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RESUMO 

Caracterização morfológica da superfície foliar de Chloris elata resistente ao 
glyphosate e manejo de capim-branco e capim-amargoso no período de 

entressafra no sistema de sucessão soja/milho 

A resistência de plantas daninhas é um grande problema que afeta a 
produtividade das culturas em nosso país, ao passo que quando é identificada,  deve ser 
estudada visando desenvolver estratégias de manejo que evitem a expansão e seleção 
em novas áreas, além de seleção de resistência múltipla em áreas onde está presente. 
Nesta temática o objetivo desta pesquisa foi determinar manejo alternativo ao glyphosato 
para as espécies Chloris elata e Digitaria insularis no período de entressafra da cultura 
da soja e identificar características morfológicas da superfície foliar de Chloris elata que 
possam interferir sobre o controle com herbicidas. Foram estudadas alternativas ao 
glyphosate para manejo em áreas de sistema de produção soja/milho, em dois 
experimentos com as plantas daninhas Chloris elata e Digitaria insularis perenizadas e 
com duas condições de roçada (15 e 30 cm). Foram avaliados o controle visual das 
plantas daninhas, redução de matéria fresca e seca. Para morfologia das folhas da 
espécie Chloris elata foi realizada análise  histológica com recursos de  microscopia 
eletrônica de varredura, visando caracterizar a morfologia da folha, além de determinar  
o índice estomático, densidade estomática e densidade de tricomas para as superfícies 
adaxial e abaxial das folhas, nos estádios 4 e 6 folhas totalmente expandidas. Digitaria 
insularis se mostrou menos suscetível as técnicas de manejo empregadas para plantas 
perenizadas, necessitando duas aplicações sequenciais para conter a rebrota dos 
tratamentos. O uso da maior dose do herbicida haloxyfop associado aos herbicidas 
glyphosate ou amônio-glufosinato se mostrou eficaz no controle de C. elata e D. 
insularis. O manejo de roçagem potencializou a ação dos herbicidas, e a planta daninha 
D. insularis se mostrou mais suscetível a está técnica em relação ao C. elata. Para este 
manejo a associação da maior dose de haloxyfop ao glufosinato foi eficaz para as duas 
gramíneas. As alturas de roçagem somente se diferenciaram nas primeiras avaliações. 
O biótipo resistente de C. elata apresentou menor densidade estomática, no estádio de 4 
folhas completamente expandidas e maior densidade de tricomas no estádios de 6 
folhas completamente expandidas, o que pode contribuir para a resistência ao 
glyphosate. Está espécie apresentou formações de cristais de cera que circundam o 
ostíolo, no estádio de 6 folhas completamente expandidas, podendo estar relacionada a 
a menor suscetibilidade ao glyphosate desta planta daninha perenizada 

Palavras-chave: Manejo de plantas daninhas; Morfologia de plantas daninhas; 
Microscopia eletrônica de varredura.  
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ABSTRACT 

Morphological characterization of the foliar surface of Chloris elata resistant to 
glyphosate and Management of tall windmill grass and sourgrass during the 

off-season in the soybean / maize succession system 

Weed resistance is a major problem that affects crop productivity in our country, 
whereas when it is identified, it must be studied in order to develop management 
strategies that avoid expansion and selection in new areas, as well as multiple resistance 
selection in areas where it is present. In this subject the objective of this research was to 
determine alternative management of glyphosate for the Chloris elata and Digitaria 
insularis species during the off - season of the soybean crop and to identify the 
morphological characteristics of the leaf surface of Chloris elata that could interfere the 
control with herbicides. It was studied alternatives to glyphosate for management in areas 
of soybean / maize production system in two experiments with weeds Chloris elata and 
Digitaria insularis perennial and with two mowing conditions (15 and 30 cm). The visual 
control of weeds, fresh and dry matter reduction were evaluated. For the morphology of 
the leaves of the Chloris elata species, a histological analysis was carried out using 
scanning electron microscopy to characterize the leaf morphology, as well as to 
determine the stomatal index, stomatal density and trichome density for the adaxial and 
abaxial surfaces of the leaves, stages 4 and 6 fully expanded leaves. Digitaria insularis 
was less susceptible to the management techniques used for perennial plants, requiring 
two sequential applications to contain the regrowth of treatments. The use of the highest 
dose of the herbicide haloxyfop associated with the herbicides glyphosate or ammonium 
glufosinate proved to be effective in the control of C. elata and D. insularis. Herbicide 
management potentiated herbicide action, and D. insularis weed was more susceptible to 
this technique than C. elata. For this management, the association of the highest dose of 
haloxyfop to glufosinate was effective for both grasses. The cutting heights differed only 
in the first evaluations. The resistant C. elata biotype showed lower stomatal density at 
the stage of 4 fully expanded leaves and greater density of trichomes in the stages of 6 
fully expanded leaves, which may contribute to resistance to glyphosate. This species 
presented waxy crystal formations that surround the ostrich, in the stage of 6 fully 
expanded leaves, and may be related to the natural tolerance to the glyphosate of this 
perennial weed. 

 

Keywords: Weed management; Weed morphology; Scanning electron microscopy 
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1. INTRODUÇÃO 

Resistência de plantas daninhas a herbicidas é considerada como a 

habilidade herdada de uma planta sobreviver e reproduzir, após a exposição a uma 

dose normalmente letal para um biótipo selvagem da planta (WSSA, 1998).  

No Brasil foram registrados 49 casos de plantas daninhas, de 28 espécies, 

resistentes a herbicidas. Para o glyphosate que é o mais utilizado nos sistemas de 

produção agrícola, existem oito casos de resistência simples e quatro casos de 

resistência múltipla (HEAP, 2018).   

Dentre as plantas daninhas resistentes ao herbicida glyphosate pode-se 

destacar o capim-amargoso (Digitaria insularis (L.) Fedde.) que está presente em 

grande parte dos sistemas de cultivo de nosso país, devido a sua habilidade de 

dispersão e adaptação. Está planta daninha apresenta importância econômica na 

cultura da soja, onde com frequência se faz necessário doses acima de 2.880 g e.a. 

ha-1 de glyphosate para controlar 50% de sua população (ADEGAS et al., 2010; 

NICOLAI et al., 2010; CHRISTOFFOLETI et al., 2013; MELO et al., 2013).  

No ano de 2014 identificou-se um biótipo da espécie capim-branco (Chloris 

elata Desv. sinonímia Chloris polydactyla (L.) Sw.) resistente ao glyphosate no 

Brasil, essa espécie assemelha-se ao capim-amargoso pela sua capacidade 

adaptativa e de dispersão. Até o momento ainda não apresenta importância 

econômica tão alta quanto o capim-amargoso, porém relata-se sua expansão em 

áreas de produção de soja, cana-de-açúcar e citros (BRUNHARO, 2014; PLACIDO 

et al., 2013; PLACIDO et al., 2016).  

Neste sentido, verifica-se que o estudo do manejo de Chloris elata é muito 

importante para que está planta daninha não tome proporções de interferência 

semelhantes ao capim-amargoso em cultivos agrícolas no Brasil 

(CHRISTOFFOLETI et al., 2013).  

Assim, diante da escassez de informações sobre controle da espécie capim-

branco (Chloris elata desv.) no campo, que também seja efetivo para controle de 

Digitaria insularis em sistema de produção agrícola; e para melhor elucidar o 

mecanismo de resistência de Chloris elata, foi proposta essa pesquisa. 
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2. CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA DA SUPERFÍCIE FOLIAR DE 
Chloris elata RESISTENTE AO GLYPHOSATE 

Resumo 

Após identificada à resistência de capim-branco (Chloris elata) ao herbicida 
glyphosate, no ano de 2014, seu mecanismo de resistência não foi totalmente elucidado. 
Estudos preliminares demonstram um mecanismo de ação fora do sitio de ação, que 
devido a algumas mutações reduzem a translocação do herbicida para o sitio de ação. 
Nesta temática, o objetivo deste trabalho foi analisar a morfologia foliar de diferentes 
biótipos de capim-branco (Chloris elata) e relacionar sua anatomia com a resistência à 
aplicação do herbicida glyphosate, em diferentes estádios. Para tal, realizou-se ensaio 
de curva de dose-resposta para caracterizar o nível de suscetibilidade dos biótipos. Em 
seguida, os biótipos classificados como resistente (Matão) e suscetível (Pedrinhas 
Paulista), foram submetidas a ensaio anatômico para caracterizar as superfícies foliares, 
adaxial e abaxial, nos estádios de quatro e seis folhas totalmente expandidas, através de 
microscópio eletrônico de varredura. Após micrografadas as imagens das amostras, 
foram analisadas e obteve-se dados de: densidade de estômatos, densidade de tricomas 
tectores e índice estomático. A partir destes, nota-se que o biótipo resistente de C. elata 
apresentou menor densidade estomática, no estádio de quatro folhas completamente 
expandidas e maior densidade de tricomas no estádios de seis folhas completamente 
expandidas, o que pode contribuir para a resistência ao glyphosate. Está espécie 
apresentou formações de cristais de cera que circundam o ostíolo, no estádio de seis 
folhas completamente expandidas, podendo estar relacionada a menor suscetibilidade 
ao glyphosate desta planta daninha perenizada. 

Palavras-chave: Resistência de plantas daninhas; Capim-branco; Fora do sitio de ação; 
Anatomia Foliar. 

 
Abstract 

After identifying the resistance of Tall Windmill Grass (Chloris elata) to the 
herbicide glyphosate, in 2014, its mechanism of resistance has not been fully elucidated. 
Preliminary studies demonstrate a mechanism of action outside the site of action, which 
due to some mutations reduces the translocation of the herbicide to the site of action. In 
this theme, the objective of this research was to analyze the foliar morphology of different 
Tall Windmill Grass biotypes (Chloris elata) and to relate their anatomy with resistance to 
glyphosate herbicide application in different stages. For this, a dose-response curve was 
performed to characterize the level of susceptibility of the populations. Then, populations 
classified as resistant (Matão) and susceptible (Pedrinhas Paulista) were submitted to an 
anatomical test to characterize the foliar, adaxial and abaxial surfaces, in the stages of 
four and six fully expanded leaves, through an electron microscope of scanning. After the 
images of the samples were micrographed, they were analyzed and data were obtained: 
stomatal density, tectonic trichome density and stomatal index. From these, it can be 
observed that the resistant C. elata biotype showed a lower stomatal density, in the stage 
of four fully expanded leaves and a higher density of trichomes in the stages of six fully 
expanded leaves, which may contribute for resistance to glyphosate. This species 
presented waxy crystal formations that surround the ostrich, in the stage of six fully 
expanded leaves, and may be related to less susceptibility to the glyphosate of this 
perennial weed. 
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2.1. Introdução 

No Brasil a espécie capim-branco (Chloris elata Desv. sinonímia Chloris 

polydactyla (L.) Sw.) foi identificada como resistente ao glyphosate no ano de 2014, 

porém até o momento seu mecanismo de resistência não foi totalmente elucidado 

(BRUNHARO, 2014; BRUNHARO et al., 2016; HEAP, 2017).  Está assemelha-se ao 

capim-amargoso (Digitaria insularis) na capacidade adaptativa e de dispersão, o que 

deve servir como um sinal de alerta, para que não tome as mesmas proporções 

(CARVALHO et al, 2005; MACHADO et al., 2006).  

Após constatada a resistência ao herbicida, o entendimento do mecanismo de 

resistência da planta é de suma importância para traçar estratégias de manejo 

eficazes, que impeçam a expansão e seleção de populações resistentes em novas 

áreas, além de evitar a seleção de resistência múltipla nas áreas onde está presente 

(DALAZEN et al., 2016; POWLES e YU, 2010).  

Estudando o mecanismo de resistência da espécie capim-branco (Chloris 

elata) Brunharo (2014) constatou que houve uma diminuição de 17% na absorção 

total do 14C-glyphosate no biótipo resistente comparado ao suscetível. Em relação a 

translocação, a folha tratada do biótipo resistente reteve 27% mais 14C-glyphosate 

as 12 horas após o tratamento (HAT) e 24% as 48 HAT, refletindo em um acúmulo 

de ácido chiquímico de 2,54 vezes menor que o biótipo suscetível.  

Brunharo et al. (2016) observaram que não houve qualquer substituição de 

aminoácido na posição ou sequência que codifica a enzima EPSPs no biótipo 

resistente de C. elata, incluindo os aminoácidos Thr102 e Pro106. Estes autores 

também não encontraram super-expressão da enzima EPSPs, em que o número de 

cópias e de transcrição da mesma foi idêntico para os biótipos suscetível  e 

resistente.  

Quando não ocorrem modificações no sítio de ação do herbicida e a planta 

apresenta diferenças na absorção e translocação, é possível que haja alterações 

morfológicas nas folhas que reduzam a entrada de herbicida na planta, diminuindo a 

suscetibilidade ao herbicida (PROCÓPIO et al., 2003). 

Como fatores que podem interferir na absorção foliar de herbicidas pode-se 

citar: deposição e composição de ceras epicuticulares; espessamento da cutícula; 
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densidade de tricomas e estômatos (CRUZ-HIPOLITO et al., 2011; PROCÓPIO et 

al., 2003).  

Para Barroso et al. (2015) diferenças nos estômatos, feixe vascular, 

parênquima, tricomas e relação xilema/floema podem ter influenciado no controle do 

glyphosate, ocasionando menor suscetibilidade em uma população resistente da 

espécie Digitaria insularis. 

Ao estudar o mecanismo de resistência ao glyphosate da espécie Sorghum 

halepense na Argentina, Vila-Aiub et al. (2012) observaram menor absorção e 

translocação do herbicida na população resistente, onde uma parte significativa fica 

retida na folha tratada.  

Algumas espécies devido a características morfológicas são naturalmente 

tolerantes ao glyphosate, como a planta daninha Commelina benghlensis que devido 

a deposição e composição química das ceras epicuticulares, com natureza lipofílica, 

possui alta tolerância a aplicação do glyphosate (MONQUERO et al., 2004).  

Nesta temática, o objetivo deste trabalho foi analisar a morfologia foliar de 

diferentes biótipos de capim-branco (Chloris elata) e relacionar sua anatomia com a 

resistência à aplicação do herbicida glyphosate, em diferentes estádios de 

crescimento. 

 

2.2. Material e métodos  

2.2.1. Caracterização da suscetibilidade/resistência de biótipos da 
espécie Chloris elata ao glyphosate 

O experimento foi instalado e conduzido no Departamento de Produção 

Vegetal da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade de São 

Paulo (ESALQ/USP), localizada em Piracicaba-SP.  

As sementes da população de Chloris elata identificada como resistente foram 

coletadas segundo Burgos et al. (2013), em área de citricultura localizada na cidade 

de Matão. Para comparação, coletou-se uma população suscetível desta espécie 

próximo a área de mata (não submetida ao herbicida), na cidade de Pedrinhas 

Paulista-SP.  As mesmas foram armazenadas em câmera fria e seca (10°C e 30% 

UR do ar), em sacos de papel, por um período de 40 dias até sua utilização. 
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Em seguida, foram submetidas a análise de curva de dose-resposta ao 

herbicida glyphosate, em casa de vegetação, onde se determinou o padrão de 

suscetibilidade destes biótipos, dentro do estádio recomendado de aplicação (4 

folhas expandidas antes do perfilhamento). Para está análise utilizaram-se as 

seguintes doses: 0, 120, 240, 480, 720, 960, 1440, 1920, 3840 g e.a. ha-1, cada 

tratamento com 5 repetições.  

Aplicou-se os tratamentos através de câmara de aplicação experimental de 

herbicidas, acionada por motor elétrico, com pressão constante de 2 BAR (ou 29 

Psi), munida de ponta de pulverização tipo leque jato plano modelo Teejet 110.01, 

posicionada a 50 cm do alvo, com volume de calda de 120 L ha-1. 

Aos 35 dias após o tratamento (DAT) coletou-se a parte aérea das plantas 

para aferir a matéria fresca.  

A partir dos dados de matéria fresca calculou-se a redução da matéria fresca 

(Rd) ocasionada pelo herbicida, equação (1).  

(1) 

𝑅𝑑 = 100 −
𝐵𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑓𝑟𝑒𝑠𝑐𝑎 𝑑𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑎

𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑓𝑟𝑒𝑠𝑐𝑎 𝑑𝑎 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒𝑚𝑢𝑛ℎ𝑎
∗ 100 

 

Os dados obtidos foram ajustados ao modelo de regressão não linear 

conforme Seefeldt et al. (1995), no programa SigmaPlot 10.0 (SYSTAT SOFTWARE, 

2006), (Equação 2).  

(2) 

𝑌 = 𝑐 + {
𝑑 − 𝑐

[1 + (x/g)𝑏]}  

Em que, ¨Y¨ representa a redução da massa fresca percentual expressada 

com relação a testemunha, ¨c¨ e ¨d¨ são os coeficientes que representam os limites 

inferior e superior, respectivamente, ¨b¨ representa a inclinação da curva, ¨g¨ é a 

dose necessária para reduzir 50% da massa da população e ¨x¨ é a dose de 

herbicida.  

Para determinar da dose herbicida necessária para reduzir 80 e 90% da 

matéria fresca em relação a testemunha utilizou-se a equação 3, que inverte o 

modelo log-logístico em função do y (SEEFELDT et al., 1995).  
(3) 



17 
 

𝑥 = 𝑏 ∗ √
𝑎
𝑦

𝑐
− 1 

2.2.2. Caracterização foliar do capim-branco e sua relação com a 
suscetibilidade/resistência ao glyphosate 

Após caracterizar o nível de suscetibilidade/resistência dos biótipos, estás 

foram semeadas em pequenas bandejas identificadas, preenchidas com substrato 

comercial (Basaplant®) e mantidas em casa de vegetação, com temperatura média 

de 26oC, umidade relativa de 60% e irrigação diária programada de 5 mm dia-1.  

Após as plantas atingirem crescimento inicial próximo a 10 cm, foram 

transplantas para vasos de 5 litros preenchidos com mistura de solo e substrato na 

proporção de 1:1. A adubação dos vasos foi realizada através da aplicação, a cada 

duas semanas, de 0,4 g do fertilizante NPK, na formulação 08-20-10, diluído em 200 

mL de água por vaso. 

Para o estudo da superfície foliar dos biótipos resistente e suscetível de 

Chloris elata, realizou-se análise histológica via microscopia eletrônica de varredura, 

afim de verificar as estruturas presentes nas faces adaxial e abaxial dos biótipos, 

nos estádios 4 folhas totalmente expandidas e 6 folhas totalmente expandidas 

(florescimento pleno). Estas análises foram realizadas no Núcleo de Apoio á 

Pesquisa em Microcopia Eletrônica Aplicada a Agricultura (NAP/MEPA – 

ESALQ/USP).  
Para a realização da análise, foram realizados cortes histológicos na folha em 

uma área de 25 mm2 da região central da folha, com o auxílio de uma lâmina de aço 

e pinça.  

As amostras foram preparadas segundo o protocolo Kitajima e Leite (1998); 

em que, foram fixadas em solução de Karnowsky modificada, por 24 horas e em 

seguida lavadas em solução tampão Cacodilato 0,5 M. Depois de lavadas, foram 

desidratadas em concentrações crescentes de acetona e secas no aparelho de 

ponto crítico, com uso de CO2 líquido, ao final da secagem, montou-se os “stubs” 

com os cortes e metalizou-se sua superfície com ouro.  

Preparadas as amostras, analisou-se em microscópio eletrônico de varredura 

LEO 435 VP, operando a 20 kV, e as imagens geradas foram micrografas. 

Quantificando-se a densidade de estômatos e tricomas tectônicos para as 
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superfícies adaxial e abaxial. Delimitou-se uma área de 0,006 mm2 para a contagem 

das estruturas, para cada tratamento as observações foram repetidas 10 vezes.  

Com os dados obtidos calculou-se o índice estomático – IE através da 

equação (5) (CUTTER, 1986):  

(5) 

(𝐼𝐸) =
𝑁𝐸

(𝐶𝐸 + 𝑁𝐸) ∗ 100
 

Em que, NE é o número de estômatos, e CE o número de células epidérmicas 
 

2.2.3. Análise estatística  

 

Os dados foram submetidos a análise da variância e, as médias, comparadas 

pelo teste de Tukey (p ≤ 0,05), através do programa Sisvar£ (FERREIRA, 2014). 

Para os dados referentes a densidade de tricomas na superfície adaxial, foi 

necessário utilizar a opção de transformação (x+1)^0,5. 

 

2.3. Resultados e discussão 

 

2.3.1. Caracterização da suscetibilidade/resistência de biótipos da 
espécie Chloris elata ao glyphosate 

Através do estudo de curva de dose-resposta, nota-se que a população de 

capim-branco coletada em Matão-SP, é altamente resistente ao glyphosate, 

necessitando 1409,54 g e.a. ha-1 para reduzir sua matéria fresca em 50% - ED50. Já 

o biótipo de Pedrinhas (suscetível) alcança a mesma redução com apenas 157,75 g 

e.a. ha-1. Está relação gera um fator de resistência - FR de 8,94, ou seja, a 

população resistente necessita 8,94 vezes mais glyphosate que a população 

suscetível para reduzir sua matéria fresca em 50% (Figura 1 e Tabela 1).  
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Figura 1. Redução da matéria fresca de biótipos de Chloris elata, sob diferentes doses de 
glyphosate, coletadas na cidade de Matão-SP (Resistente) e Pedrinhas-SP (Suscetível). 

 
Submetendo diversas populações de C. elata provenientes de diferentes 

regiões do Brasil a metodologia “baseline herbicide sensitivity” (BHS), Brunharo 

(2014) estabeleceu que 705,41 g e.a. ha-1 de glyphosate seria suficiente para reduzir 

a matéria fresca de uma população suscetível em 80%.  

O biótipo resistente (Matão) estudado nesta pesquisa necessita 2263,2 g e.a. 

ha-1 para reduzir sua matéria fresca em 80%, valor três vezes maior que o 

estabelecido por Brunharo (2014) para um biótipo suscetível (Tabela 1). 

No Brasil não existe recomendação comercial de glyphosate para a espécie 

capim-branco (Chloris elata), porém para controle de outras espécies do gênero 

recomenda-se: 960 g e.a. ha-1 para capim-cebola (Chloris pycnothrix) e 480 g e.a. 

ha-1 para capim-coqueirinho (Chloris retusa) (AGROFIT, 2018). Valores próximos a 

determinação de controle de capim-branco estabelecida por Brunharo (2014).  

 

Tabela 1. Parâmetros da equação não linear log-logísticaa  referentes a redução da matéria fresca 
ocasionada pelo herbicida glyphosate, em biótipos resistente e suscetível de Chloris elata. 
Piracicaba-SP, 2017.  

Parâmetros calculados/a a partir de regressão não-linear referente a redução da matéria fresca 
População R2 b c d ED50  FR ED80 FR ED90 FR 
Matão (R) 0,96 -1,51±0,3 0,002±3,1 119,2±14,5 1409,5±262,1 8,9 2263,2 6,1 2975,0 4,9 

Pedrinhas (S) 0,98 -1,43±0,2 0,178±2,5 101,7±2,1 157,7±10,9   373,9   608,8   
aEquação Y= c +{(d – c)[1+(x/g)b]} Em que, ¨Y¨ representa a redução da matéria fresca percentual expressada 
com relação a testemunha, ¨c¨ e ¨d¨ são os coeficientes que representam os limites inferior e superior, 
respectivamente, ¨b¨ representa a inclinação da curva, ¨g¨ é a dose necessária para reduzir 50% da massa da 
população e ¨x¨ é a dose de herbicida. bMédia ± erro padrão em quatro repetições. ED50; 80;90 referem-se a 
redução da matéria fresca em 50%, 80% e 90%, respectivamente. FR é o fator de resistência relação entre as 
doses necessários para reuzir a matéria fresca do biótipo resistente e suscetível.  
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2.3.2. Caracterização foliar do capim-branco e sua relação a 
suscetibilidade/resistência ao glyphosate 

A espécie Chloris elata possui uma superfície foliar complexa com um número 

significante de estruturas na epiderme. Está é classificada como anfiestomática, com 

estômatos na superfície adaxial e abaxial da folha. Possui tricomas nas duas 

superfícies da folha, do tipo tectores (não-glandulares), simples ou unicelulares, 

além de uma grande quantidade de papilas nas duas superfícies foliares 

(APPEZATO-DA-GLÓRIA e CARMELLO-GUERREIRO, 2006).  

A influência do número de estômatos sobre a eficácia dos herbicidas não é 

ocasionada pela absorção de herbicidas através do ostíolo, mas principalmente 

pelas células guardas possuírem membranas cuticulares mais finas e permeáveis, o 

que facilita a penetração de herbicidas (RICOTTA e MASIUNAS, 1992).    

Nota-se que a população resistente (Matão-SP) dentro do estádio 

recomendado de controle (4 folhas totalmente expandidas), possui uma densidade 

estomática menor nas superfícies adaxial e abaxial, em relação a população 

suscetível (Pedrinhas-SP). A redução na densidade estomática  na superfície 

adaxial do biótipo resistente em relação ao suscetível, foi de 18,34%. Está superfície 

é responsável pela maior parte da absorção de herbicidas. Este valor se assemelha 

muito a diminuição na absorção do biótipos resistente de capim-branco (Chloris 

elata) em relação ao suscetível, encontrada por Brunharo (2014) através do estudo 

de 14C-glyphosate, onde a população resistente absorveu 17% menos herbicida que 

a suscetível (Figura 2 e 3; Tabela 2).  

Para o estádio de 6 folhas totalmente expandidas, observa-se um aumento na 

densidade estomática dos biótipos de C. elata nas duas superfícies, em relação ao 

estádio de 4 folhas. Porém neste estádio, houve diferença entre biótipos somente na 

superfície abaxial, onde o biótipo suscetível apresentou maior densidade de 

estômatos (Figura 4 e 5;  Tabela 2).  

Já o índice estomático, que relaciona a quantidade de estômatos ao número 

de células epidérmicas comuns, para o estádio de 4 folhas, apresentou diferenças 

somente na superfície abaxial, onde o biótipo suscetível apresentou maior índice 

(Figura 2 e 3; Tabela 2).  

Para o estádio de 6 folhas totalmente expandidas, o biótipo resistente (Matão) 

aumentou seus índices nas duas superfícies foliares em relação ao estádio de 4 
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folhas. Já o biótipo suscetível somente aumentou na superfície adaxial. Comparando 

os índices dos dois biótipos não houve diferenças para este estádio (Figura 4 e 5;  

Tabela 2).   

Algo interessante para este estádio é a deposição de cera em forma de 

cristais na célula guarda do estômato, para as superfícies foliares dos dois biótipos. 

Este acúmulo provavelmente dificulta a absorção de herbicidas em plantas 

perenizadas, visto que esta recobrindo uma zona de menor espessamento cuticular 

(RICOTTA e MASIUNAS, 1992). Este fator pode estar relacionado com a menor 

suscetibilidade ao glyphosate que esta espécie possui em estádios mais avançados. 

 

 
Figura 2. Superfície foliar da espécie Chloris elata, resistente ao glyphosate coletada em Matão-SP, 
no estádio de 4 folhas totalmente expandidas. A e B superfície adaxial, C e D superfície abaxial. 
Piracicaba-SP, 2017.   
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Figura 3.  Superfície foliar da espécie Chloris elata, suscetível ao glyphosate coletada em Pedrinhas 
paulista, no estádio de 4 folhas totalmente expandidas. A e B superfície adaxial, C e D superfície 
abaxial. Piracicaba-SP, 2017.   

 

 

Figura 4. Superfície foliar da espécie Chloris elata, resistente ao glyphosate coletada em Matão, no 
estádio de 6 folhas totalmente expandidas. A e B superfície adaxial, C e D superfície abaxial. 
Piracicaba-SP, 2017.   
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Figura 5. Superfície foliar da espécie Chloris elata, suscetível ao glyphosate coletada em Pedrinhas 
Paulista, no estádio de 6 folhas totalmente expandidas. A e B superfície adaxial, C e D superfície 
abaxial. Piracicaba-SP, 2017.   

 

Tabela 2. Dados médios referentes a Densidade estomática e Índice estomático dos biótipos 
resistente e suscetível de capim-branco (Chloris elata), nos estádios de 4 e 6 folhas totalmente 
expandidas. Piracicaba-SP, 2017.   

Densidade estomática (mm2) 

Biótipo Abaxial  Adaxial  

4 Folhas 6 Folhas Média 4 Folhas 6 Folhas Média   

Matão - R 203,3   361,7   282,5 b 193,3 bB 350,0 aA 271,7   

Pedrinhas - S 238,3   431,7   335,0 a 236,7 aB 331,0 aA 284,2   

Média 220,8 B 396,7 A   215,0   340,8       

C.V.(%) 2: 12,8 DMS1: 25,4 C.V.(%) 2: 14,2 DMS1: 25,3   

Índice estomático (%) 

Biótipo Abaxial  Adaxial  

4 Folhas 6 Folhas Média 4 Folhas 6 Folhas Média   

Matão - R 12,8 bB 17,4 aA 15,1   12,5   15,4   13,9 a 

Pedrinhas - S 14,8 aA 16,0 aA 15,4   13,3   15,6   14,5 a 

Média 13,8   16,7     12,9 B 15,5 A     

C.V.(%) 2: 13,1 DMS1: 1,3 C.V.(%) 2: 14,4 DMS1: 1,3   
Médias seguidas da mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha não diferem entre si pelo teste de 
Tukey, a 5% de probabilidade. 1Diferença mínima significativa, 2Coeficiente de variação. 
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Para a densidade de tricomas observou-se que no estádio de 4 folhas 

totalmente expandidas não houve diferença entre os biótipos para as duas 

superfícies foliares. Em relação ao estádio de 4 folhas, o estádio 6 folhas aumentou 

na densidade de tricomas para o biótipo resistente nas duas superfícies, enquanto o 

biótipo suscetível somente aumentou a densidade de tricomas na superfície abaxial. 

No estádio de 6 folhas o biótipo resistente apresentou um quantidade de tricomas 

muito superior ao suscetível, sendo 11 vezes maior na superfície abaxial e 34 vezes 

maior na superfície adaxial (Figura 2 a 6; Tabela 3).  

As plantas do gênero Chloris são naturalmente difíceis de controlar em 

estádios mais avançados, Panigo et al. (2016) relataram que plantas da espécie 

Eustachys retusa (sinonímia Chloris retusa) perenizadas mesmo submetidas a dose 

de 1200 g e.a. ha-1 de glyphosate tem a capacidade de rebrotar, devido a ativação 

das gemas basais e da presença de reserva no rizoma. 

Estas características adaptativas associadas a grande quantidade de tricomas 

poderia dificultar ainda mais o controle de populações resistentes perenizadas. 

Estudando uma população resistente de Chloris elata Placido et al. (2013) 

observaram que enquanto plantas de 3-4 folhas necessitavam 399,2 g e.a. ha-1 para 

reduzir sua matéria fresca em 50%, plantas de 5-7 folhas precisavam 493,1  g e.a. 

ha-1 para obter a mesma redução.  

A retenção de gotas de pulverização é essencial para absorção de herbicidas 

pulverizados nas plantas daninhas. A retenção foliar é favorecida por plantas com 

superfície cuticular plana, em relação a plantas com grande quantidade de ceras 

cristalizas e tricomas (FERREIRA et al., 2003; SHARMA e BORN, 1970).  
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Figura 6. Detalhe das estruturas estômatos, tricomas tectônicos e pápilas presentes na superfície 
foliar da espécie Chloris elata, resistente ao glyphosate, coletada na cidade de Matão. Para os 
estádios 4 (A e B) e 6 folhas totalmente expandidas (C e D). Piracicaba-SP, 2017.   

 
Tabela 3. Dados médios referentes a Densidade de tricomas dos biótipos resistente e suscetível de 
capim-branco (Chloris elata), nos estádios de 4 e 6 folhas totalmente expandidas. Piracicaba-SP, 
2017.   

Densidade de tricomas (mm2) 

Biótipo Abaxial  Adaxial3  

4 Folhas 6 Folhas Média 4 Folhas 6 Folhas Média   

Matão - R 43,3 aB 471,7 aA 257,5   26,7 aB 345,0 aA 185,8   

Pedrinhas - S 8,3 aA 41,7 bA 25,0   13,3 aA 10,0 bA 11,7   

Média 25,8   256,7     20,0   177,5       

C.V.(%) 2: 32,6 DMS1: 41,81 C.V.(%) 2: 49,4 DMS1: 3,18   
Médias seguidas da mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha não diferem entre si pelo teste de 
Tukey, a 5% de probabilidade. 1Diferença mínima significativa, 2Coeficiente de variação, 3Dados transformados 
em raiz quadrada de x+1.  
 

A resistência ocasionada fora do sitio de ação, onde não há modificação ou 

super-expressão enzimática; e em geral é derivada de um conjunto de mutações na 

planta que impedem a absorção, translocação, ou promovem o metabolismo do 

herbicida na planta daninha (DALAZEN et al., 2016).  

Esse tipo de resistência é favorecido por falhas na tecnologia de aplicação ou 

uso de sub-dose de herbicidas. Em que, plantas com menor suscetibilidade tem 

possibilidade de cruzamento, selecionando indivíduos com maior número de 
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mutações, que resistem a dose comercial ou algumas vezes a mesma 

(CONCENÇO, 2016).  
 

2.4. Conclusão 

O biótipo resistente de Chloris elata apresentou menor densidade estomática, 

no estádio de 4 folhas completamente expandidas e maior densidade de tricomas no 

estádios de 6 folhas completamente expandidas, o que pode contribuir para a 

resistência ao glyphosate.  

Está espécie apresentou formações de cristais de cera que circundam o 

ostíolo, no estádio de 6 folhas completamente expandidas, podendo estar 

relacionada a menor suscetibilidade ao glyphosate desta planta daninha quando 

perenizada.   
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3. MANEJO DE CAPIM-AMARGOSO E CAPIM-BRANCO NO 
PERÍODO DE ENTRESSAFRA EM SISTEMA DE SUCESSÃO 
SOJA/MILHO 

Resumo  

A planta daninha capim-branco (Chloris elata Desv.) foi identificada como 
resistente ao glyphosate no Brasil recentemente, no ano de 2014. Assim, estudos para 
determinação de  manejos alternativos ao glyphosate são muito importantes afim de 
evitar que essa planta daninha se torne um problema maior, como ocorreu com o capim-
amargoso (Digitaria insularis (L.) Fedde). O capim-amargoso está presente em quase 
todos os sistemas de produção do Brasil, então é importante que o manejo posicionado 
para capim-branco também seja efetivo para está planta daninha. O objetivo deste 
trabalho foi determinar manejo alternativo ao glyphosate para as espécies C. elata e 
Digitaria insularis no período de entressafra da cultura da soja, em plantas perenizadas e 
plantas roçadas. Avaliou-se o  controle visual das plantas daninhas, redução da matéria 
fresca e seca. Foi observado que no manejo de plantas perenizadas, a planta daninha C. 
elata se mostrou mais suscetível aos tratamentos, em que glyphosate 960 g e.a. ha-

1+haloxyfop 199,5 g i.a. ha-1 ou glufosinato 400 g i.a. ha-1+haloxyfop 199,5 g i.a. ha-1 com 
aplicação sequencial de glufosinato apresentaram controle superior a 80%. Para a planta 
daninha D. insularis foi necessário uma terceira aplicação com haloxyfop 99,8 ha-1 para 
alcançar estes índices. A roçagem potencializou a ação dos herbicidas, e a espécie D. 
insularis se mostrou mais suscetível a este manejo obtendo índices de controle 
superiores a 90%, enquanto para C. elata apenas os herbicidas glufosinato 400 g i.a. ha-

1+haloxyfop 199,5 g a.e.ha-1 tiveram esse resultado. Após aplicação sequencial com 
haloxyfop 99,8 g i.a. ha-1 os tratamentos glyphosate 1440 g e.a. ha-1+haloxyfop 199,5 g 
i.a. ha-1 e glufosinato 400 g i.a. ha-1+haloxyfop 199,5 g i.a. ha-1 foram eficazes no 
controle das duas plantas daninhas.  

 

 Palavras-chave: Digitaria insularis; Chloris elata; Plantas perenizadas; Manejo de 
roçagem. 

 
 

Abstract 
 

The Tall Windmill Grass (Chloris elata) was identified as resistant to glyphosate 
in Brazil in the year 2014. Thus, studies to determine alternative management to 
glyphosate are very important in order to prevent this weed from becoming a bigger 
problem, as occurred with the Sourgrass (Digitaria insularis (L.) Fedde). Sourgrass is 
present in almost all production systems in Brazil, so it is important that the management 
for Tall Windmill Grass is also effective for this weed. The objective of this work was to 
determine alternative management to glyphosate for C. elata and Digitaria insularis 
species during the off - season of soybean cultivation with perennial plants and crop 
plants. It was evaluated the visual control of weeds, reduction of fresh and dry matter. It 
was observed that in the management of perennial plants, the weed C. elata showed to 
be more susceptible to the treatments, in which glyphosate 960 g e.a. ha-1 + haloxyfop 
199.5 g i.a. ha-1 or glufosinate 400 g i.a. ha-1 + haloxyfop 199.5 g i.a. ha-1 with sequential 
application of glufosinate exerted more than 80% control, for the D. insularis weed a third 
application with haloxyfop 99.8 g i.a. ha-1 was necessary to reach these indices. Mowing 
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enhanced the action of the herbicides, and D. insularis was more susceptible to this 
management, obtaining control rates higher than 90%, whereas for C. elata only the 
herbicides glufosinate 400 g i.a. ha-1 + haloxyfop 199.5 g i.a. ha-1 had this result in C. 
elata. After sequential application with treatments haloxyfop 99.8 g i.a. ha-1 glyphosate 
1440 g e.a. ha-1 + haloxyfop 199.5 g i.a. ha-1 and glufosinate 400 g i.a. ha-1 + haloxyfop 
199.5 g i.a. ha-1 were effective in controlling the two weeds. 

 

Keywords: Digitaria insularis; Chloris elata; Perennial plants, Mowing management. 
 

3.1. Introdução 

Pertencente à família Poaceae o gênero Chloris é representado por plantas 

anuais ou perenes, com sistema fotossintético C4, folhas de anatomia Kranz bem 

desenvolvida e com alta capacidade adaptativa a diferentes habitats (KISSMANN e 

GROTH, 2007; NICORA e RÚGOLO DE AGRASAR, 1987).  

Este gênero possui oito casos de resistência a herbicidas confirmados no 

mundo. Nos Estados Unidos da América foram identificadas duas populações da 

espécie C. barbata (L.) Sw. resistentes aos inibidores do Fotossistema II (C1/5; 

C2/7), na Austrália duas populações espécie C. truncata R. Br. e três populações da 

espécie C. virgata Swartz foram considerada resistentes ao grupo dos inibidores da 

enzima EPSPs (5-enolpiruvoil-shikimato-3-fosfato sintetase)  (G/9).  Já no Brasil um 

biótipo de C. elata Desv. (sinonímia Chloris polydactyla) também resistente ao grupo 

de inibidores da enzima EPSPs (C/9) (HEAP, 2018). 

Na Austrália este gênero representa um problema de grande importância 

econômica, porém há cerca de 10 anos atrás estás espécies possuíam infestação 

semelhante ao Brasil principalmente em áreas não agrícolas de solo descoberto, 

beiras de estradas e cabeceira de cultivos (DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND 

FOOD WESTERN AUSTRALIA, 2014). 

O gênero começou a ter maior importância econômica quando as espécies C. 

truncata R. Br. e C. virgata Swartz apresentaram resistência ao herbicida glyphosate 

(WATT, 2016). O sistema de plantio direto na Austrália também favoreceu sua 

dispersão devido ao não revolvimento do solo e período de pousio (DANIEL, 2016). 

A espécie Chloris virgata além de possuir resistência ao glyphosate, possui 

ampla capacidade competitiva devido a ser uma da primeiras espécies a germinar 

após pequenas  precipitações, e uma planta pode gerar até 6000 sementes 

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND FOOD WESTERN AUSTRALIA, 2014).  
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As espécies do gênero Chloris estão entre as 10 plantas daninhas com maior 

frequência na Argentina e por mais que não haja registro de plantas resistentes 

nesse país,  relate-se grande problema para controle fora do estádio recomendado 

ou plantas perenizadas (METZLER; PAPA e TUESCA, 2014).   

Barroso et al. (2014) ao estudarem  a espécie C. polydactyla observaram que 

mesmo sobre baixas densidades pode ter interferência significativa na soja e que  20 

plantas m-2 reduzem  a biomassa seca da soja em até 44,1%, dependendo da 

variedade utilizada.  

O capim-amargoso (Digitaria insularis (L.) Fedde), que hoje está presente na 

maioria dos sistemas de produção do Brasil, há 10 anos atrás se assemelhava muito 

á infestação de capim-branco, geralmente infestando beiras de estradas e áreas não 

agrícolas. Após apresentar resistência ao glyphosate em 2008, passou 

gradativamente a invadir cultivos dificultando o manejo e causando grande dano 

econômico (ADEGAS et al., 2010; HEAP, 2018).  

Os herbicidas inibidores da enzima ACCase, ou comumente chamados de 

graminicidas, foram amplamente utilizados para manejar o capim-amargoso em 

diversos cultivos, entretanto como os produtores não associaram está ferramenta a 

outras técnicas de manejo ou rotacionaram mecanismos de ação, no ano de 2016 

relatou-se o primeiro caso de Digitaria insularis resistente a clethodim (ADEGAS et 

al., 2010; CHRISTOFFOLETI et al., 2013; HEAP, 2018; NICOLAI et al., 2010; MELO 

et al., 2013).  

Felizmente esta população não possuía resistência ao herbicida glyphosate, 

no entanto se novas técnicas de manejo não forem implementadas populações com 

resistência múltipla serão selecionadas em breve (ADEGAS et al., 2010; 

CHRISTOFFOLETI et al., 2013; HEAP, 2018; NICOLAI et al., 2010; MELO et al., 

2013).  

Um ponto importante a ser abordado é o controle das plantas capim-branco e 

capim-amargoso em áreas não agrícolas, onde a falta de manejo ou manejo 

inadequado pode facilitar a proliferação para áreas agrícolas, além de selecionar 

indivíduos resistentes. Nestes locais o uso de glyphosate isolado por sucessivas 

aplicações é prática comum, devido ao custo e praticidade (MALONE et al., 2012). 

Em áreas não agrícolas ou em culturas perenes como citros, café e eucalipto 

o manejo mecânico de roçagem associado a aplicação de herbicidas é muito 
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utilizado para potencializar a ação do herbicida e evitar a produção de sementes por 

plantas perenizadas (CARVALHO et al., 2015; MONQUERO, 2014).  

Nesta temática o objetivo deste trabalho foi determinar manejos alternativos 

ao glyphosate para as espécies C. elata e D. insularis no período de entressafra da 

cultura da soja, em plantas perenizadas e plantas roçadas. 
 

3.2. Material e Métodos 

A pesquisa foi conduzida na Fazenda Experimental Areão, pertencente a 

Escola Superior de Agricultura ¨Luiz de Queiroz¨, Universidade de São Paulo 

(ESALQ/USP), Piracicaba, Brasil, no ano agrícola 2016/17. Está área possui  solo 

classificado como Latossolo Vermelho Distrófico argiloso  e está disposta a 560 m 

de altitude, com coordenadas 22°41,20' S,  47°38,29' W. 

A área foi utilizada nos últimos 5 anos para produção de grãos no sistema 

soja primeira safra e milho segunda safra, com controle químico como a única forma 

de manejo das plantas daninhas. De acordo com o histórico da área, verificou-se 

grande dificuldade no controle das plantas daninhas capim-amargoso e capim-

branco devido ao rico banco de sementes presente na área e o estádio vegetativo 

em que as plantas se encontravam, próximo ao florescimento. Neste local a 

infestação era de 1,7 plantas perenizadas m-2 de capim-branco e 1,5 plantas 

perenizadas m-2 de capim-amargoso.  

Os experimentos foram instalados no período de entressafra, após colheita da 

soja, e foram conduzidos até o plantio da soja. Durante a condução dos 

experimentos as condições meteorológicas foram monitoradas, obtendo-se dados 

diários, de umidade relativa do ar, temperatura e precipitação pluvial (Figura 7). 

 



35 
 

 

Figura 7. Variáveis climáticas: temperaturas máximas, médias e mínimas, umidade relativa do ar e 
precipitação pluviais durante a condução dos experimentos de controle de capim-branco e capim-
amargoso a campo. Fonte: Escola Superior “Luiz de Queiroz” (2016/2017). 

 

3.2.1. Caracterização da suscetibilidade do capim-branco ao glyphosate 
e amônio-glufosinato 

As sementes de capim-branco presente na área foram coletadas segundo a 

metodologia Burgos et al. (2013). Em seguida, estas foram submetidas a análise de 

curva de dose-resposta aos herbicidas glyphosate e glufosinato, determinando-se o 

padrão de suscetibilidade destas espécies, dentro do estádio recomendado de 

aplicação.  

Para o herbicida glyphosate utilizou-se as seguintes doses: 0; 67,5; 135; 270; 

540; 1080; 2160; 4320; 8640 g e.a. ha-1. Para o herbicida glufosinato as doses 

foram: 0; 50; 100; 200; 400; 800; 1600; 3200; 6400 g i.a. ha-1, cada tratamento com 

10 repetições. Os tratamentos foram aplicados sobre plantas com 4 folhas, antes do 

seu perfilhamento.  

Aos 35 dias após o tratamento (DAT) coletou-se a parte aérea das plantas 

para aferir a matéria fresca. A partir dos dados de matéria fresca calculou-se a 

redução da matéria fresca (Rd) ocasionada pelo herbicida, com a equação (1).  

(1) 
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𝑅𝑑 = 100 −
𝐵𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑓𝑟𝑒𝑠𝑐𝑎 𝑑𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑎

𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑓𝑟𝑒𝑠𝑐𝑎 𝑑𝑎 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒𝑚𝑢𝑛ℎ𝑎
∗ 100 

Os dados obtidos foram ajustados ao modelo de regressão não linear 

conforme Seefeldt et al. (1995), no programa SigmaPlot 10.0 (SYSTAT SOFTWARE, 

2006), (Equação 2).  

(2) 

𝑌 = 𝑐 + {
𝑑 − 𝑐

[1 + (x/g)𝑏]}  

Em que, ¨Y¨ representa a redução da matéria fresca percentual expressada 

com relação a testemunha, ¨c¨ e ¨d¨ são os coeficientes que representam os limites 

inferior e superior, respectivamente, ¨b¨ representa a inclinação da curva, ¨g¨ é a 

dose necessária para reduzir 50% da massa da população e ¨x¨ é a dose de 

herbicida.  

Para determinar a dose herbicida necessária para reduzir 80 e 90% da 

matéria fresca em relação a testemunha utilizou-se a equação 3, que inverte o 

modelo log-logístico em função de de y (SEEFELDT et al., 1995).  
(3) 

𝑥 = 𝑏 ∗ √
𝑎
𝑦

𝑐
− 1 

 

3.2.2. Manejo de capim-branco e capim-amargoso perenizadas e roçadas 

O foco desta pesquisa foi avaliar o controle do capim-branco por herbicidas 

alternativos ao glyphosate, entretanto avaliou-se em conjunto o controle da espécie 

capim-amargoso, visando ampliar o escopo da pesquisa. Com isso comparar a 

eficácia dos tratamentos entre estás plantas daninhas, estabelecendo-se um manejo 

que exerça bom controle em áreas com infestação de capim-branco e capim-

amargoso.  

Para tal realizou-se dois experimentos, com plantas daninhas perenizadas em 

pleno florescimento (Experimento 1) e com plantas daninhas roçadas em 15 e em 30 

cm (Experimento 2).  
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3.2.2.1. Experimento 1 – Aplicação de herbicidas inibidores da enzima 
ACCase, em diferentes doses, associados a  glyphosate e/ou 
amônio-glufosinato, em plantas perenizadas de capim-branco e 
capim-amargoso.  

 

O delineamento experimental empregado para este experimento foi 

casualizado em blocos, com 20 tratamentos e 3 repetições, totalizando 60 parcelas 

(Tabela 4).  

 

Tabela 4. Esquema de análise de variância do experimento de controle alternativo ao glyphosate 
para Chloris elata e Digitaria insularis aplicados em plantas perenizadas (florecimento). Piracicaba-
SP, 2016. 

Causas da Variação  Grau de liberdade  

Blocos 2 

Tratamentos 19 

Resíduo 38 

Total 59 

 

Cada parcela possuía uma área de 20,0 m2 (4 m x 5 m), considerando 

somente o centro da parcela como área útil para avaliação. Os tratamentos foram 

aplicados conforme a Tabela 5.  
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Tabela 5. Tratamentos para controle alternativo ao glyphosate para Chloris elata e Digitaria insularis 
aplicados em plantas perenizadas (florecimento). Piracicaba-SP, 2016. 

Tratamentosa 
glyphosate glufosinato graminicida adjuvante 

(g e.a. ha-1) (g i.a. ha-1) (g i.a. ha-1) (g i.a. ha-1) 

1 - clethodim 0 0 108 567/b 

2 - clethodim 0 0 216 567/b 

3 - haloxyfop 0 0 99,8 567/b 

4 - haloxyfop 0 0 199,5 567/b 

5 

glyphosate 

- 960 0 - 567/b 

6 clethodim 960 0 108 567/b 

7 clethodim 960 0 216 567/b 

8 haloxyfop 960 0 99,8 567/b 

9 haloxyfop 960 0 199,5 567/b 

10 

glufosinato 

- 0 400 - 216/c 

11 clethodim 0 400 108 216/c 

12 clethodim 0 400 216 216/c 

13 haloxyfop 0 400 99,8 216/c 

14 haloxyfop 0 400 199,5 216/c 

15 glyphosate - 960 400 - 216/c 

16  clethodim 960 400 108 216/c 

17 + clethodim 960 400 216 216/c 

18  haloxyfop 960 400 99,8 216/c 

19 glufosinato haloxyfop 960 400 199,5 216/c 

20 Testemunha - - - - - 
aclethodim: Select 240 EC£; haloxyfop: Verdict Max£; glyphosate: Roundup Original DI£; glufosinato: Finale£. b 

Óleo mineral - Assist£. c Óleo de soja - Aureo£. 

Após um período de 42 dias após tratamento - DAT aplicou-se o tratamento 

glufosinato 400 g i.a. ha-1, em todas as unidades experimentais como manejo 

sequencial. Como houve alto índice de rebrota aos 45 DAT sequencial realizou-se 

uma segunda aplicação sequencial com haloxyfop 99,8 g i.a. ha-1, em todas as 

unidades experimentais.  
 

3.2.2.2. Experimento 2 – Aplicação de herbicidas inibidores da enzima 
ACCase, em diferentes doses, associados a glyphosate ou 
amônio-glufosinato, em plantas de capim-branco e capim-
amargoso com duas alturas de roçada.  

O delineamento experimental empregado para este experimento foi 

casualizado em blocos, disposto em esquema de faixas, onde o fator A são 15 
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tratamentos e o fator B são 2 alturas de roçada (15 e 30 cm), com 4 repetições, 

totalizando 60 parcelas e 120 sub-parcelas (Tabela 6).  
 

Tabela 6. Esquema de análise de variância do experimento de controle alternativo ao glyphosate 
para Chloris elata e Digitaria insularis aplicados sob plantas com duas alturas de roçada. Piracicaba-
SP, 2016. 

Causas da Variação Graus de Liberdade 

Bloco (B) 3 

Tratamentos (T) 14 

Resíduo (A) 42 

Roçadas (R) 1 

Resíduo (B) 3 

Interação (T)x(R) 14 

Resíduo (C) 42 

Total  119 

 

Cada parcela possuía uma área de 20 m2 (4 m x 5 m). Para subdividir as 

parcelas em roçada a 15 cm e roçada a 30 cm, foram realizadas duas faixas de 

roçagem dentro de cada bloco com largura de 2 m, através de roçadeira acoplada 

no trator, assim cada sub-parcela tinha área de 10 m2 (2 m x 5 m). A aplicação dos 

tratamentos ocorreu 15 dias após a roçagem das parcelas, com rebrotes de 

aproximadamente 10 cm (Tabela 7). 
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Tabela 7. Tratamentos para controle alternativo ao glyphosate para Chloris elata e Digitaria insularis 
aplicados sob plantas com duas alturas de roçada. Piracicaba-SP, 2016. 

Tratamentos/a 
glyphosate glufosinato  graminicida adjuvante 

(g e.a. ha-1) (g i.a. ha-1) (g i.a. ha-1) (g i.a. ha-1)  

1 - clethodim 0 0 108 567/b 

2 - clethodim 0 0 216 567/b 

3 - haloxyfop  0 0 99,8 567/b 

4 - haloxyfop 0 0 199,5 567/b 

5 

glyphosate  

- 1440 0 - 567/b 

6 clethodim 1440 0 108 567/b 

7 clethodim 1440 0 216 567/b 

8 haloxyfop  1440 0 99,8 567/b 

9 haloxyfop 1440 0 199,5 567/b 

10 

glufosinato  

- 0 400 - 216/c 

11 clethodim 0 400 108 216/c 

12 clethodim 0 400 216 216/c 

13 haloxyfop  0 400 99,8 216/c 

14 haloxyfop 0 400 199,5 216/c 

15 Testemunha - - - - - 
aclethodim: Select 240 EC£; haloxyfop: Verdict Max£; glyphosate: Roundup Original DI£; glufosinato: Finale£. b 

Óleo mineral - Assist£. c Óleo de soja - Aureo£. 

 

Após um período de 56 DAT realizou-se uma aplicação sequencial com o 

herbicida haloxyfop 99,80 g i.a. ha-1, em todas as unidades experimentais.  
 

3.2.3. Aplicação dos experimentos em campo  

 

Os tratamentos foram aplicados através de pulverizador costal propelido a 

CO2, com pressão constante de 2 BAR (ou 29 PSI), vazão de 0,48 L. min.-1, 

equipado com barra contendo 6 pontas tipo leque, da série Teejet modelo TT 

110.015, posicionados a 50 cm do alvo, com  velocidade de aplicação de 1 m 

segundo -1 visando atingir volume de calda de 150 L ha-1.  
 

3.2.4. Avaliações realizadas  
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Avaliou-se o controle visual conforme a escala de avaliação visual de controle 

de plantas daninhas desenvolvida pela “Associación Latino Americana de Malezas” 

(ALAM, 1974), que classifica a porcentagem de controle da seguinte forma, 0-40% 

controle ¨pobre¨, 41-60% controle ¨regular¨, 61-70% controle ¨suficiente¨, 71-80% 

controle ¨bom¨, 81-90% controle ¨muito bom¨;  91-100% controle ¨excelente¨. 
 

3.2.4.1. Experimento 1 

Avaliou-se o controle visual de capim-branco e capim-amargoso em 

separado, durante os períodos 7, 14, 21, 28, 35, 42 dias após tratamento - DAT. Da 

mesma forma após a primeira aplicação sequencial aos 15, 30 e 45 DAT e após a 

segunda sequencial aos 15 e 30 DAT.  

No último período de avaliação coletou-se a parte aérea das plantas 

daninhas, utilizando quadrado amostral de 0,25 m2, lançado aleatoriamente duas 

vezes por parcela, para definir o acúmulo de matéria fresca e após secagem em 

estufa a 65ºC por 72 horas a matéria seca, ao alcançar a massa constante. A partir 

destes dados calculou-se a redução da matéria fresca e seca (Rd) ocasionada pelos 

tratamentos. 
 

3.2.4.2. Experimento 2 

Avaliou-se o controle visual de capim-branco e capim-amargoso em 

separado, durante os períodos 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49 e 56 dias após tratamento - 

DAT. Da mesma forma após aplicação sequencial aos 15, 30 e 58 DAT.  

No último período de avaliação coletou-se a parte aérea das plantas 

daninhas, utilizando quadrado amostral de 0,25 m2, lançado aleatoriamente duas 

vezes por parcela, para definir o acúmulo de matéria fresca e após secagem em 

estufa a 65ºC por 72 horas a matéria seca, após alcançar a massa constante. A 

partir destes dados calculou-se a redução da matéria fresca e seca (Rd) ocasionada 

pelos tratamentos. 
 

3.2.5. Análise estatística  
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3.2.5.1. Experimento 1 

Os dados foram submetidos à análise de variância, e, as médias comparadas 

pelo teste de agrupamento Scott-Knott (p<0,05). Através do programa Assistat£ 

(SILVA e AZEVEDO, 2016). 

 

3.2.5.2. Experimento 2 

Os dados foram submetidos à análise de variância (Modelo linear 

generalizado - MLG), e, as médias comparadas pelo teste Tukey (p<0,05). Através 

do programa SAS£ (SAS INSTITUTE, 2011). 

 

3.3. Resultados e discussão 

 

3.3.1. Caracterização da suscetibilidade do capim-branco ao glyphosate 
e amônio-glufosinato 

Através do estudo de curva de dose-resposta, nota-se que a população de 

capim-branco presente na área experimental possuiu baixa suscetibilidade ao 

herbicida glyphosate, necessitando 1402,67 g e.a. ha-1 para reduzir 80% de sua 

matéria fresca (Figura 8 e Tabela 8). Brunharo (2014) estabeleceu através do estudo 

de “baseline herbicide sensitivity” (BHS) que 705,41 g e.a. ha-1 de glyphosate seria 

suficiente para reduzir a matéria fresca de uma população suscetível em 80%, 

porém a população estudada necessita quase o dobro para atingir o mesmo 

resultado.  
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Figura 8. Redução da matéria fresca da população de Chloris elata, submetida a diferentes doses de 
glyphosate.  Coletadas na Fazenda Areão, ESALQ/USP, Piracicaba-SP, 2016.  

 
Além disso está população demanda 984,67 g i.a. ha-1 de glufosinato para 

reduzir sua matéria fresca em 80%, aproximadamente 5 litros do herbicida Finale® 

(Figura 9 e Tabela 8). Na bula deste herbicida não há recomendação para está 

espécie, porém a maior dose recomendada para outras espécies de plantas 

daninhas dentro do estádio recomendado é 4 L p.c.ha-1, indicando baixa 

suscetibilidade desta população a aplicação do herbicida isolado, no estádio 

recomendado, com até 4 folhas (RODRIGUES e ALMEIDA, 2012).  

 

 
Figura 9. Redução da matéria fresca da população de Chloris elata, submetida a diferentes doses de 
glufosinato. Coletadas na Fazenda Areão, ESALQ/USP, Piracicaba-SP, 2016. 
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Tabela 8. Parâmetros da equação não linear log-logísticaa referentes a redução da matéria fresca 
ocasionada pelos herbicidas glyphosate e glufosinato. Piracicaba-SP, 2016. 

Parâmetros calculados/a a partir de regressão não-linear referente a redução da matéria fresca  

herbicidas R2 b/b c D ED50  ED80 ED90 
glyphosate 0,98 -1,45±0,16 1,56±2,0 99,76±3,4 543,06±48,58 1402,67 2475,71 

glufosinato 0,98 -1,42±0,14  4,58±2,2 101,11±3,8 400,56±35,59 984,67 1691,92 
aEquação Y= c +{(d - c)[1+(x/g)b]} Em que, ¨Y¨ representa a redução da matéria fresca percentual expressada 
com relação a testemunha, ¨c¨ e ¨d¨ são os coeficientes que representam os limites inferior e superior, 
respectivamente, ¨b¨ representa a inclinação da curva, ¨g¨ é a dose necessária para reduzir 50% da massa da 
população e ¨x¨ é a dose de herbicida. bMédia ± erro padrão em dez repetições. ED50;80 ;90 referem-se a redução 
da matéria fresca em 50%, 80% e 90%, respectivamente. 

 

Na Argentina, Ledesma e Marti (2016) identificaram uma população de 

Chloris elata com alta tolerância a glyphosate, que mesmo no estádio recomendado 

necessita 536 g e.a. ha-1 para reduzir sua matéria fresca em 50% - ED50. 

Recentemente um caso da espécie de Chloris elata resistente a glyphosate foi 

relatado em Cuba, necessitando de 542 g e.a. ha-1 do herbicida para reduzir sua 

matéria fresca em 50% - ED50, para está população houve redução na absorção e 

translocação do herbicida e  mutação na enzima EPSPs na posição Pro-106, 

substituindo um aminoácido prolina por serina (BRACAMONTE et al., 2017).  

Já na Austrália onde o problema com plantas daninhas do gênero Chloris é 

mais antigo e tem o maior número de registros de resistência a glyphosate, o ED50 

das populações resistentes de Chloris truncata varia de 1856 a 4737 g e.a. ha-1 e  

Chloris virgata de 1226 a 4458 g e.a. ha-1 (NGO et al., 2017a; NGO et al., 2017b). 
 

3.3.1.1. Experimento 1 – Aplicação de herbicidas inibidores da enzima 
ACCase, em diferentes doses, associados ao glyphosate e/ou 
amônio-glufosinato, em plantas perenizadas de capim-branco e 
capim-amargoso.  

Após três semanas da aplicação dos tratamentos, nota-se que os 

graminicidas isolados obtiveram baixos níveis de controle para a espécie capim-

branco. Em relação a estes os tratamentos glufosinato 400 g i.a. ha-1, glyphosate 

960 g e.a. ha-1+clethodim 108 g i.a. ha-1, glyphosate 960 g e.a. ha-1+clethodim 216 g 

i.a. ha-1  e glufosinato 400 g i.a. ha-1+glyphosate 960 g i.a. ha-1 foram mais efetivos 

porém abaixo dos níveis ideais de controle. 

Os melhores tratamentos para este período foram glyphosate 960 g i.a. ha-1, 

glyphosate 960 g e.a. ha-1+haloxyfop 99,8 g i.a. ha-1, glyphosate 960 g e.a. ha-
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1+haloxyfop 199,5 g i.a. ha-1, glufosinato 400 g i.a. ha-1+haloxyfop 99,8 g i.a. ha-1, 

glufosinato 400 g i.a. ha-1+haloxyfop 199,5 g i.a. ha-1, glufosinato 400 g i.a. ha-

1+clethodim 108 g i.a. ha-1, glufosinato 400 g i.a. ha-1+clethodim 216 g i.a. ha-1 e 

todas as misturas triplas; Para este período o aumento da dose dos graminicidas 

não aumentou o controle.  

Observa-se que os tratamentos com associação de glufosinato e graminicidas 

ou misturas triplas apresentam maiores porcentagem de controle devido ao efeito de 

contato do herbicida glufosinato (Tabela 9).  

Tabela 9. Porcentagem de controle da espécie Chloris elata, perenizada (florescimento) aos 7, 14, 21  
Dias após tratamento – DAT. Piracicaba – SP, 2016. 

Tratamentos* 7 DAT 14 DAT 21 DAT 
clethodim 108 6,67 c 16,67 e 33,33 c 
clethodim 216 8,33 c 13,33 e 28,33 c 
haloxyfop 99,8 10,00 c 11,67 e 40,00 c 

haloxyfop 199,5 15,00 c 16,67 e 43,33 c 
glyphosate 960 28,33 b 46,67 d 80,00 a 
glufosinato 400 48,33 a 70,00 b 60,00 b 

glyphosate 960+clethodim 108 30,00 b 50,00 d 61,67 b 
glyphosate 960+clethodim 216 25,00 b 60,00 c 65,00 b 
glyphosate 960+haloxyfop 99,8 30,00 b 45,00 d 75,00 a 

glyphosate 960+haloxyfop 199,5 30,00 b 46,67 d 78,33 a 
glufosinato 400+clethodim 108 38,33 a 78,33 a 81,67 a 
glufosinato 400+clethodim 216 41,67 a 88,33 a 86,67 a 
glufosinato 400+haloxyfop 99,8 25,00 b 66,67 b 80,00 a 

glufosinato 400+haloxyfop 199,5 43,33 a 85,00 a 90,00 a 
glyphosate 960+glufosinato 400 35,00 a 71,00 b 63,33 b 

glyphosate 960+glufosinato 400+clethodim 108 40,00 a 80,00 a 86,67 a 
glyphosate 960+glufosinato 400+clethodim 216 38,33 a 83,30 a 85,00 a 
glyphosate 960+glufosinato 400+haloxyfop 99,8 40,00 a 80,00 a 85,00 a 

glyphosate 960+glufosinato 400+haloxyfop 199,5 43,33 a 81,67 a 83,33 a 

Testemunha 0,00 c 0,00 f 0,00 d 

C.V.(%): 19,60 9,46 11,38 
*Médias seguidas da mesma letra minúscula na coluna não diferem entre si pelo teste de agrupamento Scott-
Knott, (pd 0,05). 

 

Após 42 dias da aplicação, nota-se que o herbicida glufosinato e os 

graminicidas aplicados de maneira isolada obtiveram controle abaixo de 60%, com 

alto índice de rebrota de capim-branco, principalmente para o herbicida glufosinato.   
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Os tratamentos glyphosate 960 g e.a. ha-1+clethodim 216 g i.a. ha-1, 

glyphosate 960 g e.a. ha-1+haloxyfop 99,8 g i.a. ha-1, glyphosate 960 g e.a. ha-

1+haloxyfop 199,5 g i.a. ha-1, glufosinato 400 g i.a. ha-1+haloxyfop 199,5 g i.a. ha-1 e 

misturas triplas com haloxyfop foram os mais eficazes, com controle superior a 80%. 

Verificou-se que todos os tratamentos apresentaram rebrota das plantas porém 

estes obtiveram os menores índices. 

Observa-se que as associações de graminicidas com glyphosate foram 

eficazes, porém as associações com glufosinato necessitaram de uma maior dose 

de graminicidas para exercer bom controle.  

A associação de glufosinato 400 g i.a. ha-1+glyphosate 960 g e.a. ha-1 

apresenta efeito antagônico com controle inferior ao glyphosate 960 g i.a. ha-1 

isolado, de modo que a utilização de misturas triplas não obtiveram resultados 

superiores as duplas, não sendo uma prática viável, no controle de capim-branco 

(Tabela 10). 

As espécies deste gênero quando perenizadas possuem alta tolerância a 

herbicidas devido a sua ampla capacidade de rebrote, Panigo et al. (2016) relataram 

que plantas da espécie Eustachys retusa perenizadas mesmo submetidas a dose de 

1200 g e.a. ha-1 de glyphosate tem a capacidade de rebrotar, devido a ativação das 

gemas basais e da presença de reserva no rizoma.  

Devido a grande capacidade de rebrota, é importante a avaliação da eficácia 

dos herbicidas por um período mais prolongado, afim de identificar brotações 

provenientes de plantas com aspecto de mortas.  
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Tabela 10. Porcentagem de controle da espécie Chloris elata, perenizada (florescimento) aos 28, 35 
e 42  Dias após tratamento – DAT. Piracicaba – SP, 2016. 

Tratamentos 28 DAT 35 DAT 42 DAT 
clethodim 108 33,33 d 36,67 e 43,33 b 
clethodim 216 30,00 d 33,33 e 53,33 b 
haloxyfop 99,8 38,33 d 38,33 e 46,67 b 

haloxyfop 199,5 48,33 c 48,33 d 56,67 b 
glyphosate 960 75,00 a 70,00 b 73,33 a 
glufosinato 400 58,33 b 51,67 d 46,67 b 

glyphosate 960+clethodim 108 63,33 b 68,33 b 78,33 a 
glyphosate 960+clethodim 216 68,33 b 68,33 b 85,00 a 
glyphosate 960+haloxyfop 99,8 73,33 b 73,33 b 80,00 a 

glyphosate 960+haloxyfop 199,5 78,33 a 78,33 a 81,67 a 
glufosinato 400+clethodim 108 80,00 a 71,67 b 66,67 a 
glufosinato 400+clethodim 216 86,67 a 81,67 a 76,67 a 
glufosinato 400+haloxyfop 99,8 86,67 a 86,67 a 76,67 a 

glufosinato 400+haloxyfop 199,5 91,67 a 83,33 a 83,33 a 
glyphosate 960+glufosinato 400 63,33 b 58,33 c 58,33 a 

glyphosate 960+glufosinato 400+clethodim 108 86,67 a 80,00 a 71,67 a 
glyphosate 960+glufosinato 400+clethodim 216 80,00 a 73,33 b 70,00 a 
glyphosate 960+glufosinato 400+haloxyfop 99,8 83,33 a 80,00 a 86,67 a 

glyphosate 960+glufosinato 400+haloxyfop 199,5 81,67 a 78,33 a 81,67 a 
Testemunha 0,00 e 0,00 f 0,00 c 

C.V.(%): 9,45 9,62 13,51 
*Médias seguidas da mesma letra minúscula na coluna não diferem entre si pelo teste de agrupamento Scott-
Knott, (pd 0,05). 
 
 

Após 45 dias da aplicação sequencial com glufosinato, observa-se que 

glufosinato 400 g i.a. ha-1 isolado ou associado ao glyphosate 960 g e.a. ha-1 foram 

ineficientes no controle de capim-branco, e devido ao alto índice de rebrota do 

primeiro tratamento a aplicação sequencial não foi efetiva, com controle abaixo dos 

30% (Tabela 11).  

Para os tratamentos clethodim 108 g i.a. ha-1, glyphosate 960 g e.a. ha-1, 

glyphosate 960 g e.a. ha-1+clethodim 108 g i.a. ha-1, glyphosate 960 g e.a. ha-

1+haloxyfop 99,8 g i.a. ha-1, glufosinato 400 g i.a. ha-1+clethodim 108 g i.a. ha-1 e 

glufosinato 400 g i.a. ha-1+clethodim 216 g i.a. ha-1 e misturas triplas com clethodim 

108 g i.a. ha-1, clethodim 216 g i.a. ha-1 e haloxyfop 99,8 g i.a. ha-1 a aplicação 

sequencial não foi efetiva com as plantas praticamente restabelecidas após este 

período, não sendo viável para controle da rebrota dos tratamentos anteriores.  
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Todos os demais tratamentos foram favorecidos pela aplicação sequencial, e 

no caso de misturas a maior dose do graminicidas favoreceu o controle. Porém o 

único tratamento realmente eficazes apresentando índice de rebrota próximo a 5% 

foi o glyphosate 960 g e.a. ha-1+haloxyfop 199,5 g i.a. ha-1 (Tabela 11).  

Outra técnica utilizada para controle de plantas deste gênero é a aplicação 

sequencial logo após o primeiro tratamento, onde se utiliza um herbicida sistêmico e 

na sequência um herbicida de contato. Price e Daniel (2017) obtiveram ótimo 

resultado com a aplicação de haloxyfop 156 g i.a. ha-1, seguido de paraquat 400 g 

i.a. ha-1 de 7 a 14 dias após primeiro tratamento, para o controle de Chloris virgata. 

Outro herbicida que pode ser utilizado como aplicação sequencial ou 

associado ao glyphosate na primeira aplicação é o saflufenacil, Metzler e Ahumada 

(2013) constataram que 100 g i.a. ha-1 de saflufenacil  associado a 1012 g e.a. ha-1  

de glyphosate foi eficaz para controle de Chloris polydactyla e Coniza spp. 

Borger et al. (2010) identificaram diferenças entre o controle de Chloris 

truncata no campo e em ambiente controlado. Está planta tem sua capacidade de 

rebrota e recuperação potencializados devido a fertilidade e disponibilidade de água 

no ambiente, de modo que recomendam o controle em período de entressafra e 

preferencialmente a segunda aplicação seja seguida de um período de baixa 

pluviosidade, dificultando a recuperação da planta através de gemas e rizomas.  

Devido a ineficiência da maioria dos tratamentos realizou-se uma terceira 

aplicação sequencial, com o herbicida haloxyfop 99,8 g i.a. ha-1 (Tabela 11). 
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Tabela 11. Porcentagem de controle  da espécie Chloris elata, perenizada (florescimento) aos 15, 30 
e 45 Dias após tratamento – DAT, da primeira aplicação sequencial, realizada com glufosinato. 
Piracicaba – SP, 2016. 

Tratamentos 15 DAT seq 30 DAT seq 45 DAT seq 
clethodim 108 50,00 b 41,67 b 38,33 b 
clethodim 216 60,00 b 73,33 a 83,33 a 
haloxyfop 99,8 58,33 b 66,67 a 71,67 a 

haloxyfop 199,5 76,67 a 73,33 a 75,00 a 
glyphosate 960 71,67 a 41,67 b 51,67 b 
glufosinato 400 45,00 b 28,33 b 28,33 c 

glyphosate 960+clethodim 108 63,33 b 41,67 b 45,00 b 
glyphosate 960+clethodim 216 78,33 a 70,00 a 65,00 a 
glyphosate 960+haloxyfop 99,8 78,33 a 60,00 a 55,00 b 

glyphosate 960+haloxyfop 199,5 85,00 a 78,33 a 90,00 a 
glufosinato 400+clethodim 108 51,67 b 48,33 b 41,67 b 
glufosinato 400+clethodim 216 66,67 a 60,00 a 51,67 b 
glufosinato 400+haloxyfop 99,8 70,00 a 70,00 a 70,00 a 

glufosinato 400+haloxyfop 199,5 78,33 a 80,00 a 78,33 a 
glyphosate 960+glufosinato 400 51,67 b 28,33 b 25,00 c 

glyphosate 960+glufosinato 400+clethodim 108 61,67 b 48,33 b 40,00 b 
glyphosate 960+glufosinato 400+clethodim 216 56,67 b 33,33 b 33,33 b 
glyphosate 960+glufosinato 400+haloxyfop 99,8 73,33 a 53,33 a 43,33 b 

glyphosate 960+glufosinato 400+haloxyfop 199,5 61,67 b 78,33 a 76,67 a 
Testemunha 0,00 c 0,00 b 0,00 c 

C.V.(%): 18,56 34,26 30,23 
*Médias seguidas da mesma letra minúscula na coluna não diferem entre si pelo teste de agrupamento Scott-
Knott, (pd 0,05). 
 

Após 30 dias da segunda aplicação sequencial, os herbicidas glyphosate 960 

g e.a. ha-1, glufosinato 400 g i.a. ha-1 isolados e associados e misturas triplas com 

clethodim continuaram sendo pouco efetivos no controle de capim-branco 

perenizado. 

Os demais tratamento aumentaram seu percentual, porém haloxyfop 199,5 g 

i.a. ha-1, glyphosate 960 g e.a. ha-1+haloxyfop 199,5 g i.a. ha-1 e glufosinato 400 g 

i.a. ha-1+haloxyfop 199,5 g i.a. ha-1, obtiveram controle mais efetivo próximo a 90% e 

índice de rebrota abaixo de 5% (Tabela 12). 

Neste período, para as parcelas com controle efetivo houve presença de 

outras espécies infestante provenientes do banco de sementes local, como buva 

(Conyza sp.), corda de viola (Ipomeia sp.), nabiça (Raphanus raphanistrum L.), 
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caruru (Amaranthus sp.), além de capim-branco (Chloris elata) e capim-amargoso 

(Digitaria insularis) provenientes de reinfestação.  
 

Tabela 12. Porcentagem de controle  da espécie Chloris elata, perenizada (florescimento) aos 15 e 
30 Dias após tratamento – DAT, da segunda aplicação sequencial, realizada com haloxyfop. 
Piracicaba – SP, 2016. 

Tratamentos 15 DAT seq 2 30 DAT seq 2 
clethodim 108 65,00 b 63,33 a 
clethodim 216 83,33 a 85,00 a 
haloxyfop 99,8 75,00 a 75,00 a 

haloxyfop 199,5 90,00 a 90,00 a 
glyphosate 960 60,00 b 58,33 b 
glufosinato 400 48,33 b 53,33 b 

glyphosate 960+clethodim 108 60,00 b 66,67 a 
glyphosate 960+clethodim 216 76,67 a 78,33 a 
glyphosate 960+haloxyfop 99,8 85,00 a 85,00 a 

glyphosate 960+haloxyfop 199,5 88,33 a 91,67 a 
glufosinato 400+clethodim 108 65,00 b 68,33 a 
glufosinato 400+clethodim 216 53,33 c 53,33 a 
glufosinato 400+haloxyfop 99,8 66,67 b 66,67 a 

glufosinato 400+haloxyfop 199,5 90,00 a 90,00 a 
glyphosate 960+glufosinato 400 41,67 b 41,67 b 

glyphosate 960+glufosinato 400+clethodim 108 53,33 b 53,33 b 
glyphosate 960+glufosinato 400+clethodim 216 48,33 b 48,33 b 
glyphosate 960+glufosinato 400+haloxyfop 99,8 66,67 b 75,00 a 

glyphosate 960+glufosinato 400+haloxyfop 199,5 81,67 a 81,67 a 
Testemunha 0,00 c 0,00 c 

C.V.(%): 27,62 26,18 
*Médias seguidas da mesma letra minúscula na coluna não diferem entre si pelo teste de agrupamento Scott-
Knott, (pd 0,05). 
 

O uso de produtos com efeito residual em áreas com amplo banco de 

sementes de plantas daninhas de difícil controle aumenta a eficácia de manejo, e 

diminui a pressão de seleção para individiuos resistentes. 

Como ferramentas para controle de plantas daninhas do gênero Chloris em 

pré-emergência pode-se citar diclosulan 30 g i.a. ha-1, imazetapyr 106 g i.a. ha-1, s-

metolachlor 1440 g i.a. ha-1, sulfentrazone 500 g i.a. ha-1 e trifuralina 500 g i.a. ha-1 

(BRUNHARO, 2014; BORGER et al., 2010; LEDESMA e MARTI, 2016; USTARROZ, 

2015).  
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Nenhum destes herbicidas possui recomendação para o gênero Chloris no 

Brasil, porém segundo a literatura são efetivos para o controle de plantas deste 

gênero. Os mesmos devem ser posicionados segundo as culturas do sistema 

produtivo, tipo de solo e clima da região. 

A análise de matéria fresca e seca não foram parâmetros eficazes para este 

experimento devido a não uniformidade de distribuição de plantas de capim-branco e 

capim-amargoso na parcela, além da comparação da massa não dimensionar o 

nível de rebrota das plantas. Somente se diferenciaram os tratamentos com menor 

eficiência, em que as plantas encontravam-se praticamente reestabelecidas neste 

período (Tabela 13).  
 
Tabela 13. Redução da matéria fresca e seca de Chloris elata, perenizada (florescimento) aos 30 
Dias após tratamento – DAT, da segunda aplicação sequencial, realizada com haloxyfop. Piracicaba 
– SP, 2016. 

Tratamentos  RMF RMS 
clethodim 108 95,77 a 93,34 a 
clethodim 216 98,51 a 97,87 a 
haloxyfop 99,8 97,24 a 95,92 a 

haloxyfop 199,5 98,73 a 98,08 a 
glyphosate 960 94,88 a 91,03 a 
glufosinato 400 56,62 b 50,53 b 

glyphosate 960+clethodim 108 93,46 a 90,47 a 
glyphosate 960+clethodim 216 98,80 a 98,25 a 
glyphosate 960+haloxyfop 99,8 98,00 a 97,14 a 

glyphosate 960+haloxyfop 199,5 99,02 a 98,47 a 
glufosinato 400+clethodim 108 87,83 a 83,40 a 
glufosinato 400+clethodim 216 91,57 a 88,83 a 
glufosinato 400+haloxyfop 99,8 94,74 a 91,46 a 

glufosinato 400+haloxyfop 199,5 98,58 a 97,86 a 
glyphosate 960+glufosinato 400 54,00 b 43,44 b 

glyphosate 960+glufosinato 400+clethodim 108 90,89 a 87,26 a 
glyphosate 960+glufosinato 400+clethodim 216 80,13 a 72,73 a 
glyphosate 960+glufosinato 400+haloxyfop 99,8 81,83 a 73,54 a 

glyphosate 960+glufosinato 400+haloxyfop 199,5 99,63 a 99,52 a 

Testemunha 0,00 c 0,00 c 

C.V.(%): 14,76 18,86 
*Médias seguidas da mesma letra minúscula na coluna não diferem entre si pelo teste de agrupamento Scott-
Knott, (pd 0,05). RMF: Redução da matéria fresca; RMS: Redução da matéria seca. 
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Avaliando-se os dados referentes ao controle de capim-amargoso aos 21 

DAT, observa-se que os tratamentos graminicidas isolados e glyphosate 960 g e.a. 

ha-1 obtiveram resultados insatisfatórios, possivelmente devido a sua ação sistêmica 

necessitam mais tempo para translocar na toceira e inibir a rota alvo. As 

associações de glyphosate 960 g e.a. ha-1 com graminicidas mostraram bons 

resultados, aumentando o percentual de controle dos tratamento na mesma época 

(Tabela 14).  

Os graminicidas associados ao glufosinato 400 g i.a. ha-1 e misturas triplas 

obtiveram maiores porcentagem de controle,  devido ao glufosinato atuar como 

herbicida de contato. Nota-se que o capim-amargoso em relação ao capim-branco 

possui menor suscetibilidade ao glyphosate 960 g e.a. ha-1 e maior suscetibilidade 

ao glufosinato 400 g i.a. ha-1, para este período (Tabela 14).  
 

Tabela 14. Porcentagem de controle da espécie Digitaria insularis, perenizada (florescimento) aos 7, 
14 e 21  Dias após tratamento – DAT. Piracicaba – SP, 2016. 

Tratamentos  7 DAT 14 DAT 21 DAT 
clethodim 108 8,33 c 15,00 e 21,67 c 
clethodim 216 11,67 c 13,33 e 30,00 c 
haloxyfop 99,8 10,00 c 10,00 e 31,67 c 

haloxyfop 199,5 11,67 c 16,67 e 38,33 c 
glyphosate 960 25,00 b 31,67 d 31,67 c 
glufosinato 400 36,67 a 68,33 b 71,67 a 

glyphosate 960+clethodim 108 26,67 b 45,00 c 60,00 b 
glyphosate 960+clethodim 216 23,33 b 48,33 c 51,67 b 
glyphosate 960+haloxyfop 99,8 25,00 b 33,33 d 56,67 b 

glyphosate 960+haloxyfop 199,5 23,33 b 43,33 c 66,67 b 
glufosinato 400+clethodim 108 43,33 a 78,33 a 81,67 a 
glufosinato 400+clethodim 216 41,67 a 85,00 a 81,67 a 
glufosinato 400+haloxyfop 99,8 26,67 b 60,00 b 71,67 a 

glufosinato 400+haloxyfop 199,5 41,67 a 80,00 a 86,67 a 
glyphosate 960+glufosinato 400 36,67 a 68,33 b 58,33 b 

glyphosate 960+glufosinato 400+clethodim 108 40,00 a 71,67 b 85,00 a 
glyphosate 960+glufosinato 400+clethodim 216 40,00 a 80,00 a 83,33 a 
glyphosate 960+glufosinato 400+haloxyfop 99,8 43,33 a 80,00 a 85,00 a 

glyphosate 960+glufosinato 400+haloxyfop 199,5 40,00 a 81,67 a 78,33 a 
Testemunha 0,00 d 0,00 e 0,00 d 

C.V. (%): 16,00 16,43 13,75 
*Médias seguidas da mesma letra minúscula na coluna não diferem entre si pelo teste de agrupamento Scott-
Knott, (pd 0,05). 
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Aos 42 DAT, o capim-amargoso foi pouco suscetível a aplicação de 

glyphosate 960 g i.a. ha-1 e clethodim 108 g i.a. ha-1. Em relação ao capim-branco as 

associações duplas e triplas foram menos eficazes, com maior necessidade de 

aplicação sequencial (Tabela 15).  

Para capim-amargoso a associação de glyphosate 960 g e.a. ha-1 e 

glufosinato 400 g i.a. ha-1 também não apresentou bom resultado de modo que o 

tratamento glufosinato 400 g i.a. ha-1 isolado apresentou resultados semelhantes. 

Associações triplas não são recomendadas para controle de infestações desta 

planta daninha, pois não se diferem dos tratamentos com associação de glufosinato 

e graminicidas.  

Está planta daninha assim como o capim-branco, tem seu controle dificultado 

devido a alta capacidade de rebrota. Segundo Machado et  al. (2006) a espécie 

Digitaria insularis possui crescimento inicial lento até 45 dias após emergência 

(DAE) e após isso tem grande formação de raízes e rizomas o que dificulta o 

controle através de herbicidas.  

Estudando a influência do estádio de Digitaria insularis sobre a eficácia da 

associação de glyphosate e gramicidas, Barroso et al. (2014) observaram que 

plantas com 4 folhas são mais facilmente controladas que plantas de 3-4 perfilhos, 

diminuindo de 20 a 25 % a eficácia dos tratamentos glyphosate+clethodim e 

glyphosate+haloxyfop aos 28 DAT. Como todos os tratamentos apresentaram 

rebrota realizou-se aplicação sequencial de glufosinato em todas as unidades 

experimentais (Tabela 15).  
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Tabela 15. Porcentagem de controle da espécie Digitaria insularis, perenizada (florescimento) aos  
28, 35 e 42  Dias após tratamento – DAT. Piracicaba – SP, 2016. 

Tratamentos 28 DAT 35 DAT 42 DAT 
clethodim 108 23,33 c 30,00 c 43,33 c 
clethodim 216 30,00 c 31,67 c 51,67 b 
haloxyfop 99,8 31,67 c 31,67 c 50,00 b 

haloxyfop 199,5 38,33 c 41,67 c 65,00 a 
glyphosate 960 31,67 c 31,67 c 36,67 c 
glufosinato 400 71,67 a 58,33 b 55,00 b 

glyphosate 960+clethodim 108 60,00 b 60,00 b 66,67 a 
glyphosate 960+clethodim 216 51,67 b 58,33 b 78,33 a 
glyphosate 960+haloxyfop 99,8 56,67 b 58,33 b 66,67 a 

glyphosate 960+haloxyfop 199,5 66,67 b 70,00 a 71,67 a 
glufosinato 400+clethodim 108 81,67 a 70,00 a 63,33 a 
glufosinato 400+clethodim 216 81,67 a 75,00 a 70,00 a 
glufosinato 400+haloxyfop 99,8 75,00 a 75,00 a 65,00 a 

glufosinato 400+haloxyfop 199,5 86,67 a 80,00 a 75,00 a 
glyphosate 960+glufosinato 400 58,33 b 51,67 b 51,67 b 

glyphosate 960+glufosinato 400+clethodim 108 83,33 a 73,33 a 58,33 b 
glyphosate 960+glufosinato 400+clethodim 216 80,67 a 71,67 a 65,00 a 
glyphosate 960+glufosinato 400+haloxyfop 99,8 85,00 a 81,67 a 78,33 a 

glyphosate 960+glufosinato 400+haloxyfop 199,5 80,00 a 75,00 a 65,00 a 
Testemunha 0,00 d 0,00 d 0,00 d 

C.V. (%): 13,21 10,93 15,66 
*Médias seguidas da mesma letra minúscula na coluna não diferem entre si pelo teste de agrupamento Scott-
Knott, (pd 0,05). 

 

Aos 45 Dias Após Tratamento, da primeira aplicação sequencial os 

gramicidas isolados clethodim 216 g i.a. ha-1, haloxyfop 99,8 g i.a. ha-1 e haloxyfop 

199,5 g i.a. ha-1 melhoraram seus índices. Neste período os tratamentos mais 

eficazes foram haloxyfop 199,5 g i.a. ha-1, glyphosate 960 g e.a. ha-1+haloxyfop 

199,5 g i.a. ha-1, glufosinato 400 g i.a. ha-1+haloxyfop 199,5 g i.a. ha-1 e glufosinato 

400 g i.a. ha-1+glyphosate 960 g e.a. ha-1+haloxyfop 199,5 g i.a. ha-1. Destes a 

associação glufosinato 400 g i.a. ha-1+haloxyfop 199,5 g i.a. ha-1 teve o menor índice 

de rebrota (Tabela 16).  

Testando a associação de glyphosate e graminicidas Zobiole et al. (2016) 

obtiveram resultados mais significativos com aplicação sequencial de clethodim 240 

g i.a. ha-1 + glyphosate 1200 g e.a. ha-1, no controle de capim-amargoso em pleno 

florescimento.  
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A associação de gramicidas ao glufosinato na aplicação sequencial poderia 

melhorar a eficácia do manejo da rebrota. Se o primeiro tratamento já possuir 

glufosinato a associação clethodim 240 g i.a. ha-1+glyphosate 1200 g e.a. ha-1 seria 

um alternativa valida para rotacionar mecanismos de ação (ZOBIOLE et al., 2016). 

Para plantas de capim-amargoso de 3 a 5 perfilhos resistentes a glyphosate 

Melo et al. (2012) recomendam aplicação de glyphosate 1440 g e.a. ha-1 + clethodim 

108 g i.a. ha-1 e após 7 dias aplicação de paraquat+diuron 400+200 g i.a. ha-1 ou 

amônio-glufosinato 600 g i.a. ha-1. 

Para manejo em áreas com infestação de capim-branco e capim-amargoso 

verificou-se que a aplicação dos tratamentos glyphosate 960 g i.a. ha-1+haloxyfop 

199,5 g i.a. ha-1 ou glufosinato 400 g i.a. ha-1+haloxyfop 199,5 g i.a. ha-1, obtiveram 

maior eficácia no controle das  plantas daninhas. Contudo o manejo sequencial o 

uso de glufosinato 400 g i.a. ha-1 associados a graminicidas de ação mais rápida 

como clethodim ou herbicidas pré-emergentes seria essencial para garantir a 

eficácia destes tratamentos (Tabela 16).   
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Tabela 16. Porcentagem de controle  da espécie Digitaria insularis, perenizada (florescimento) aos 
15, 30 e 45 Dias após tratamento – DAT, da primeira aplicação sequencial, realizada com glufosinato. 
Piracicaba – SP, 2016. 

Tratamentos 15 DAT seq 30 DAT seq 45 DAT seq 
clethodim 108 43,33 c 30,00 b 30,00 b 
clethodim 216 55,00 b 75,00 a 73,33 a 
haloxyfop 99,8 63,33 b 65,00 a 70,00 a 

haloxyfop 199,5 71,67 a 81,67 a 80,00 a 
glyphosate 960 38,33 c 21,67 b 30,00 b 
glufosinato 400 51,67 b 33,33 b 33,33 b 

glyphosate 960+clethodim 108 55,00 b 48,33 a 56,67 a 
glyphosate 960+clethodim 216 78,67 a 68,33 a 68,33 a 
glyphosate 960+haloxyfop 99,8 71,67 a 58,33 a 65,00 a 

glyphosate 960+haloxyfop 199,5 65,00 b 76,67 a 81,67 a 
glufosinato 400+clethodim 108 51,67 b 51,67 a 50,00 b 
glufosinato 400+clethodim 216 66,67 a 55,00 a 61,67 a 
glufosinato 400+haloxyfop 99,8 63,33 b 61,67 a 61,67 a 

glufosinato 400+haloxyfop 199,5 80,00 a 88,33 a 88,33 a 
glyphosate 960+glufosinato 400 43,33 c 31,67 b 31,67 b 

glyphosate 960+glufosinato 400+clethodim 108 60,00 b 56,67 a 45,00 b 
glyphosate 960+glufosinato 400+clethodim 216 58,33 b 33,33 b 36,67 b 
glyphosate 960+glufosinato 400+haloxyfop 99,8 71,67 a 65,00 a 70,00 a 

glyphosate 960+glufosinato 400+haloxyfop 199,5 70,00 a 83,33 a 83,33 a 
Testemunha 0,00 d 0,00 b 0,00 b 

C.V. (%): 15,48 30,65 31,79 
*Médias seguidas da mesma letra minúscula na coluna não diferem entre si pelo teste de agrupamento Scott-
Knott, (pd 0,05). 

 

Para controle efetivo desta planta daninha foi necessário uma terceira 

aplicação com o herbicida haloxyfop 99,8 g i.a. ha-1.  

Aos 30 DAT da segunda aplicação sequencial, os tratamentos mais eficazes 

foram haloxyfop 199,5 g i.a. ha-1, glyphosate 960 g e.a. ha-1+haloxyfop 199,5 g i.a. 

ha-1, glufosinato 400 g i.a. ha-1+haloxyfop 199,5 g i.a. ha-1 e glyphosate 960 g e.a. 

ha-1+glufosinato 400 g i.a. ha-1+haloxyfop 199,5 g i.a. ha-1. Estes foram eficazes no 

controle das duas gramíneas estudadas. Afim de conter a infestação poderia ser 

utilizado manejo com herbicidas residuais durante a segunda aplicação sequencial 

(Tabela 17). 
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Tabela 17. Porcentagem de controle  da espécie Digitaria insularis, perenizada (florescimento) aos 15 
e 30 Dias após tratamento – DAT, da segunda aplicação sequencial, realizada com haloxyfop. 
Piracicaba – SP, 2016. 

Tratamentos 15 DAT seq 2 30 DAT seq 2 
clethodim 108 60,00 b 60,00 b 
clethodim 216 70,00 b 80,00 a 
haloxyfop 99,8 70,00 b 66,67 b 

haloxyfop 199,5 93,33 a 96,67 a 
glyphosate 960 55,00 b 55,00 b 
glufosinato 400 61,67 b 65,00 b 

glyphosate 960+clethodim 108 76,67 a 85,00 a 
glyphosate 960+clethodim 216 81,67 a 81,67 a 
glyphosate 960+haloxyfop 99,8 90,00 a 90,00 a 

glyphosate 960+haloxyfop 199,5 90,00 a 91,67 a 
glufosinato 400+clethodim 108 70,00 b 71,67 b 
glufosinato 400+clethodim 216 60,00 b 60,00 b 
glufosinato 400+haloxyfop 99,8 55,00 b 60,00 b 

glufosinato 400+haloxyfop 199,5 95,00 a 96,67 a 
glyphosate 960+glufosinato 400 60,00 b 66,67 b 

glyphosate 960+glufosinato 400+clethodim 108 66,67 b 73,33 b 
glyphosate 960+glufosinato 400+clethodim 216 48,33 b 50,00 b 
glyphosate 960+glufosinato 400+haloxyfop 99,8 85,00 a 86,67 a 

glyphosate 960+glufosinato 400+haloxyfop 199,5 90,00 a 90,00 a 
Testemunha 0,00 c 0,00 c 

C.V. (%): 25,79 24,24 
*Médias seguidas da mesma letra minúscula na coluna não diferem entre si pelo teste de agrupamento Scott-
Knott, (pd 0,05). 

 

Como ferramentas para controle da planta daninha capim-amargoso em pré-

emergência pode-se citar atrazine+s-metolachor 1665+1305 g i.a. ha-1, 

[atrazine+simazine] 250+250 g i.a. ha-1, s-metolachor 1680 g i.a. ha-1, imazethapyr 

106 g i.a. ha-1, imazethapyr+flumioxazin 106+50 g i.a. ha-1(DAN et al. 2010; 

DOURADO NETO et al., 2013; DREHMER et al., 2015). Porém as mesmas devem 

ser posicionadas segundo as culturas do sistema produtivo, tipo de solo e clima da 

região.  

A análise de matéria fresca e seca não foram parâmetros eficazes para este 

experimento (Tabela 18) conforme constatado anteriormente na Tabela 16.  
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Tabela 18.  Redução da matéria fresca e seca de Digitaria insularis, perenizada (florescimento) aos 
30 Dias após tratamento – DAT, da segunda aplicação sequencial, realizada com haloxyfop. 
Piracicaba – SP, 2016. 

Tratamentos  RMF RMS 

clethodim 108 71,41 c 76,95 b 

clethodim 216 80,76 b 79,30 b 

haloxyfop 99,8 98,34 a 98,53 a 

haloxyfop 199,5 99,92 a 99,84 a 

glyphosate 960 70,44 c 65,10 c 

glufosinato 400 70,59 c 67,46 c 

glyphosate 960+clethodim 108 97,97 a 96,73 a 

glyphosate 960+clethodim 216 98,80 a 98,16 a 

glyphosate 960+haloxyfop 99,8 97,64 a 96,25 a 

glyphosate 960+haloxyfop 199,5 99,28 a 98,84 a 

glufosinato 400+clethodim 108 98,90 a 98,38 a 

glufosinato 400+clethodim 216 99,09 a 98,45 a 

glufosinato 400+haloxyfop 99,8 91,45 b 85,01 b 

glufosinato 400+haloxyfop 199,5 99,02 a 98,77 a 

glyphosate 960+glufosinato 400 68,90 c 68,60 c 

glyphosate 960+glufosinato 400+clethodim 108 97,63 a 96,82 a 

glyphosate 960+glufosinato 400+clethodim 216 97,52 a 96,27 a 

glyphosate 960+glufosinato 400+haloxyfop 99,8 98,18 a 97,36 a 

glyphosate 960+glufosinato 400+haloxyfop 199,5 98,81 a 98,20 a 

Testemunha 0,00 d 0,00 d 

C.V. (%):  6,39 6,71 
*Médias seguidas da mesma letra minúscula na coluna não diferem entre si pelo teste de agrupamento Scott-
Knott, (pd 0,05). RMF: Redução da matéria fresca; RMS: Redução da matéria seca. 
 

Em casos com alta infestação de capim-branco e capim-amargoso outras 

práticas poderiam ser utilizadas para potencializar o manejo das mesmas, como uso 

de herbicidas de aplicação em pré-emergencia, preparo do solo e roçagem das 

plantas. 

O manejo através do preparo do solo, enterrando as sementes de capim-

amargoso e capim-branco de cinco a dez centímetros se mostra efetivo, devido as 

mesmas possuírem sementes pequenas com baixa reserva e necessitarem da luz 

para germinar (BRIGUENTI et al., 2007; DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND 

FOOD WESTERN AUSTRALIA 2014; FERNANDO et al., 2017; MARTINS et al., 

2017; MENDONÇA, 2014).  
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3.3.1.2. Experimento 2 – Aplicação de herbicidas inibidores da enzima 
ACCase, em diferentes doses, associados ao glyphosate ou 
amônio-glufosinato, em plantas de capim-branco e capim-
amargoso com duas alturas de roçada. 

Após três semanas da aplicação dos tratamentos, verificou-se baixos níveis 

de controle de capim-branco para os graminicidas e glufosinato isolados. As 

associações de glufosinato e graminicidas obtiveram as maiores médias,  onde o 

aumento da dose dos graminicidas potencializou o controle; neste período a roçada 

a 15 cm obteve melhor desempenho para todos os tratamentos utilizados (Tabela 

19) 
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Tabela 19. Porcentagem de controle visual da espécie Chloris elata, com roçada de 15 e 30 cm aos 7 ,14 e 21 Dias Após Tratamento – DAT. Piracicaba – 
SP, 2016. 

Tratamentos*  
7 DAT 14 DAT 21 DAT 

 15 cm  30 cm  15 cm  30 cm  15 cm  30 cm 

clethodim 108 11,2 Agh 7,5 Afg 25,0 Ade 16,2 Ae 38,7 cde 26,2 cde 

clethodim 216 13,7 Afgh 10,0 Aef 37,5 Ad 26,2 Ae 41,2 abcde 37,5 abcde 

haloxyfop 99,8 8,7 Ahi 6,2 Afg 21,2 Ae 17,5 Ae 35,0 de 28,7 de 

haloxyfop 199,5 11,2 Agh 7,5 Afg 27,5 Ade 25,0 Ae 38,7 bcd 35,0 bcd 

glyphosate 1440 20,0 Aefg 18,7 Ade 78,7 Aa 67,5 Ab 60,0 ab 58,7 ab 

glufosinato 400 37,5 Acd 31,2 Abc 51,2 Abc 46,2 Acd 27,5 e 26,3 e 

glyphosate 1440+clethodim 108 22,5 Aef 18,7 Ade 77,5 Aa 66,2 Ab 45,0 abcde 41,2 abcde 

glyphosate 1440+clethodim 216 28,7 Ade 27,5 Acd 77,5 Aa 72,5 Aab 47,5 abcde 45,0 abcde 

glyphosate 1440+haloxyfop 99,8 35,0 Ad 27,5 Acd 60,0 bc 38,7 de 46,2 abcde 45,0 abcde 

glyphosate 1440+haloxyfop 199,5 35,0 Ad 25,0 Bcd 61,2 Ab 48,7 Bc 51,2 abcde 48,7 abcde 

glufosinato 400+clethodim 108 48,7 Ab 33,7 Bbc 78,7 Aa 70,0 Ab 57,5 abcd 55,0 abcd 

glufosinato 400+clethodim 216 46,2 Abc 40,0 Ab 85,0 Aa 78,7 Aab 60,0 abc 57,5 abc 

glufosinato 400+haloxyfop 99,8 48,7 Ab 38,7 Bb 80,0 Aa 76,2 Aab 47,5 abcde 41,2 abcde 

glufosinato 400+haloxyfop 199,5 68,7 Aa 60,0 Aa 86,2 Aa 85,0 Aa 62,5 a 66,2 a 

Testemunha 0,0 Ai 0,0 Ag 0,0 Af 0,0 Af 0,0 f 0,0 f 

Média  29,0   23,5   56,5   49   43,9 A 40,8 B 

C.V. (%): 13,1 8,9 9,0 
*Médias seguidas da mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha não diferem entre si pelo teste de Tukey, (pd 0,05). 
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Aos 35 dias após tratamento – DAT, os graminicidas isolados e 

glufosinato 400 g i.a. ha-1 foram ineficientes no controle da espécie capim-

branco. As associações com glyphosate 1440 g e.a. ha-1 apesar de bom 

desempenho não superaram o controle do herbicida isolado. Para as 

combinações de graminicidas com glufosinato 400 g i.a. ha-1 houve bom 

desempenho e as maiores doses de graminicida aumentaram o controle. Neste 

período a roçada a 15 cm apresentou sempre os melhores resultados (Tabela 

20). 

Após 56 dias da aplicação, os herbicidas glufosinato 400 g i.a. ha-1 e 

clethodim 108 g i.a. ha-1 se mostraram extremamente ineficientes para controle 

de capim-branco sob manejo de roçada; neste período a associação de 

glyphosate 1440 g i.a. ha-1 e graminicidas melhoraram seu desempenho, 

mostrando melhores resultados em relação aos herbicidas isolados. Para as 

combinações de glufosinato 400 g i.a. ha-1 e graminicidas, somente o 

tratamento com a maior dose de haloxyfop foi eficaz tendo controle superior a 

90%; nota-se que a altura da roçada não influenciou o desempenho dos 

melhores tratamentos (Tabela 20).



62 
 

Tabela 20. Porcentagem de controle visual da espécie Chloris elata, com roçada de 15 e 30 cm aos 28, 35, 42 e 56. Após Tratamento – DAT. Piracicaba – 
SP, 2016.  

Tratamentos*  
28 DAT 35 DAT 42 DAT 56 DAT 

 15 cm  30 cm  15 cm  30 cm  15 cm  30 cm  15 cm  30 cm 

clethodim 108 33,8 e 25,0 e 36,3 d 26,3 d 40,0 cd 33,8 cd 35,0 Af 28,8 Af 

clethodim 216 47,5 bcde 41,3 bcde 48,8 dc 41,3 dc 53,8 bc 48,8 bc 66,3 Ade 57,5 Ade 

haloxyfop 99,8 36,3 cde 28,8 cde 36,3 d 30,0 d 43,8 cd 32,5 cd 57,5 Ae 60,0 Ade 

haloxyfop 199,5 46,3 bcde 46,3 bcde 48,8 bcd 42,5 bcd 62,5 bc 47,5 bc 67,5 Ade 65,0 Acd 

glyphosate 1440 62,5 abcd 55,0 abcd 75,0 ab 66,3 ab 80,0 a 72,5 a 75,0 Abcd 57,5 Bde 

glufosinato 400 30,0 de 30,0 de 28,8 d 28,8 d 30,0 d 28,8 d 27,5 Af 26,3 Af 

glyphosate 1440+clethodim 108 56,3 abcde 52,5 abcde 68,8 abc 60,0 abc 83,8 a 73,8 a 87,5 Aab 76,3 Abc 

glyphosate 1440+clethodim 216 62,5 abc 57,5 abc 70,0 abc 63,8 abc 83,8 a 76,3 a 88,8 Aab 87,5 Aab 

glyphosate 1440+haloxyfop 99,8 60,0 abcd 57,5 abcd 66,3 abc 62,5 abc 82,5 a 76,3 a 82,5 Aabc 77,5 Aabc 

glyphosate 1440+haloxyfop 199,5 55,0 abcde 51,3 abcde 66,3 abc 60,0 abc 82,5 a 77,5 a 87,5 Aab 86,3 Aab 

glufosinato 400+clethodim 108 67,5 ab 60,0 ab 68,8 abc 60,0 abc 70,0 ab 61,3 ab 56,3 Ae 50,0 Ae 

glufosinato 400+clethodim 216 65,0 ab 62,5 ab 70,0 abc 66,3 abc 72,5 ab 66,3 ab 68,8 Acde 66,3 Acd 

glufosinato 400+haloxyfop 99,8 55,0 abcde 56,3 abcde 65,0 abc 53,8 abc 66,3 ab 56,3 ab 70,0 Acde 67,5 Acd 

glufosinato 400+haloxyfop 199,5 78,8 a 76,3 a 80,0 a 76,3 a 82,5 a 77,5 a 91,3 Aa 91,3 Aa 

Testemunha 0,0 f 0,0 f 0,0 e 0,0 e 0,0 e 0,0 e 0,0 Ag 0,0 Ag 

Média  55,3 a 49,2 B 55,3 A 49,2 B 62,3 A 55,3 B 64,1   59,8   

C.V. (%): 7,0 7,6 10,1 7,9 
*Médias seguidas da mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha não diferem entre si pelo teste de Tukey, (pd 0,05).  
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Devido a ineficiência de vários tratamentos na supressão da rebrota de 

capim-branco realizou-se aplicação de haloxyfop 99,8 g i.a. ha-1 como manejo 

sequencial. Aos 58 dias após a aplicação sequencial os melhores 

desempenhos foram obtidos por glyphosate 1440 g e.a. ha-1+haloxyfop 199,5 g 

i.a. ha-1 e glufosinato 400 g i.a. ha-1+haloxyfop 199,5 g i.a. ha-1 atingindo 

índices de controle próximos a 90%. Observa-se que os herbicidas glufosinato 

400 g i.a. ha-1 e clethodim 108 g i.a. ha-1 não foram favorecidos pelo manejo 

sequencial, com plantas praticamente reestabelecidas. Após a aplicação 

sequencial a altura da roçada não influenciou no desempenho dos produtos. 

Neste período, para as parcelas com controle eficaz houve presença de 

outras espécies infestantes provenientes do banco de sementes local, como 

buva (Conyza sp.), nabiça (Raphanus raphanistrum L.), poaia branca 

(Richardia brasiliensis), trapoeraba (Commelina benghalensis), corda de viola 

(Ipomeia sp.), apaga fogo (Alternanthera tenella) além de capim-branco 

(Chloris elata) e capim-amargoso (Digitaria insularis) provenientes de 

reinfestação. 

Deste modo destaca-se a importância do uso de produtos com efeito 

residual em áreas com banco de sementes rico em plantas daninhas de difícil 

controle.  

A análise de matéria fresca e seca também não foram parâmetros 

eficazes para este experimento conforme  relatado no experimento de plantas 

perenizadas (Tabela 21).  
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Tabela 21. Porcentagem de controle visual  da espécie Chloris elata, com roçada de 15 e 30 cm aos 15, 30 e 58 Dias Após Tratamento (DAT) e redução da 
matéria fresca e seca aos 58 DAT da aplicação sequencial, realizada com haloxyfop. Piracicaba – SP, 2016. 

Tratamentos*  
15 DAT seq 30 DAT seq 58 DAT seq RMF RMS 

 15 cm  30 cm  15 cm  30 cm  15 cm  30 cm  15 cm  30 cm  15 cm  30 cm 

clethodim 108 32,5 cd 27,5 cd 48,8 bc 46,3 bc 32,5 bcd 31,3 bcd 55,8 cd 49,7 cd 69,8 c 72,4 c 

clethodim 216 62,5 bc 57,5 bc 81,3 ab 77,5 ab 67,5 abc 63,8 abc 84,5 ab 90,3 ab 91,8 a 91,0 a 

haloxyfop 99,8 63,8 ab 62,5 ab 72,5 ab 78,8 ab 71,3 ab 76,3 ab 96,2 a 89,9 a 96,6 a 90,6 a 

haloxyfop 199,5 90,0 ab 81,3 ab 91,3 a 87,5 a 81,3 a 83,8 a 94,6 a 93,9 a 95,7 a 94,4 a 

glyphosate 1440 77,5 ab 61,3 ab 71,3 ab 62,5 ab 72,5 abc 57,5 abc 70,0 bcd 65,8 bcd 83,7 bc 65,3 bc 

glufosinato 400 12,5 d 12,5 d 20,0 bc 18,8 bc 30,0 dc 17,5 dc 51,1 d 46,6 d 63,1 c 60,9 c 

glyphosate 1440+clethodim 108 92,5 ab 85,0 ab 91,3 a 70,0 a 85,0 ab 55,0 ab 86,3 abc 64,4 abc 92,2 a 90,6 a 

glyphosate 1440+clethodim 216 92,5 ab 90,0 ab 91,3 a 86,3 a 80,0 a 78,8 a 91,2 a 94,9 a 91,0 a 96,4 a 

glyphosate 1440+haloxyfop 99,8 87,5 ab 85,0 ab 86,3 a 83,8 a 82,5 a 80,0 a 92,8 a 96,1 a 93,2 a 96,3 a 

glyphosate 1440+haloxyfop 199,5 92,5 ab 91,3 ab 92,5 a 90,0 a 90,0 a 88,8 a 95,5 a 97,1 a 94,6 a 97,7 a 

glufosinato 400+clethodim 108 65,0 ab 61,3 ab 67,5 ab 57,5 ab 56,3 abc 46,3 abc 88,2 ab 82,8 ab 90,8 ab 85,7 ab 

glufosinato 400+clethodim 216 78,8 ab 72,5 ab 82,5 ab 73,8 ab 73,8 ab 63,8 ab 91,1 ab 87,7 ab 89,6 ab 89,5 ab 

glufosinato 400+haloxyfop 99,8 81,3 ab 78,8 ab 72,5 ab 68,8 ab 73,8 ab 70,0 ab 85,0 ab 89,3 ab 87,9 a 94,2 a 

glufosinato 400+haloxyfop 199,5 92,5 a 92,5 a 92,0 a 91,3 a 88,8 a 90,0 a 97,4 a 98,4 a 98,1 a 98,6 a 

Testemunha 0,0 d 0,0 d 0,0 d 0,0 d 0,0 d 0,0 d 0,0 e 0,0 e 0,0 d 0,0 d 

Média  68,1 A 63,9 B 70,7 A 66,2 A 65,7 A 60,2 A 78,6 A 76,5 A 81,3 A 82,8 A 

C.V. (%): 7,8 10,8 17,7 10,11 7,57 
*Médias seguidas da mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha não diferem entre si pelo teste de Tukey, (pd 0,05). RMF: Redução da matéria fresca; RMS: 
Redução da matéria seca.
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Após três semanas da aplicação, o capim-amargoso mostrou-se menos 

suscetível a aplicação de glyphosate 1440 g e.a. ha-1. Nota-se que as 

associações entre glufosinato 400 g i.a. ha-1 e graminicidas, foram mais 

eficazes, mostrando melhores resultados em relação ao uso isolado. Verificou-

se que apenas o tratamento glyphosate 1440 g e.a. ha-1 isolado foi favorecido 

pelo roçagem a 15 cm, para os demais a altura de roçada não influencio 

(Tabela 22).  
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Tabela 22. Porcentagem de controle visual da espécie Digitaria insularis, com roçada de 15 e 30 cm aos 7 ,14 e 21 Dias Após Tratamento – DAT. Piracicaba 
– SP, 2016. 

Tratamentos*  
7 DAT 14 DAT 21 DAT 

 15 cm  30 cm  15 cm  30 cm  15 cm  30 cm 

clethodim 108 8,8 Ae 7,5 Af 38,8 Abc 32,5 Abcde 36,3 Abc 31,3 Abcd 

clethodim 216 12,5 Ade 10,0 Af 46,3 Ab 38,8 Ab 37,5 Abc 28,8 Abcd 

haloxyfop 99,8 7,5 Aef 6,3 Af 30,0 Ac 23,8 Ae 37,5 Abc 27,5 Abcd 

haloxyfop 199,5 10,0 Ae 7,5 Af 43,8 Ab 27,5 Bcde 38,8 Abc 26,3 Bcd 

glyphosate 1440 20,0 Ad 18,8 Ae 36,3 Abc 25,0 Bde 31,3 Ac 20,0 Ad 

glufosinato 400 40,0 Aab 31,3 Aab 65,0 Aa 62,5 Aa 46,3 Ab 36,3 Abc 

glyphosate 1440+clethodim 108 20,0 Ad 18,8 Ade 41,3 Ab 30,0 Bbcde 40,0 Abc 30,0 Abcd 

glyphosate 1440+clethodim 216 30,0 Ac 27,5 Acd 42,5 Ab 38,8 Ab 42,5 Abc 38,8 Ab 

glyphosate 1440+haloxyfop 99,8 30,0 Ac 27,5 Bcde 38,8 Abc 36,3 Abc 37,5 Abc 36,3 Abc 

glyphosate 1440+haloxyfop 199,5 37,5 Abc 25,0 Bbc 41,3 Ab 35,0 Abc 42,5 Abc 35,0 Abc 

glufosinato 400+clethodim 108 45,0 Aab 33,8 Bab 66,3 Aa 62,5 Aa 62,5 Aa 62,5 Aa 

glufosinato 400+clethodim 216 41,3 Aab 40,0 Aab 75,0 Aa 63,8 Ba 58,8 Aa 57,5 Aa 

glufosinato 400+haloxyfop 99,8 45,0 Aab 38,8 Aa 67,5 Aa 61,3 Aa 60,0 Aa 56,3 Aa 

glufosinato 400+haloxyfop 199,5 47,5 Ba 60,0 Ba 75,3 Aa 71,3 Aa 58,8 Aa 57,5 Aa 

Testemunha 0,0 Af 0,0 Af 0,0 Ad 0,0 Af 0,0 Ad 0,0 Ae 

Média  26,3   23,5   47,2   40,6   42,0   36,3   

C.V. (%): 11,8 8,9 10,8 
*Médias seguidas da mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha não diferem entre si pelo teste de Tukey, (pd 0,05). 
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Aos 35 da aplicação, o capim-amargoso mostrou-se menos suscetível a 

aplicação de glyphosate 1440 g e.a. ha-1; as associações entre glufosinato 400 

g i.a. ha-1 e graminicidas, foram mais eficientes, mostrando melhores 

resultados em relação ao uso isolado. Nota-se que apenas os tratamentos 

glyphosate 1440 g e.a. ha-1, haloxyfop 199,5 g i.a. ha-1, clethodim 216 g i.a. ha-

1, glyphosate 1440 g e.a. ha-1+clethodim 108 g i.a. ha-1 e glufosinato 400 g i.a. 

ha-1+haloxyfop 199,5 g i.a. ha-1 foram favorecidos pela roçada a 15 cm, para os 

demais a altura de roçada não influencio (Tabela 23).  

Aos 56 Dias Após Tratamento, as maiores doses de graminicidas 

isolados foram mais eficazes no controle desta planta daninha, com destaque 

ao haloxyfop 199,5 g i.a. ha-1; as associação de graminicidas ao glyphosate 

1440 g e.a. ha-1 ou glufosinato 400 g i.a. ha-1 potencializaram o efeito dos 

herbicidas isolados. Em relação ao capim-branco além da baixa suscetibilidade 

ao glufosinato 400 g i.a. ha-1 o capim-amargoso se mostrou menos suscetível 

ao uso de glyphosate 1440 g i.a. ha-1 isolado (Tabela 23). 

O manejo de roçagem foi mais efetivo para o controle de capim-

amargoso, obtendo índice igual ou superior a 90% em vários tratamentos. 

Observou-se que a espécie Chloris elata possui maior recuperação ao corte, 

onde apresentou crescimento mais rápido gerando inflorescências antes do 

capim-amargoso, na testemunha (Tabela 23).  

Para manejo de Digitaria insularis resistente ao glyphosate, Fornarolli et 

al. (2011) recomendam aplicação de graminicidas 20 dias após roçagem, sobre 

plantas de até 30 cm. Estes obtiveram controle de 98% com clethodim 192 g 

i.a. ha-1 e 90% usando haloxyfop 96 g i.a. ha-1 (Tabela 23). 

Estudando a morfologia de folhas do capim-amargoso resistente ao 

glyphosate Barroso (2013) constatou que folhas provenientes de rebrote 

possuem alterações no número de tricomas e estômatos, podendo facilitar a 

absorção de herbicidas.
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Tabela 23. Porcentagem de controle visual da espécie Digitaria insularis, com roçada de 15 e 30 cm aos 28, 35, 42 e 56  Dias Após Tratamento – DAT. 
Piracicaba – SP, 2016. 

Tratamentos*  
28 DAT 35 DAT 42 DAT 56 DAT 

 15 cm  30 cm  15 cm  30 cm  15 cm  30 cm  15 cm  30 cm 

clethodim 108 33,8 e 25,0 e 33,8 Af 26,3 Afg 42,5 bc 33,8 bc 40,0 bcd 36,3 bcd 

clethodim 216 47,5 bcde 41,3 bcde 46,3 Ade 33,8 Bef 70,0 ab 57,5 ab 72,5 abc 60,0 abc 

haloxyfop 99,8 36,3 cde 28,8 cde 41,3 Aef 31,3 Aef 46,3 bc 36,3 bc 67,5 abc 70,0 abc 

haloxyfop 199,5 46,3 bcde 46,3 bcde 52,5 Ad 38,8 Bde 76,3 ab 52,5 ab 90,0 a 83,8 a 

glyphosate 1440 62,5 abcd 55,0 abcd 31,3 Af 20,0 Bg 42,5 c 25,0 C 35,0 cd 22,5 cd 

glufosinato 400 30,0 de 30,0 de 33,8 Af 30,0 Aefg 32,5 c 32,5 C 35,0 cd 27,5 cd 

glyphosate 1440+clethodim 108 56,3 abcde 52,5 abcde 58,8 Abcd 46,3 Bcd 73,8 a 66,3 A 72,5 abc 68,8 abc 

glyphosate 1440+clethodim 216 62,5 abc 57,5 abc 65,0 Aabc 55,0 Ab 82,5 a 73,8 a 91,3 a 92,5 a 

glyphosate 1440+haloxyfop 99,8 60,0 abcd 57,5 abcd 55,0 Acd 45,0 Acd 88,8 a 67,5 a 83,8 a 82,5 a 

glyphosate 1440+haloxyfop 199,5 55,0 abcde 51,3 abcde 70,0 Aa 61,3 Aab 88,8 a 77,5 a 93,8 a 95,0 a 

glufosinato 400+clethodim 108 67,5 ab 60,0 ab 66,3 Aab 56,3 Ab 66,3 abc 55,0 abc 77,5 ab 72,5 ab 

glufosinato 400+clethodim 216 65,0 ab 62,5 ab 68,8 Aab 65,0 Aab 80,0 a 71,3 a 86,3 a 85,0 a 

glufosinato 400+haloxyfop 99,8 55,0 abcde 56,3 abcde 52,5 Ad 51,3 Bc 63,8 abc 56,3 abc 67,5 abc 67,5 abc 

glufosinato 400+haloxyfop 199,5 78,8 a 76,3 a 75,0 Aa 70,0 Aa 85,0 a 83,8 a 90,0 a 91,3 a 

Testemunha 0,0 f 0,0 f 0,0 Ag 0,0 Ah 0,0 d 0,0 d 0,0 d 0,0 d 

Média  55,3 A 49,2 B 50   42   62,6 A 52,6 B 66,8 A 63,7 B 

C.V. (%): 7,0 8,1 14,5 8,5 
*Médias seguidas da mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha não diferem entre si pelo teste de Tukey, (pd 0,05). 
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Aos 58 DAT da aplicação sequencial com haloxyfop 99,8 g i.a. ha-1, os 

tratamentos com melhores desempenhos foram glyphosate 1440 g e.a. ha-

1+haloxyfop 99,8 g i.a. ha-1 e 199,5 g i.a. ha-1, glufosinato 400 g i.a. ha-

1+clethodim 216 g i.a. ha-1, e glufosinato 400 g i.a. ha-1+haloxyfop 99,8 g i.a. ha-

1 e 199,5 g i.a. ha-1. Verificou-se que a roçada não interferiu no desempenho 

dos tratamentos (Tabela 24).  

Para áreas com infestação das duas plantas daninhas recomenda-se o 

uso de glyfosate 1440 g e.a. ha-1+haloxyfop 199,5 g i.a. ha-1 e glufosinato 400 g 

i.a. ha-1+haloxyfope 199,5 g i.a. ha-1 que foram eficazes no manejo destas 

espécies (Tabela 24). 

Verificou-se que a análise de matéria fresca e seca após aplicação 

sequencial realizada com haloxyfop 99,8 g i.a. ha-1 (Tabela 24) não se mostrou 

eficaz como constatado anteriormente na Tabela 18. 

As inferências sobre percentual de rebrota dos tratamentos são a partir 

de dados não apresentados neste trabalho.
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Tabela 24. Porcentagem de controle visual  da espécie Digitaria insularis, com roçada de 15 e 30 cm aos 15, 30 e 58 Dias Após Tratamento (DAT) e redução 
da matéria fresca e seca aos 58 DAT da aplicação sequencial, realizada com haloxyfop. Piracicaba – SP, 2016. 

Tratamentos*  
15 DAT seq 30 DAT seq 58 DAT seq RMF RMS 

 15 cm  30 cm  15 cm  30 cm  15 cm  30 cm  15 cm  30 cm  15 cm  30 cm 

clethodim 108 38,8 c 33,8 c 53,8 bcd 46,3 bcd 51,3 bcd 51,3 bcd 55,5 bc 58,6 bc 62,0 a 66,6 a 

clethodim 216 63,8 bc 61,3 bc 71,3 abcd 70,0 abcd 66,3 abcd 60,0 abcd 76,6 abc 91,2 abc 82,2 a 93,6 a 

haloxyfop 99,8 73,8 ab 78,8 ab 83,8 abcd 77,5 abcd 83,8 abc 78,8 abc 87,4 ab 98,0 ab 91,3 a 95,0 a 

haloxyfop 199,5 93,8 ab 85,0 ab 92,5 a 81,3 a 87,5 ab 78,8 ab 94,0 ab 93,2 ab 95,9 a 94,9 a 

glyphosate 1440 37,5 cd 30,0 cd 50,0 cd 40,0 cd 20,0 de 25,0 de 46,0 c 54,1 c 63,8 a 64,3 a 

glufosinato 400 32,5 cd 31,3 cd 50,0 d 38,8 d 46,3 cde 32,5 cde 64,0 abc 59,9 abc 80,3 a 67,1 a 

glyphosate 1440+clethodim 108 87,5 ab 82,5 ab 72,5 abcd 70,0 abcd 76,3 abc 63,8 abc 87,8 abc 73,0 abc 95,4 a 77,7 a 

glyphosate 1440+clethodim 216 83,8 ab 86,3 ab 78,8 abc 83,8 abc 78,8 abc 80,0 abc 88,8 ab 90,2 ab 93,4 a 92,1 a 

glyphosate 1440+haloxyfop 99,8 91,3 ab 91,3 ab 90,0 a 88,8 a 93,8 ab 87,5 ab 92,8 ab 92,6 ab 96,2 a 94,7 a 

glyphosate 1440+haloxyfop 199,5 98,8 a 98,8 a 95,0 a 93,8 a 96,3 a 96,3 a 97,0 a 98,1 a 98,6 a 97,6 a 

glufosinato 400+clethodim 108 75,0 ab 92,5 ab 63,8 abcd 67,5 abcd 82,5 abc 75,0 abc 86,8 abc 84,4 abc 90,2 a 89,9 a 

glufosinato 400+clethodim 216 95,0 ab 92,5 ab 96,3 a 93,8 a 93,8 ab 93,8 ab 93,9 a 97,8 a 95,8 a 98,4 a 

glufosinato 400+haloxyfop 99,8 87,5 ab 93,8 ab 90,0 ab 82,5 ab 92,5 ab 95,0 ab 92,3 a 96,6 a 94,8 a 87,1 a 

glufosinato 400+haloxyfop 199,5 97,5 a 96,3 a 95,0 a 93,8 a 95,0 a 95,0 a 99,0 a 98,6 a 99,5 a 99,1 a 

Testemunha 0,0 d 0,0 d 0,0 e 0,0 e 0,0 e 0,0 e 0,0 d 0,0 d 0,0 b 0,0 b 

Média  70,4 A 70,3 A 72,2 A 68,5 A 70,9 A 67,5 A 77,5 A 79,1 A 82,6 A 81,2 A 

C.V. (%): 13,0 21,9 17,29 16,0 11,9 
*Médias seguidas da mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha não diferem entre si pelo teste de Tukey, (pd 0,05). RMF: Redução da matéria fresca; RMS: 
Redução da matéria seca.
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3.3.2. Discussão Geral do manejo de capim-branco e capim-amargoso 
perenizados e roçados 

No manejo de plantas perenizadas, a planta daninha Chloris elata se mostrou 

mais suscetível aos tratamentos que a espécie Digitaria insularis, onde os 

tratamentos glyphosate 960 g e.a. ha-1 + haloxyfop 199,5 g i.a. ha-1 ou glufosinato 

400 g i.a. ha-1 + haloxyfop 199,5 g i.a. ha-1 com aplicação sequencial de glufosinato 

400 g i.a. ha-1 tiveram controle superior a 80%. Porém para o controle de Digitaria 

insularis seria necessário a adição de um graminicida ao glufosinato na aplicação 

sequencial, ou uma terceira aplicação seria necessária.  

O manejo de roçagem potencializou a ação dos herbicidas, a espécie Digitaria 

insularis se mostrou mais suscetível a este manejo obtendo índices de controle 

superiores a 90% com os tratamentos, haloxyfop 199,5 g i.a. ha-1, glyphosate 1440 g 

e.a. ha-1+ clethodim 2016 g i.a. ha-1, glyphosate 1440 g e.a. ha-1 + haloxyfop 199,5 g 

i.a. ha-1 e glufosinato 400 g i.a. ha-1 + haloxyfop 199,5 g i.a. ha-1. Já a espécie Chloris 

elata somente obteve esse índice com o tratamento glufosinato 400 g i.a. ha-1 + 

haloxyfop 199,5 g i.a. ha-1.  

Os manejos de roçadas a 15 e 30 cm se diferenciaram nas primeiras 

avaliações realizadas, onde a roçagem a 15 cm foi mais eficaz. Porém ao final da 

primeira aplicação e após aplicação sequencial as alturas de roçagem não 

influenciaram os melhores tratamentos.  

Após manejo sequencial com haloxyfop 99,8 g i.a. ha-1 os tratamentos 

glyphosate 1440 g e.a. ha-1 + haloxyfop 199,5 g i.a. ha-1 e glufosinato 400 g i.a. ha-1 + 

haloxyfop 199,5 g i.a. ha-1 se mostraram eficazes para o controle das duas espécies. 

Porém devido ao amplo banco de sementes desta área seria importante a adição de 

herbicidas de aplicação pré-emergente a aplicação sequencial para conter a 

reinfestação destas espécies e de outras presentes na área.  

Através destes experimentos nota-se que o uso de amônio-glufosinato é 

viável para controle de plantas daninhas resistentes ao glyphosate no sistema de 

produção soja e milho. Além disso, este grupo químico possui registro de apenas 3 

espécies resistentes no mundo (HEAP, 2018). 

Porém uma ressalva importante é que o manejo da resistência não pode ser 

pautado em soluções únicas e simplistas, que proporcionem alta pressão de seleção 
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para essa nova ferramenta (BRUNHARO et al., 2014). Sendo importante associar ao 

manejo novas estratégias de controle como: rotação de mecanismos de ação em pré 

e pós emergência, rotação de culturas, consórcio e adubos verdes (IKEDA, 2013).  

Outra alternativa de manejo que poderia ser utilizada visando semear milho 

após a colheita da soja nesta área, seria dessecação pré-colheita da soja com 

paraquat 400 g i.a. ha-1, e dois dias após a colheita clethodim 108 g i.a. ha-1,  e em 

pós emergência do milho nicosulfuron + atrazina 40+1500 g i.a. ha-1. Porém é 

necessário o registro do clethodim para esta modalidade, respeitando-se o seu 

período residual para o plantio do milho (GEMELLI et al., 2013).  

Estudando eficácia de adubos verdes no manejo de Digitaria insularis Petter 

et al. (2015) constataram que as espécies Mucuna pruriens, Cajanus cajan e 

Urochloa brizantha cv. Piatã mesmo gerando baixas quantidades de fitomassa seca, 

4 Mg ha-1, são eficazes para suprimir emergência, acúmulo  fitomassa seca e 

volume de raízes do capim-amargoso 

 

3.4. Conclusões 

Digitaria insularis se mostrou menos suscetível as técnicas de manejo 

empregadas para plantas perenizadas, necessitando duas aplicações sequenciais 

para conter a rebrota dos tratamentos. O uso da maior dose do herbicida haloxyfop 

associado aos herbicidas glyphosate ou glufosinato se mostrou eficaz no controle 

das plantas daninhas Chloris elata e Digitaria insularis. 

O manejo de roçagem potencializou a ação dos herbicidas, e a planta daninha 

Digitaria insularis se mostrou mais suscetível a esta técnica em relação ao Chloris 

elata. Para este manejo a associação da maior dose de haloxyfop ao glufosinato foi 

eficaz para as duas gramíneas. As alturas de roçagem somente se diferenciaram 

nas primeiras avaliações.  
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