#Comando para ler o arquivo Excel com os dados 

dados <- read.table(file="ExpDose-resposta3.txt",sep="", header=T, dec=",") 

 

#Comando para checar os cabeçalhos e as primeiras linhas com dados 

head(dados) 

 

#O Modelo.m1 é um nome definido pelo usuário que conterá todas as informações sobre o modelo ajustado 
gerado pela função drm. “MS” é a variável resposta e “dose_giaha” é a variável que se refere a dose 
“Herb” é a variável que classifica cada curva; fct=LL.4() é o argumento para a curva log-logística com quatro 
parâmetros. 

# m1 (Slope variando, Limite inferior variando, Limite superior variando, EC50 variando) 

Modelo.m1 <- drm(MS ~ dose_giaha, Herb, fct=LL.4(), data=dados, na.action=na.omit) 

 

#Comando para plotar os valores e as curvas ajustadas de acordo com o modelo definido  

plot(Modelo.m1,     

xlab="log10[Dose] (g.i.a/ha)",  #renomear eixo x 

ylab="Massa Seca (g)",  #renomear eixo y 

 xlim = c(0,20000),   #fixar os valores do eixo x 

ylim = c(-0.5,4.5),   #fixar os valores do eixo y 

type="all",    #"all" = plotar todos os pontos 

legendPos = c(3,0.8),   #posição da legenda no gráfico 

pch=c(19,2),    #tipo de símbolo de cada curva 

lty=c(1,5),    #tipo de linha de cada linha 

lwd= 2.5,    #largura das linhas plotadas 

cex.axis = 1.5 ,   #tamanho do texto dos eixos 

cex.legend = 1.3,   #tamanho da legenda 

cex.lab = 1.5,   #tamanho do símbos plotados 

conName = "Testemunha" )  #Nome para a dose 0 

 

#Comando para fornecer as estimativas dos parâmetros do modelo. As inclinações b (b1 : b2), os limites 
superiore d (d1 : d2), os limites inferiores c (c1 : c2) e ED50 e (e1 : e2) com os respectivos erros padrões e 
significância 
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summary(Modelo.m1) 

 

#Comando para testar a falta de ajuste do modelo escolhido 

modelFit(Modelo.m1) 

 

#Variações do modelo log-logístico que foram utilizadas no trabalho 

# m2 (Slope variando, Limite inferior comum, Limite superior comum, EC50 variando)  

Modelo.m2 <-drm(MS~dose_giaha, Herb, fct=LL.4(), 

pmodels=data.frame(Herb,1,1,Herb), data=dados, na.action = na.omit) 

 

# m3 (Slope variando, Limite inferior=0, Limite superior variando, EC50 variando) 

modelo.m3 <- drm(MS ~ dose_giaha, Herb, fct=LL.3(), data=dados, na.action=na.omit) 

 

# m4 (Slope variando, Limite inferior=0, Limite superior comum, EC50 variando) 

Modelo.m4 <-drm(MS ~ dose_giaha, Herb, fct=LL.3(), 

pmodels=data.frame(Herb,1,Herb), data=dados, na.action = na.omit) 

 

# m5 (Slope comum, Limite inferior=0, Limite superior comum, EC50 variando) 

Modelo.m5 <-drm(MS ~ dose_giaha, Herb, fct=LL.3(), 

pmodels=data.frame(1,1,Herb), data=dados, na.action = na.omit) 

 

#Comando para testar se a redução para um modelo com menos parâmetros é possível 

anova(Modelo.m1,Modelo.m2) 

 

#Comando para gerar o gráfico dos valores ajustados vs. resíduos absolutos para verificar a 
homoscedasticidade do modelo utilizado 

plot(resid(Modelo.m1)~ predict(Modelo.m1)) 

abline(h=0) 

 

#Comando para gerar QQPLOT 

qqnorm(resid(Modelo.m1)) 

qqline(resid(Modelo.m1)) 

 

#Comando para os valores ED10, ED50, e ED90 para cada curva e os erros padrões estimados 

ED(Modelo.m1, c(10, 50, 90), interval = "delta") 

 

#Comando para fornecer a potência relativa em cada ED com os respectivos desvios padrão e teste de 
significância 

EDcomp(Modelo.m1, c(10, 10)) 
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EDcomp(Modelo.m1, c(50, 50)) 

EDcomp(Modelo.m1, c(90, 90)) 

 

#Comando para plotar o gráfico da potência relativa  

Relpot(Modelo.m1, interval = "delta") 
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APÊNDICE B. Rotina do software estatístico livre R utilizada para modelar as isoboles e 
plotar as isobologramas.  

 

#Este comando carrega e ativa o pacote drc no R 

require(drc) 

 

#Comando para ler o arquivo Excel com os dados 

dados <- read.table(file="Exp_Isobole.txt",sep="", header=T, dec=",") 

 

#Comando para checar os cabeçalhos e as primeiras linhas com dados 

head(dados) 

 

#m1 é um nome definido pelo usuário que conterá todas as informações sobre o modelo ajustado gerado pela 
função drm. “ms” é a variável resposta e “dose” é a variável que refere-se a dose. “pct” é a variável que 
classifica qual a porcentagem de cada produto nas misturas; fct=LL.4() é o argumento para a curva log-
logística com quatro parâmetros. 

m1<-drm(ms ~ dose, pct, data = dados, fct=LL.4(), 

pmodels =list(~factor(pct), ~factor(pct), ~factor(pct), ~factor(pct)-1)) 

 

#Comando para plotar a curva ajustada segundo modelo utilizado 

plot(m1,      

xlab = "Log10(Dose) - g i.a/ha",  #renomear eixo x 

ylab = "Massa seca (g)",   #renomear eixo y 

log="x",    #manter o eixo x em escala logarítmica 

legend = FALSE,   #Não mostrar a legenda 

pch=c(1,0,2,4,1,6),             #tipo de símbolos de cada curva 

lty=c(1,2,2,2,1,6),             #tipo de linha de cada linha 

cex.axis = 1.5 ,   #tamanho do texto dos eixos 

cex.lab = 1.5,   #tamanho do símbos plotados 

lwd = 2.5)    #largura das linhas plotadas     

 

#Comando para testar a falta de ajuste do modelo escolhido 

modelFit(m1) 

 

#Comando para fornecer as estimativas dos parâmetros do modelo. As inclinações b (b1 : b2), os limites 
superiore d (d1 : d2), os limites inferiores c (c1 : c2) e ED50 e (e1 : e2) com os respectivos erros padrões e 
significância 

summary(m1) 

 

#Comando para plotar a estrutura da isobolograma 
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isobole(m1, 

cifactor = 1,      #O fator a ser usado nos intervalos de confiança  

xaxis = "0",      #Define qual produto puro vai estar no eixo x 

xlim = c(0, 300), ylim = c(0, 400),   #fixar os valores do eixo x e y 

xlab = "clorimuron-ethyl", ylab = "sulfometuron-methyl", #Título do eixo x e do eixo y 

cex.axis = 1.5,     #tamanho do texto dos eixos 

cex.lab = 1.5,      #tamanho do símbos plotados 

lwd = 2)      #largura das linhas plotadas 

 

#Modelos isoboles: 

 

#Concentração aditiva (CA) 

m1.ca <- mixture(m1, model = "CA") 

 

#Comando para fornecer as estimativas dos parâmetros do modelo CA 

summary(m1.ca)    

 

#Comando para plotar o isobolograma com a Isobole CA 

isobole(m1, m1.ca,     

cifactor = 1,      #O fator a ser usado nos intervalos de confiança  

xaxis = "0",      #Define qual produto puro vai estar no eixo x 

xlim = c(0, 300), ylim = c(0, 400),   #fixar os valores do eixo x e y 

xlab = "clorimuron-ethyl", ylab = "sulfometuron-methyl", #Título do eixo x e do eixo y 

cex.axis = 1.5,     #tamanho do texto dos eixos 

cex.lab = 1.5,      #tamanho do símbos plotados 

lwd = 2)      #largura das linhas plotadas 

 

#Hewlett 

m1.hew <- mixture(m1, model = "Hewlett") 

 

#Comando para fornecer as estimativas dos parâmetros do modelo de Hewlett 

summary(m1.hew) 

 

#Comando para testar e comparar modelo de Hewlett com o CA   

anova(m1.ca, m1.hew)    
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#Comando para plotar o isobolograma com a Isobole de Hewlett 

isobole(m1, m1.hew,     

cifactor = 1,      #O fator a ser usado nos intervalos de confiança  

xaxis = "0",      #Define qual produto puro vai estar no eixo x 

xlim = c(0, 300), ylim = c(0, 400),   #fixar os valores do eixo x e y 

xlab = "clorimuron-ethyl", ylab = "sulfometuron-methyl", #Título do eixo x e do eixo y 

cex.axis = 1.5,     #tamanho do texto dos eixos 

cex.lab = 1.5,      #tamanho do símbos plotados 

lwd = 2)      #largura das linhas plotadas 

 

#Vølund 

m1.voe<-mixture(m1, model = "Voelund") 

 

#Comando para fornecer as estimativas dos parâmetros do modelo de Vølund 

summary(m1.voe) 

    

#Comando para testar e comparar modelo de Vølund com o CA 

anova(m1.ca, m1.voe)    

 

#Comando para plotar o isobolograma com a Isobole de Vølund 

isobole(m1, m1.voe,       

cifactor = 1,      #O fator a ser usado nos intervalos de confiança  

xaxis = "0",      #Define qual produto puro vai estar no eixo x 

xlim = c(0, 300), ylim = c(0, 400),   #fixar os valores do eixo x e y 

xlab = "clorimuron-ethyl", ylab = "sulfometuron-methyl", #Título do eixo x e do eixo y 

cex.axis = 1.5,     #tamanho do texto dos eixos 

cex.lab = 1.5,      #tamanho do símbos plotados 

lwd = 2)      #largura das linhas plotadas 

 


