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RESUMO 
 

Tolerância de diferentes cultivares de soja ao diclosulam em função da modalidade de 

 aplicação, textura de solo e absorção e translocação 

Com uma produção brasileira de 124.844,8 mil toneladas na safra 2019/20 a soja é uma 

das principais culturas agrícolas do país e do mundo. A utilização de herbicidas no manejo desta 

cultura para o controle de plantas daninhas é uma das principais ferramentas empregadas. 

Porém, o uso frequente da tecnologia RR levou a seleção de casos de resistência de plantas 

daninhas ao glyphosate levando a necessidade do resgate do uso de herbicidas com aplicação 

em pré-emergência como é o caso do diclosulam, inibidor da enzima ALS e pertencente ao 

grupo químico das triazolopirimidinas sulfonanilidas, é recomendado para a cultura da soja 

principalmente para o controle de plantas daninhas latifoliadas.  Além disso, com o avanço dos 

programas de melhoramento genético de plantas novos cultivares de soja foram lançados no 

mercado. Dessa forma, verifica-se a necessidade de se testar a tolerância diferencial dos 

cultivares de soja mais utilizados a esse ingrediente ativo. Com o objetivo de avaliar a 

seletividade do diclosulam na cultura da soja foram conduzidos dois experimentos em campo e 

um em laboratório. O primeiro experimento foi conduzido em dois locais, Araras e Piracicaba. 

Os ensaios foram instalados em delineamento em blocos casualizados (DBC) com parcelas 

subdivididas em esquema fatorial 5x2x2 + 5 onde avaliou-se as modalidades de aplicação 

‘Aplique-Plante (AP)’ e ‘Plante-Aplique (PA)’ do herbicida diclosulam (25,2 g i.a. ha-1) mais 

a testemunha sobre os cultivares ‘M5917 IPRO’, ‘BMX DESAFIO RR 8473 RSF’, ‘M6410 

IPRO + TSI’, ‘96Y90’, e ‘5D634RR’. A tolerância dos cultivares foi avaliada com base em 

avaliações visuais, nos componentes e rendimento da cultura. O segundo experimento foi 

conduzido no campo em Piracicaba em delineamento em DBC com parcelas subdivididas em 

esquema fatorial 3x2x3 + 3, em área experimental da ESALQ-USP, onde dois talhões com 

texturas contrastantes, foram selecionados para a semeadura de 3 cultivares de soja, ‘D56217 

IPRO’, ‘96R10 IPRO’ e ‘96R29 IPRO’, que receberam aplicação do diclosulam nas doses de 

16,8, 29,4 e 35,3 g i.a. ha-1 mais a testemunha. A tolerância desses cultivares foi avaliada com 

base em avaliações visuais, nos componentes e rendimento da cultura. O terceiro ensaio foi 

conduzido no laboratório de Ecotoxicologia do CENA-ESALQ/USP. Foi utilizado o 

delineamento inteiramente casualizado, em esquema fatorial 2x2, com três repetições. Em cada 

unidade experimental foi aplicada uma solução de trabalho contendo o diclosulam técnico e o 
14C-diclosulam na dose de 25,2 g i.a. ha-1. Os tratamentos foram compostos pelos cultivares de 

soja (M5917 e M6410) e por duas avaliações em função do estádio fenológico (1º par de folhas 

verdadeiras e 1º trifólio). Foram realizadas análises quantitativas e qualitativas do processo de 

absorção e translocação utilizando técnicas radiométricas. Do primeiro experimento conclui-se 

que para todos os cultivares os sintomas leves de fitointoxicação visual até os 35 DAS não 

levam a perdas de produtividade. A diferença de rendimento dos cultivares ocorreu apenas entre 

os locais. A modalidade de aplicação não afetou o rendimento dos cultivares porém o diâmetro 

do caule é maior na modalidade AP do que na testemunha. Através do segundo experimento 

conclui-se que o peso de 100 grãos foi maior para o solo de textura média arenosa e o 

rendimento dos cultivares e número de vagens por planta foi maior para o solo de textura 

arenosa. Porém, os cultivares são tolerantes a aplicação do diclosulam nos solos de textura 

arenosa e de média arenosa havendo sintomas de fitointoxicação visual até os 21 DAS com 

total recuperação ao longo do ciclo da cultura. O terceiro experimento demonstra que entre os 

tempos de avaliação, os dois cultivares apresentam aumento na quantidade de herbicida 

translocado para as folhas e raízes. De forma geral, o diclosulam apresenta uma baixa absorção 

pelos cultivares de soja, se acumula nos cotilédones das plantas, sendo pouco translocado para 

a parte aérea.  
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ABSTRACT 

 

Tolerance of different soybean cultivars to diclosulam as a function of the modality of 

  application, soil texture and absorption and translocation 

With a Brazilian production of 124,844.8 thousand tons in the 2019/20 harvest, soy is 

one of the main agricultural crops in the country and the world. The use of herbicides in the 

management of this crop to control weeds is one of the main tools used. However, the frequent 

use of RR technology led to the selection of cases of weed resistance to glyphosate, leading to 

the need to rescue the use of herbicides with application in pre-emergence, such as in the case 

of diclosulam, inhibitor of the ALS enzyme and belonging to the chemical group of 

triazolopyrimidines sulfonanilides, is recommended for soybean cultivation, mainly for the 

control of broadleaved weeds. In addition, with the advance of plant genetic improvement 

programs, new soybean cultivars were launched on the market. Thus, there is a need to test the 

differential tolerance of the most used soybean cultivars to this active ingredient. In order to 

evaluate the selectivity of diclosulam in soybean crops, two experiments were carried out in the 

field and one in the laboratory. The first experiment was carried out in two locations, Araras 

and Piracicaba. The tests were installed in a randomized block design with subdivided plots in 

a 5x2x2 + 5 factorial scheme where the application modalities 'Apply-then-Plant (AP)' and 

'Plant-then-Apply (PA)' of the herbicide diclosulam (25.2 g a.i. ha-1) were evaluated plus the 

control on cultivars 'M5917 IPRO', 'BMX DESAFIO RR 8473 RSF', 'M6410 IPRO + TSI', 

'96Y90', and '5D634RR'. Tolerance of cultivars was evaluated based on visual assessments, 

components and crop yield. The second experiment was traced in the design scheme in 

Piracicaba split in DBC subdivided in 3x3 + 3 factorial, experimental area of ALQ-USP, two 

plots with contrast textures were selected for the sowing of 3 soybean cultivars, 'D56217 IPRO' 

, '96R10 IPRO' and '96R29 IPRO', which received diclosulam application at doses of 16.8, 29.4 

and 35.3 g a.i. ha-1 plus the control. Tolerance of cultivars was evaluated based on visual 

assessments, components and crop yield. The third test was performed at the Ecotoxicology 

Laboratory of CENA-ESALQ/USP. A completely randomized design was used, in a 2x2 

factorial scheme, with three replications. A working solution containing technical diclosulam 

and 14C-diclosulam at a dose of 25.2 g a.i. ha-1 was applied to each experimental unit. The 

treatments consisted of soybean cultivars (M5917 and M6410) and two estimates based on 

phenological stages (1st pair of true leaves and 1st trifoliate), with diclosulam at a dose of 25.2 

g a.i. ha-1. Absorption and quantitative absorption and translocation processes were elaborated 

using radiometrics. From the first one it can be concluded that for all cultivars the mild 

symptoms of visual phytotoxicity experiment up to 35 DAS do not lead to productivity losses. 

The difference in yield of cultivars occurred only between locations. The application modality 

did not affect the yield of the cultivars, but the stem diameter is greater in the AP modality than 

in the control. Through the second experiment it was concluded that the weight of 100 grains 

was higher for the medium sandy textured soil and the cultivar yield and number of pods per 

plant were higher for the sandy textured soil. However, the cultivars are tolerant to the 

application of diclosulam in sandy and medium sandy soils, showing symptoms of visual 

phytotoxicity until the 21 DAS with full recovery throughout the crop cycle. The third 

demonstrates that between the evaluation times, both cultivars increase the amount of herbicide 

translocated to leaves and roots. In general, diclosulam has a low absorption by soybean 

cultivars, accumulates in the cotyledons of the plants, being little translocated to the shoot. 

 

Keywords: Glycine max L., Selectivity, ALS inhibitor 
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1. INTRODUÇÃO 

Atualmente, a soja é uma das principais culturas agrícolas do Brasil e do mundo, 

apresentando na safra 2019/2020, uma produção de 124.844,8 mil toneladas, com uma 

produtividade média de 3.379 kg ha-1. A estimativa para a próxima safra é que sejam cultivados 

3.8532,1 mil ha e uma produção estimada de 135.912,3 mil toneladas (CONAB, 2021).  

Quanto ao manejo de plantas daninhas na cultura, nota-se a crescente utilização de 

herbicidas com atividade residual no solo visando facilitar o manejo de biótipos com casos de 

resistência, bem como facilitar a implantação de um manejo integrado de plantas daninhas  

(OVEJERO et al., 2013; OSIPE et al., 2014). Nesse contexto, o herbicida diclosulam é uma das 

moléculas mais utilizadas nos sistemas de produção da cultura da soja no Brasil.  

Ensaios de seletividade dos cultivares de soja são necessários uma vez que a resposta 

ao estresse químico causado por herbicidas pode variar de acordo com as características 

genotípicas de diferentes cultivares dentro de uma espécie como ocorre na cultura da soja 

(CUNHA et al., 1984; WEESE et al., 1989).  

Atualmente, devido ao grande número de cultivares de soja disponíveis e o lançamento 

de diversos outros, assim como o registro de novas moléculas de herbicidas, é necessário que 

haja informações a respeito da sensibilidade desses diferentes cultivares aos novos herbicidas 

bem como a verificação da existência ou não de uma queda na produtividade desta cultura 

(LEITE et al., 2000). Assim, para a seleção de cultivares comerciais tolerantes a herbicidas é 

necessário que sejam realizados ensaios à campo e realizar avaliações que verifiquem se 

existem modificações na morfologia ou no rendimento da cultura (WEESE et al., 1989). 

Herbicidas que possuem mecanismo de ação através da inibição da enzima Aceto 

Lactato Sintetase (ALS) apresentam seletividade através do processo de detoxificação, em 

função da conversão acelerada para compostos inativos. Em espécies sensíveis ocorre pouco ou 

nenhum metabolismo da molécula (SINGH & SHANER, 1995; KLESCHIK et al.,1992). Os 

principais produtos resultantes do metabolismo de moléculas tóxicas plantas são advindos de 

processos como oxidação, redução, hidrólise, desalquilação e conjugação (HATHWAY, 1988).  

Cada molécula herbicida inibidora de ALS apresenta uma rota metabólica própria, 

porém de maneira geral o processo mais comum de metabolização dos herbicidas é através do 

processo de hidroxilação (reação de oxidação) do anel aromático ou do grupo alquil (COLE, 

1994). Esse processo facilita reações de conjugação nas plantas que fazem parte dos 

constituintes inerentes das plantas. Como é o caso da introdução do grupo hidróxido na 
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molécula do herbicida, catalisada pela enzima hidroxilase (monooxigenase), o que torna mais 

fácil a conjugação com açúcares para formar éster-glicosídeo (LEITE et al., 1998). 

Edwards et al. (1976) demonstraram que cultivares de soja apresentaram tolerância 

diferencial ao herbicida metribuzin. Além disso, estudos demonstraram que cultivares de soja 

tolerantes ao metribuzin apresentaram metabolismo mais acelerado comparando-se os 

cultivares suscetíveis desta cultura (FALB & SMITH, 1984). 

No mesmo sentido, o flutmetsulam, herbicida representante do grupo dos inibidores de 

ALS e análogo ao diclosulam, foi descrito por Thill (1995) e Abello (1992) como tendo sua 

seletividade vinculada ao tempo necessário para absorção e translocação da molécula nas 

plantas e do metabolismo diferencial (velocidade de detoxificação) nas diferentes espécies. 

O herbicida diclosulam (N-(2,6- diclorofenil)-5-ethoxi-7-fluoro(1,2,4) triazolo - [1,5-c] 

pirimidina-2-sulfonamida), seletivo para a cultura da soja e pertencente ao grupo químico das 

Triazolopirimidinas sulfonanilidas, é recomendado principalmente para o controle de plantas 

daninhas dicotiledôneas (KLESCHICK et al., 1990). Sua aplicação é realizada em pré-

emergência da cultura de modo que esse ingrediente ativo é absorvido pelas raízes e folhas e 

transloca-se via xilema e floema até as regiões meristemáticas nas quais agem inibindo a enzima 

ALS, a qual é vinculada à síntese dos aminoácidos valina, leucina e isoleucina (GERWICK et 

al., 1990; KLESCHICK et al., 1990).  

Por apresentar pKa de 4,09 a 20°C o diclosulam comporta-se como ácido fraco em 

grande parte dos solos agricultáveis (YODER., 1996). Com potencial para movimento vertical 

no perfil do solo a solubilidade do diclosulam em água pode variar de 100 mg L-1 em pH 5 a 

4.000 mg L-1 em pH 7 (YODER., 1996). Assim como a solubilidade, o caráter hidrofílico do 

diclosulam também é influenciado pelo pH do meio, em pH 5 o valor de Kow é de 1,42 e em 

pH 9 o valor de Kow cai para -0,448 (YODER., 1996).  

Quanto a sua persistência no solo, o diclosulam e seus metabólitos apresentam valor de 

Kd bastante baixos ainda que Yoder et al. (2000) tenham encontrado um T1/2 de 16 a 54 dias. 

Já Lavorenti et al. (2003) verificaram que a persistência desse herbicida pode variar de acordo 

com o sistema de cultivo com T1/2 sendo de 67 dias para o sistema de plantio direto e de 87 dias 

para o sistema convencional. Sua metabolização ocorre pelos processos de degradação 

microbiana, fotólise e hidrólise (ZABIK et al., 2001). Com pressão de vapor de 5 x 10-15 mm 

Hg a 25 °C sua perda por volatilização é baixa (YODER, 1996).  
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Assim, devido a carência de dados detalhados no que tange a tolerância dos cultivares 

de soja mais utilizados atualmente no Centro - Sul do Brasil ao herbicida diclosulam, o objetivo 

do presente trabalho foi avaliar a tolerância de oito cultivares representativos dessa região a 

esse igrediente ativo. 
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2. SELETIVIDADE DO HERBICIDA DICLOSULAM Á CULTURA DA SOJA 

SOB OS SISTEMAS DE ‘APLIQUE-PLANTE’ E ‘PLANTE-APLIQUE’ 
 

RESUMO 

 

 

A baixa frequência da utilização de herbicidas residuais na cultura da soja está atrelada 

a intoxicação as plantas, além de possíveis falhas no controle, dependendo das condições nas 

quais o herbicida é aplicado como é o caso da época de aplicação de herbicidas em pré-

emergência, anterior ou posteriormente a semeadura. Assim, o objetivo desse trabalho foi 

avaliar a tolerância de cultivares de soja representativos da região Centro - Sul brasileira ao 

herbicida diclosulam através de ensaios a campo. Os ensaios foram instalados em delineamento 

em blocos casualizados com parcelas subdivididas em esquema fatorial 5x2x2 + 5, sendo, cinco 

cultivares de soja ('M5917 IPRO', 'BMX DESAFIO RR 8473 RSF', 'M6410 IPRO + TSI', 

'96Y90' e '5D634RR'), duas modalidades de aplicação do herbicida na dose 30 g ha-1 do produto 

comercial (25,2 g i.a. ha-1): “Aplique-Plante” e “Plante-Aplique”, e dois locais: uma área 

agrícola situada no município de Araras e outra localizada em Piracicaba e cinco testemunhas, 

sendo, uma para cada cultivar (sem aplicação do herbicida). Por questão operacional, os 

cultivares foram semeados em faixas e os blocos instalados transversalmente as faixas, sendo, 

assim, as parcelas forma constituídas pelos cultivares e as subparcelas constituídas pelas duas 

modalidades de aplicação mais uma testemunha as quais foram dispostas aleatoriamente nas 

subparcelas. A tolerância dos cultivares ao diclosulam foi avaliada de acordo com nível de 

injúria visual, componentes e rendimento da cultura. Para todos os cultivares os sintomas leves 

de fitointoxicação visual verificados até os 35 dias após a semeadura (DAS) não causaram 

redução do rendimento da cultura havendo total recuperação das plantas ao longo do ciclo da 

cultura. A modalidade de aplicação apresentou diferença de injúria visual aos 28 e 35 DAS e 

efeito sobre o PMS. O rendimento dos cultivares não apresentou diferença frente as 

modalidades de aplicação avaliadas, sendo verificados 4.124, 34 kg ha-1 para a modalidade 

Aplique-Plante e 4.146,45 kg ha-1 para a modalidade Plante-Aplique. A diferença de 

rendimento dos cultivares ocorreu apenas entre os locais.  

 

Palavras-chave: Glycine max L., Herbicida, Momento de aplicação, Sensibilidade, ALS 

 

ABSTRACT 

 The low frequency of residual herbicides use in soybean crops is linked to plant 

intoxication, in addition to possible failures in control, depending on the conditions under which 

the herbicide is applied as is the case of the time of application of herbicides in pre-emergence, 

before or after sowing. Thus, the objective of this work was to evaluate the tolerance of 

representative soybean cultivars in the Center-South region of Brazil to the herbicide 

diclosulam through field trials. The tests were installed in a randomized block design with 

subdivided plots in a 5x2x2 + 5 factorial scheme, with five soybean cultivars ('M5917 IPRO', 

'BMX DESAFIO RR 8473 RSF', 'M6410 IPRO + TSI', ' 96Y90' and '5D634RR'), two 

modalities of herbicide application in the dose of 30 g ha-1 of the commercial product (25,2 g 

a.i. ha-1): "Spray-then-Plant" and "Plant-then-Spray", and two locations: an agricultural area 

located in the municipality of Araras and another located in Piracicaba and five untreated 

control plots, being, one for each cultivar (without herbicide application). For operational 

reasons, the cultivars were sown in strips and the blocks installed transversally to the strips, 

thus, the plots were constituted by the cultivars and the subplots constituted by the two 

application modalities plus a control which were randomly arranged in the subplots. Tolerance 
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of cultivars to diclosulam was evaluated according to the level of visual damage, components 

and crop yield. For all cultivars, the light symptoms of visual phytointoxication verified up to 

35 days after sowing (DAS) did not cause a reduction in crop yield, with total plant recovery 

throughout the crop cycle. The application modality showed a difference in visual injury at 28 

and 35 DAS and an effect on PMS. The yield of the cultivars did not show difference regarding 

the application modalities evaluated, with 4,124.34 kg ha-1 being verified for the Spray-then-

Plant modality and 4,146.45 kg ha-1 for the Plant-then-Spray modality. The difference in 

cultivar yield occurred only between locations. 

 

Keywords: Glycine max L., Herbicide, Spray timing, Sensitivity, ALS 

 

 

2.1.INTRODUÇÃO 

O plantio direto é aplicado por 90% dos produtores da América do Sul e o glyphosate 

uma peça-chave desse sistema (PETERSON et al. 2018). Culturas tolerantes a esse herbicida 

respondem por 96% do total da área de soja cultivada na América do Sul sendo que o glyphosate 

é pulverizado no mínimo de 3 a 5 vezes por ano em áreas onde a soja tolerante ao glyphosate é 

cultivada. A tecnologia RR vem sendo utilizada com sucesso ao longo dos últimos 20 anos na 

Argentina, Brasil, Bolívia e Uruguai, porém, a ausência da prática de rotação de moléculas com 

diferentes mecanismos de ação tem levado a pressão de seleção de biótipos de plantas daninhas 

resistentes ao  glyphosate (PETERSON et al., 2018). 

A resistência e tolerância de plantas daninhas a herbicidas configuraram-se um grande 

dilema para os agricultores com ocorrência em muitos lugares de resistência a mais de um 

mecanismo de ação (HEAP, 2021; LUCIO et al., 2019). São registrados no Brasil, 28 espécies 

de plantas daninhas com biótipos resistentes a diversos herbicidas, havendo neste grupo 

biótipos que apresentam resistência a cinco mecanismos de ação (HEAP, 2021). 

Aproximadamente 50 % dos casos de resistência reportados na América do Sul ocorrem nos 

principais países produtores de soja (Brasil, Argentina, Bolívia, Uruguai e Paraguai) 

(PETERSON et al., 2018). 

Os mecanismos de ação que mais apresentam casos de resistência por plantas daninhas 

são ALS, EPSPs e ACCase. Sendo a região Sul brasileira a que mais apresenta casos de 

resistência de plantas daninhas a herbicidas, dentre estes casos a soja é a cultura que apresenta 

maior número de casos, com valor superior a 30 % (ALCÁNTRA-DE LA CRUZ et al., 2020). 

Um fator que agrava essa situação de manejo de algumas plantas daninhas resistentes é 

a dificuldade que existe para o lançamento de novas moléculas herbicidas no mercado, processo 

que apresenta um custo elevado e demanda tempo (CAMARGO et al., 2020). Além disso, a 
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utilização de herbicidas com aplicação em pré-emergência, ferramenta importante no Manejo 

Integrado de Plantas Daninhas (MIPD), ainda é pouco aplicada no Brasil comparativamente a 

outros locais do mundo e a outras estratégias de manejo empregadas pelos produtores de soja. 

Borges et al. (2021) fizeram um levantamento sobre a percepção dos técnicos e 

agricultores da região Sudoeste do Paraná e Oeste de Santa Catarina sobre o uso de herbicidas 

residuais e concluíram que apenas 8 % fazem utilização de herbicidas com atividade residual 

no solo e desse total 9 % utilizam com regularidade. Borges et al. (2021) verificaram ainda que 

os motivos que levam a baixa utilização dos herbicidas aplicados em pré-emergência são, 

principalmente, a possibilidade de causarem toxicidade a cultura da soja (27 e 20 %) e devido 

a ocorrência de falhas no controle (24 e 20 %).  

Certamente, a época de aplicação dos herbicidas residuais é fator determinante na 

eficácia de controle bem com para a seletividade à cultura. Atualmente, no Brasil, existem duas 

épocas de aplicação dos herbicidas residuais que são conhecidos como ‘aplique-plante’, 

modalidade na qual a pulverização é realizada anteriormente a semeadura da cultura, e ‘plante-

aplique’, modalidade onde a pulverização pode ser realizada após a semeadura da cultura, 

porém antes da emergência da planta daninha e da cultura (PEDROSO & AVILA NETO, 2018). 

Apesar de aparentemente semelhantes em um primeiro momento, as modalidades de 

aplicação ‘aplique-plante’ e ‘plante-aplique’ dos herbicidas pré-emergentes apresentam 

algumas diferenças devido às operações mecânicas de semeadura que são realizadas na 

interface da superfície do solo, como o corte da palhada, e cobertura subsequente das sementes, 

principalmente, em sistemas de semeadura direta (PEDROSO & AVILA NETO, 2018) ou 

mesmo podendo implicar sobre  atividade residual ou a seletividade a cultura (PEDROSO et 

al., 2020). 

Borges et al. (2021) constataram que 71 % dos sojicultores da região Sudoeste do Paraná 

e Oeste de Santa Catarina realizam a aplicação de herbicidas residuais anteriormente a 

semeadura da cultura (aplique-plante) e 26,5 % realizam a aplicação logo após a semeadura da 

cultura (plante-aplique) e 2,5 % realizam a aplicação juntamente com o processo de dessecação 

independente do momento. Em contrapartida ao que tem sido feito por esses produtores, 

Pedroso et al. (2020) relataram que a aplicação do diclosulam na modalidade plante-aplique 

favorece o controle de caruru e poaia-branca na cultura da soja não havendo diferença de 

seletividade quanto as duas modalidades de aplicação.  
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A recomendação de aplicação do diclosulam na cultura da soja é feita para as 

modalidades “aplique-plante” em pré-plantio e incorporado (PPI) ou em pré-emergência (PRÉ), 

logo após a semeadura da soja e anteriormente a rachadura do solo pela semente, configurando 

o sistema “plante-aplique” (RODRIGUES & ALMEIDA, 2018). No entanto, há uma lacuna de 

informações quanto a tolerância diferencial de cultivares de soja quanto a essas duas 

modalidades de aplicação. Com isso, objetivou-se com este estudo avaliar a seletividade do 

diclosulam em cinco cultivares de soja aplicado nas modalidades “Aplique-Plante” e “Plante-

Aplique”.  

 

2.2.MATERIAL E MÉTODOS 

Foram conduzidos em dois locais na safra 2019/2020, um na ‘Fazenda Samantha’, 

localizada no município de Araras - SP, Brasil (Local 1), cujas coordenadas geográficas se 

encontram em 22°21'09.9"S 47°21'10.1"O a 641,9 m de altitude, e outro na área experimental 

pertencente ao “Departamento de Produção Vegetal – LPV da ESALQ/USP”, situada na cidade 

de Piracicaba - SP, Brasil (Local 2), cujas coordenadas geográficas se localizam em 

22°42'49.1"S 47°37'15.4"O a 568,2 m de altitude. O clima das duas regiões, segundo a 

classificação de Koppen–Geiger, é do tipo Cwa. Ambos os locais apresentaram temperatura 

média de 25º C entre os meses de novembro de 2019 a março de 2020 e um total de 1.016,7 

mm de precipitação acumulada em Piracicaba e 1.327 mm acumulados na área agrícola de 

Araras (Figura 1). 

 

 

Figura 1: Dados de precipitação mensal (mm) dos locais Piracicaba e Araras. Fontes: Estação 

Meteorológica Automática - LEB - ESALQ - USP - Piracicaba, São Paulo, Brasil e Base de 

dados Usina Santa Lúcia S/A – Araras, São Paulo. 
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Em julho de 2019, na área agrícola de Araras, foi realizada a coleta de solo, na 

profundidade de 20-40 cm e, em junho de 2020 na área agrícola de Piracicaba, na profundidade 

de 0-10 cm, e enviadas para caracterização físico-química, cujos resultados se encontram nas 

Tabelas 1 e 2, respectivamente.  

 

Tabela 1: Atributos físicos e químicos do solo da área experimental de Araras. 

Análises realizadas no Laboratório de Análises Química do Solo (LAQS) pertencente a ESALQ-USP. Piracicabas-

SP. 2019. 

 

 

 

 

Tabela 2: Atributos físicos e químicos do solo da área experimental de Piracicaba. 

Análises realizadas no Laboratório de Análise do Solo e Foliar ‘ribersolo’. Ribeirão Preto – SP. 2020. 

 

As duas áreas apresentavam sistema de cultivo diferentes, sendo que, em Araras, foi 

implantado o sistema de cultivo convencional, enquanto, em Piracicaba, foi utilizado o sistema 

de semeadura direta. 

Em Araras, foi adotado o sistema de plantio convencional cuja área experimental 

encontrava-se no segundo ano de semeadura da cultura da soja. Anteriormente, encontrava-se 

Análise granulométrica (%) 

Areia  Silte Argila 

 

 

Classe Textural 

Média Arenosa g / kg 

688 86 226 

Análise química 

 

CaCl2 

 

mg.dm-3 

 

mmolc.dm-3 

 

% 

 

MO  

 

pH 

 

P 

 

S 

 

 

K 

 

Ca+2 

 

Mg+2 

 

Al+3 

 

H+Al 

 

SB 

 

CTC 

 

m 

 

V 

 

g.dm·³ 

5,5 5 6 1,7 21 6 <0,02 28 28,7 56,7 0 51 21 

Análise granulométrica (%) 

Areia  Silte Argila 

 

 

Classe Textural 

Franco Arenosa g / kg 

692 123 185 

Análise química 

 

CaCl2 

 

mg.dm-3 

 

mmolc.dm-3 

 

% 

 

MO  

 

pH 

 

P 

 

S 

 

 

K 

 

Ca+2 

 

Mg+2 

 

Al+3 

 

H+Al 

 

SB 

 

CTC 

 

m 

 

V 

 

g.dm·³ 

5,6 23 6 3,4 14 10 0 15 27,4 42 0 65 14 
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com pastagem degradada. Antes da implantação da primeira safra (2018/19), foi realizada 

calagem com calcário PRNT 70 e gessagem na dose de 1,5 t ha-1. Na sequência realizou-se a 

operação de gradagem. Entre a colheita da soja (safra 2018/2019) e a semeadura do experimento 

(safra 2019/2020) o solo ficou em pousio e, novamente, foram realizadas as operações de 

gradagem com grades aradora e nivelodora e foram aplicadas mais 2 toneladas de calcário e de 

gesso na proporção 3:1, totalizando 1.400 kg ha-1 de calcário e 600 kg ha-1 de gesso 

(Ghirardello, comunicação pessoal). 

Em Piracicaba, o local do experimento encontrava-se em pousio com resíduos vegetais 

de milho (Zea mays L.) que foi produzido na safra anterior e com a presença de plantas 

daninhas. Anteriormente ao início do experimento foi realizado o levantamento da quantidade 

de palhada presente na área através de um quadrado com área de 0,25 m2, o qual foi arremessado 

de forma aleatória 2 vezes em cada bloco do experimento totalizando 8 amostras de palha 

coletadas em 06 de novembro de 2019. Posteriormente, a palhada foi separada em sacos de 

papel e levada para secagem em estufa de circulação de ar forçada a 75ºC até atingir massa 

constante e, em seguida, foi pesada em balança analítica (SPADOTTO et al., 1992), a qual 

apresentou 9.186,8 kg ha-1 de massa de matéria seca.  

Os ensaios foram instalados em delineamento em blocos casualizados (DBC) com 

parcelas subdivididas em esquema fatorial 5x2x2 + 5, sendo, cinco cultivares de soja, duas 

modalidades de aplicação do herbicida diclosulam (Spider® 840 WG, 840 g kg-1, Dow 

AgroSciences): “Aplique-Plante (AP)” e “Plante-Aplique (PA)”, e dois locais: uma área 

agrícola situada no município de Araras e outra localizada em Piracicaba e cinco testemunhas, 

sendo, uma para cada cultivar (sem aplicação do herbicida). Por questão operacional, os 

cultivares foram semeados em faixas e os blocos instalados transversalmente as faixas. Sendo 

assim, as parcelas forma constituídas pelos cultivares e as subparcelas constituídas pelas duas 

modalidades de aplicação mais uma testemunha as quais foram dispostas aleatoriamente nas 

subparcelas. O herbicida diclosulam foi aplicado na dose comercial de 30 g ha-1 (25,2 g i.a. ha-

1). Os cinco cultivares de soja utilizados foram: cv. ‘M5917 IPRO’ (g.m. 5.9), cv. ‘BMX 

DESAFIO RR 8473 RSF’ (g.m. 7.4), cv. ‘M6410 IPRO + TSI’ (g.m. 6.4), cv. ‘96Y90’ (g.m. 

6.9) e cv. ‘5D634RR’ (g.m. 6.3), os quais são representativos da região Centro-Sul brasileira. 

Todos apresentam ciclo indeterminado (Agranda Sementes, 2021; Brevant Sementes, 2021; 

Centro Sul Corretora de Cereais e Sementes, 2021; Sementes Castrolanda, 2021).  

Na área experimental de Araras as parcelas continham 3 m de largura x 9 m de 

comprimento (27 m2) e as subparcelas 3 m x 3m (9 m2). Já, em Piracicaba as parcelas continham 
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2,70 m de largura e 9 m de comprimento, totalizando, 24,30 m2 e as subparcelas possuíam 2,70 

m x 3 m (8,10 m2). 

Na área de Piracicaba, foi realizada dessecação 15 dias antes da semeadura, com 

aplicações sequenciais do herbicida glyphosate associado com um graminicidas para o controle 

da comunidade infestante, composta, principalmente, por com capim-amargoso (Digitaria 

insularis) e capim-carrapicho (Cenchrus echinatus). No dia anterior a semeadura, foi aplicado 

o herbicida paraquat. 

Em Araras, os cultivares foram semeados no dia 12 de novembro de 2019, com 

espaçamento de 0,50 m entre linhas, compondo 6 linhas por parcela e ajuste de população final 

de 300 mil plantas ha-1. Neste local, previamente a semeadura, foi aplicado 2,5 t de calcário 

PRNT 70 e 700 kg de gesso agrícola ha-1. Foram utilizados para a adubação de cobertura 270 

kg ha-1 do formulado 05-21-05 e 110 kg ha-1 de KCl no sulco de semeadura. Também, foi 

realizada inoculação das sementes com bactérias fixadoras de nitrogênio (Bradyrhizobium 7 x 

109 UFC mL-1), em formulação líquida, na dose de 100 mL ha-1. As sementes que não 

apresentavam tratamento de semente industrial (Standak top + CoMo) receberam tratamento 

com o fungicida piraclostrobina + tiofanato metílico (0,025 + 0,225 g kg-1 de semente) e com 

o inseticida fipronil (0,250 g kg-1 de semente).  

Em Piracicaba, os cultivares foram semeados no dia 18 de novembro de 2019, com 

espaçamento de 0,45 m entre linhas, compondo sete linhas por parcela e ajuste de população 

final de 250 mil plantas ha-1. A adubação de cobertura consistiu da aplicação no sulco de 

semeadura de 250 kg ha-1 do formulado 04-20-20. Também, foi realizada inoculação das 

sementes com bactérias fixadoras de nitrogênio (Bradyrhizobium 7 x 109 UFC mL-1), em 

formulação líquida, na dose de 7 mL kg-1 de sementes. As sementes receberam tratamento com 

o fungicida piraclostrobina + tiofanato metílico (0,025 + 0,225 g kg-1 de semente) e com o 

inseticida fipronil (0,250 g kg-1 de semente).  

Durante o ciclo da cultura, o controle de plantas daninhas foi realizado através de 

aplicações do herbicida glyphosate. A manutenção dos ensaios foi realizada de acordo com as 

recomendações da Embrapa Soja (EMBRAPA SOJA, 2014).  

Todos os tratamentos herbicidas foram aplicados com um pulverizador costal 

pressurizado com CO2 contendo uma barra de 3 m de largura portada com seis pontas de 

pulverização do tipo XR 110.02 e um volume de calda de 200 L ha-1. A aplicação foi feita a 

uma altura de 50 cm do solo.  
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Em Araras, a semeadura foi realizada no dia 12 de novembro de 2019, por volta das 

15h00 e as aplicações dos tratamentos AP e PA foram realizados cerca de seis horas 

anteriormente a semeadura e imediatamente após a semeadura, respectivamente. Em 

Piracicaba, a semeadura foi realizada no dia 18 de novembro de 2019, por volta das 15h00. De 

modo que o tratamento AP, foi pulverizado, no dia da semeadura, pela manhã, por volta das 

07h30, e o tratamento PA foi realizado por volta das 09h00 da manhã do dia seguinte à 

semeadura dos cultivares (19 de novembro de 2019). 

Para avaliar o diferencial de tolerância dos cultivares foram realizadas observações  

visuais de injúria, estande inicial, altura de plantas, altura de inserção da primeira vagem, 

diâmetro do caule, número de nós por planta, número de vagens por planta, número de grãos 

por vagem, estande final, peso de mil sementes e rendimento da cultura. O levantamento destes 

componentes foi realizado através da seleção de 10 plantas colhidas que compunham parte da 

área útil das subparcelas. 

A avaliação de fitointoxicação visual do herbicida diclosulam à cultura foi realizada 

através da escala EWRC (European Weed Research Council, 1964) onde foram atribuídas notas 

1 aos tratamentos que não causaram danos à cultura e a nota 9 para morte completa das plantas 

(Tabela 3) aos 7, 14, 21, 28 e 35 dias após a semeadura (DAS).   

Tabela 3: Índice utilizado para a avaliação visual de fitotoxicidade do diclosulam na cultura da 

soja (EWRC, 1964). 

 

O estande inicial foi contabilizado aos 14 DAS por meio da contagem do número de 

plantas emergidas em duas linhas de 1 metro. A medição da altura das plantas foi realizada aos 

7, 14, 21, 28, 35, 42 e 100 DAS através da seleção de 5 plantas seguidas de duas fileiras centrais 

da parcela, totalizando, 10 plantas por unidade experimental, desde a base até a inserção do 

Nota Descrição da Fitointoxicação 

1 Sem dano 

2 Pequenas alterações (descoloração, deformação) visíveis em algumas plantas 

3 Pequenas alterações visíveis em muitas plantas (clorose e encarquilhamento) 

4 Forte descoloração ou razoável deformação, sem ocorrer necrose 

5 Necrose de algumas folhas, acompanhada de deformação em folhas e brotos 

6 Redução no porte das plantas, encarquilhamento e necrose das folhas 

7 Mais de 80% das folhas destruídas 

8 Danos extremamente graves, sobrando pequenas áreas verdes nas plantas 

9 Morte da planta 
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último par de trifólios completos da cultura utilizando-se régua graduada em centímetros. O 

número de nós, o número de vagens por planta, o diâmetro do caule assim como a altura de 

inserção da primeira vagem foram contabilizados após a colheita. O diâmetro do colmo, 

referente a região mediana da planta, foi medido através de paquímetro digital. A altura de 

inserção da primeira vagem foi estimada através de régua graduada em cm. 

Em Araras, foram colhidas duas linhas centrais de 1 metro cada e em Piracicaba foram 

colhidas duas linhas centrais de 2 metros cada do total da área útil das subparcelas. As amostras 

de cada subparcela para os dois locais foram debulhadas manualmente e pesadas em balança 

analítica para determinar o rendimento e tiveram a umidade corrigida para 13 %. De cada 

subparcela colhida foram selecionadas 10 amostras com 100 grãos para determinação do peso 

de mil sementes (PMS) que também tiveram a umidade corrigida para 13 %.  O peso das 

amostras quanto ao rendimento e PMS por subparcela foi extrapolado para hectare. A 

determinação de umidade dos grãos foi gerada pelo método de estufa indicado pelas regras para 

análise de sementes através do qual foram selecionadas duas amostras de 5 g por subparcela 

que foram submetidas a temperatura de 105ºC por um período de 24h (BRASIL, 1992). Ao 

final do ciclo da cultura, com 115 DAS em Araras e 118 DAS em Piracicaba, foi realizada a 

contagem do estande com duas linhas de 1 metro cada.  

Quanto a análise estatística, realizou-se análise conjunta (local) de experimentos 

delineamento em blocos casualizados, DBC, em parcelas (cultivares) subdivididas (tratamentos 

nas subparcelas). Todos os dados foram submetidos inicialmente a análise de normalidade e de 

homocedasticidade e, aqueles que não atenderam a um destes pressupostos, foram 

transformados conforme descrito nos resultados deste trabalho. Posteriormente, foi realizada a 

análise de variância pelo teste F. e, para variáveis cujo Teste F foi significativo, foi feita a 

comparação de médias por meio do Teste Tukey (1949) ao nível de 5% de significância 

(BARBIN, 2013). As análises foram realizadas utilizando o programa estatístico Sisvar 

(FERREIRA, 2019) e as figuras foram plotadas através do software SigmaPlot. 

 

2.3.RESULTADOS E DISCUSSÕES 

As avaliações de estande dos cultivares, realizadas aos 14 DAS, apresentaram uma 

média geral de 13,18 plantas m-1 (Tabela 4) não havendo redução do estande inicial dos 

cultivares ao aplicar 25,2 g i.a. ha-1 do diclosulam. Resultados semelhantes foram obtidos por 

Leite et al. (2000) ao testarem 35 g i.a. ha-1 desse produto em 12 cultivares de soja de ciclo 

precoce a médio. 
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Os cultivares P96Y90 e 5D634 se diferenciaram dos demais cultivares quanto ao 

estande inicial quando se compara os locais onde a cultura foi cultivada (Tabela 4). Em Araras, 

o cultivar P96Y90 teve uma média de 15,46 plantas m-1, enquanto, em Piracicaba, apresentou 

uma média de 12,83 plantas m-1. Já, o cultivar 5D634 teve um estande inicial de 10,79 plantas 

m-1 em Araras e, em Piracicaba, 13,54 plantas m-1. As diferenças observadas entre cultivares 

evidenciam o efeito do cultivar e não do diclosulam sobre os estandes inicial (Tabela 4) e final 

(Tabela 6), isto porque, não foram observadas diferenças significativas entre as modalidades 

AP e PA para ambos os estandes sendo que os mesmos são estaticamente iguais as testemunhas. 

 Nota-se que, no município de Araras, os cultivares P96Y90 (15,46 plantas m-1) e 5D634 

(10,79 plantas m-1) apresentaram o maior e menor estande inicial, respectivamente (Tabela 4). 

O baixo estande apresentado pelo cultivar 5D634 pode ter sido causado devido a utilização de 

uma população de plantas menor do que a recomendada para a região edafoclimática e para o 

plantio em novembro, de modo que segundo a Brevant Sementes (2021) este cultivar exige um 

ajuste de 380 a 400 mil plantas ha-1 para estas condições, valor bastante acima do utilizado no 

experimento em Araras, 300 mil plantas ha-1. Em contrapartida, em Piracicaba, não houve efeito 

do diclosulam sobre o estande inicial dos cultivares (Tabela 4), mesmo utilizando-se uma 

população de 250 mil plantas ha-1.   

O aumento da fitointoxicação dos cultivares, observado em Piracicaba, não se refletiu 

em uma redução do estande final (Tabela 6). A fitointoxicação leve observada em Araras até 

os 35 DAS (Tabela 5) permitiu manutenção do número de plantas por metro verificado aos 14 

DAS, 13,33 plantas m-1, quando comparado ao estande final aos 115 DAS, 13,31 plantas m-1. 

Nota-se, ainda, que houve diferença entre os cultivares M5917 e 5D634 os quais apresentaram 

maior estande em Piracicaba em relação a Araras.
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Tabela 4: Estande inicial (plantas m-1) avaliado aos 14 dias após a semeadura (DAS), dos cultivares ‘M5917 IPRO’, ‘BMX DESAFIO RR 8473 

RSF’, ‘M6410 IPRO + TSI’, ‘96Y90’, e ‘5D634RR’ em função da aplicação do herbicida diclosulam (25,2 g i.a. ha-1) em pré-emergência da cultura 

em Araras e Piracicaba nas modalidades Aplique-Plante (AP) e Plante-Aplique (PA).  

CV: coeficiente de variação; T: testemunha; AP: aplique e plante; PA: plante e aplique; MA: modalidade de aplicação; ns não significativo pelo teste F (p > 0,05). ** significativo 

pelo teste F (p < 0,01); médias seguidas pela mesma letra minúscula, na linha, entre locais dentro de cada cultivar1 e maiúscula, na coluna, entre cultivares2 e entre cultivares 

dentro de cada local3 não diferem entre si a 5% de probabilidade pelo teste de Tukey (p > 0,05). 

Cultivar 
Araras  Piracicaba  MA 

T AP PA Média  T AP PA Média  T AP PA Média 

M5917 13,75 14,00 13,75 13,83 a1BC3  14,75 12,25 11,75 12,92 aA  14,25 13,12 12,75 13,37 AB2 

Desafio 12,87 13,00 12,37 12,75 aAB  13,12 11,87 11,75 12,25 aA  13,00 12,43 12,06 12,50 Ab 

M6410 13,50 14,12 13,87 13,83 aBC  13,12 13,25 14,50 13,62 aA  13,31 13,68 14,18 13,72 AB 

P96Y90 16,25 14,62 15,50 15,46 bC  13,87 12,50 12,12 12,83 aA  15,06 13,56 13,81 14,14 B 

5D634 10,62 11,87 9,87 10,79 aA  12,87 14,62 13,12 13,54 bA  11,75 13,25 11,50 12,17 A 

Média 
13,40 13,52 13,07   13,55 12,90 12,65   13,47 13,21 12,86  

13,33   13,03       

Fonte de variação 

Fbloco 0,83ns    Flocal 0,35ns  FMA x local 0,59ns 

Fcultivar 0,01**    Fcultivar x MA 0,23ns  Fcultivar x MA x local 0,77ns 

FMA 0,29ns    Fcultivar x local 0,00**      

CV  14,69             
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O mecanismo de ação do diclosulam dentro da planta ocorre pela inibição da enzima 

ALS. Esta enzima, que se encontra grande parte nas regiões meristemáticas das plantas, é 

vinculada à síntese dos aminoácidos valina, leucina e isoleucina (LEITE et al., 1998). Em 

plantas sensíveis que recebam o tratamento com esse ingrediente ativo apresentam uma 

paralisação do crescimento em poucas horas, porém, os sintomas podem levar algumas semanas 

para se manifestarem (LEITE et al., 1998). Inicialmente os sintomas são clorose, murcha, 

necrose e morte das plantas (COBB, 1992; LEITE et al., 1998). Além disso, pode ocorrer o 

arroxeamento das nervuras na região abaxial das folhas.  

Verifica-se através da Tabela 5 que a aplicação do diclosulam nas modalidades AP e PA 

levou a sintomas leves de intoxicação visual até os 35 DAS para Araras e Piracicaba sendo 

atribuídas notas máximas de 3 segundo a escala EWRC onde foi possível observar pequenas 

alterações visíveis em muitas plantas (clorose e encarquilhamento). Até os 21 DAS os dois 

locais apresentaram nota 2 para todos os cultivares cujos sintomas se referem a pequenas 

alterações (descoloração, deformação) visíveis em algumas plantas (Tabela 5). Aos 28 DAS, 

em Araras, o cultivar M6410 apresentou leve aumento do nível de injúria visual apresentando 

nota 3 na modalidade PA em relação a modalidade AP a qual foi atribuída nota 2 (Tabela 5). Já 

em Piracicaba, aos 35 DAS, com exceção do cultivar Desafio, todos os cultivares apresentaram 

maior fitointoxicação na modalidade AP (Tabela 5).  

Leite et al. (2000) não identificaram sintomas de fitotoxicidade às plantas de soja 

quando da aplicação do tratamento herbicida diclosulam 35 g ha-1 em pré-plantio, seis dias antes 

da semeadura da soja, e com posterior incorporação do herbicida a 10 cm de profundidade 

através de grade niveladora. Kruse et al. (1997) e Pelissari et al. (1997) também relataram não 

terem verificado sintomas de injúria nos cultivares de soja ‘BR-16’, ‘FT-Guaira’, e ‘Ocepar-

14’ ao aplicarem o herbicida diclosulam na dose de 40 g ha -1 em pré-plantio incorporado. Ainda 

que em Piracicaba, aos 28 e 35 DAS (Tabela 5), tenha havido maior nível de danos a parte aérea 

dos cultivares os dois locais apresentaram recuperação total das plantas não havendo impacto 

sobre o rendimento da cultura (Tabela 13).  
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Tabela 5: Intoxicação de plantas dos cultivares ‘M5917 IPRO’, ‘BMX DESAFIO RR 8473 

RSF’, ‘M6410 IPRO + TSI’, ‘96Y90’, e ‘5D634RR’ aos 7, 14, 21, 28 e 35 dias após a 

semeadura (DAS) em função da aplicação do herbicida diclosulam na dose de 25,2 g i.a. ha-1 

nas modalidades Aplique-Plante (AP) e Plante-Aplique (PA). 

Cultivar 
Araras  Piracicaba 

AP PA  AP PA 

7 DAS 

M5917 2 2  2 2 

Desafio 2 2  2 2 

M6410 2 2  2 2 

P96Y90 2 2  2 2 

5D634 2 2   2 2 

14 DAS 

M5917 2 2  2 2 

Desafio 2 2  2 2 

M6410 2 2  2 2 

P96Y90 2 2  2 2 

5D634 2 2   2 2 

21 DAS 

M5917 2 2  2 2 

Desafio 2 2  2 2 

M6410 2 2  2 2 

P96Y90 2 2  2 2 

5D634 2 2   2 2 

28 DAS 

M5917 2 2  2 2 

Desafio 2 2  2 2 

M6410 2 3  2 2 

P96Y90 2 2  3 2 

5D634 2 2   3 2 

35 DAS 

M5917 2 2  3 3 

Desafio 2 2  2 2 

M6410 2 2  3 2 

P96Y90 2 2  3 3 

5D634 2 2   3 2 
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 Dentre as características físico-químicas dos solos dos locais semeados ambos 

apresentavam valores de pH maiores que o pKa do diclosulam (4,9) (Araras: 5,5 e Piracicaba: 

5,6), isso significa, provavelmente, que houve maior concentração do herbicida na sua forma 

dissociada, aniônica, do que na sua forma não dissociada ou neutra (VARGAS & ROMAN, 

2004). Portanto, o pH muito semelhante demonstrado pelos dois locais provavelmente não 

interferiu na diferença entre locais observada na intoxicação dos cultivares. 

Aliado aos valores de pH da solução do solo e sua interação com o pKa da molécula 

estão o teor de argila, a concentração de matéria orgânica e a CTC (capacidade de troca de 

cátions) presentes em cada local os quais são fatores determinantes para a adsorção do herbicida 

aos coloides de solo e sua capacidade de causar intoxicação as plantas (KARPINSKI et al., 

2014).  

O maior teor de M.O. verificado em Araras também pode ter interferido na diferença de 

rendimento dos cultivares entre os dois locais assim como na fitotoxidez e estande. Houve 

maior rendimento dos cultivares em Araras, com média de 4.424,13 kg ha-1, contra 3.911,13 kg 

ha-1, encontrados em Piracicaba (Tabela 13). Pode-se inferir, ainda, que, para Araras, no aspecto 

da adsorção da molécula de diclosulam no solo, que à medida que se sucedeu o ciclo da cultura 

o diclosulam pode ter sido disponibilizado de maneira um pouco mais gradual e lentamente 

para as plantas, juntamente com a ocorrência das chuvas, ocasionando, menor intoxicação 

inicial às plantas de soja. 

Sendo assim, a maior concentração de matéria orgânica observada em Araras, 21 g dm-

3 (Tabela 1), contra os 14 g dm-3 encontrados em Piracicaba (Tabela 2), é um indicativo de que 

neste local possa ter havido maior quantidade de moléculas do diclosulam adsorvida a matéria 

orgânica do solo, pois apresentou maior CTC. Portanto, a maior CTC verificada em Araras, 

56,7 mmolc.dm-3 (Tabela 1), em relação a Piracicaba, 42 mmolc.dm-3 (Tabela 2), está de acordo 

com os valores encontrados de M.O. Possivelmente isso se refletiu em uma menor intoxicação 

dos cultivares em Araras do que em Piracicaba como foi verificado ao longo das avaliações 

visuais de injúria corroborando com o teor de argila encontrado para cada local. Além  da M.O. 

e da CTC dos solos, o teor de argila encontrado para os dois locais, 22,6 % para Araras e 18,5 

% encontrados para Piracicaba (Tabelas 1 e 2), também indica que o diclosulam provavelmente 

ficou mais aderido aos coloides do solo em Araras do que em Piracicaba havendo menor 

disponibilidade dele no solo e menor potencial de causar injúria a cultura. 
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Em contrapartida, a pequena diferença de concentração de M.O. de 7 g dm-3 encontrada 

em ambos os locais, provavelmente, não interferiu de maneira significativa no processo de 

adsorção do diclosulam nas partículas do solo e na sua disponibilidade na solução do solo, isto, 

porque o teor de matéria orgânica influencia, principalmente, a sorção de herbicidas não-

ionizados às partículas do solo (VARGAS & ROMAN, 2004). Como o diclosulam é um 

herbicida ácido fraco, a sua adsorção as partículas do solo está muito mais vinculada ao pH da 

solução do solo do que ao teor de matéria orgânica (VARGAS & ROMAN, 2004). Ainda que 

as Triazolopirimidinas, grupo químico do diclosulam, sejam, de modo geral, estáveis em uma 

ampla faixa de pH (SHANER 1989; ABELLO et al., 1992 descrito em LEITE et al., 1998). 

Ainda, pode-se verificar que o V % em Araras foi de 51 % (Tabela 1) contra 65 % 

verificado em Piracicaba (Tabela 2) cujos valores podem ser resultado da maior presença de 

nutrientes, cátions disponíveis na solução do solo de Piracicaba do que em Araras. Isso, 

provavelmente, ocorreu porque, em Piracicaba, há um histórico de tratos culturais, de adubação 

e calagem, de pelo menos 10 anos, enquanto, em Araras, estava no seu segundo ano de 

semeadura de soja e, anteriormente, a área estava em pousio (pastagem degradada). 

Em Piracicaba o herbicida teve que atravessar uma quantidade de ~ 9 t ha-1 de palhada 

para chegar ao solo diferente do que ocorreu em Araras onde foi adotado o sistema 

convencional. Segundo Perim (2014), o diclosulam apresentou nas profundidades de 10 a 20 

cm maiores concentrações na solução do solo quando aplicado sobre a palha, 10 t ha-1, do que 

quando aplicado sem palha indicando menor potencial de lixiviação da molécula no perfil do 

solo na presença de palhada. Assim, o maior nível de injúria verificado em Piracicaba (Tabela 

5) pode ser justificado devido a maior concentração do produto na camada superficial do solo, 

porém, sem prejuízo ao rendimento dos cultivares em relação as modalidades AP e PA.  

Além disso, em Araras, local que apresentou maior quantidade de chuva até os 35 DAS, 

juntamente com o potencial de lixiviação do diclosulam devido a sua solubilidade de ~100 mg 

kg-1 em pH 5,5, possa ter havido menor intoxicação dos cultivares, como mostra a Tabela 5, 

devido ao maior escorrimento vertical do diclosulam no perfil do solo em relação a Piracicaba 

(MAIN et al., 2012).
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Tabela 6: Estande final (plantas m-1), obtido aos 115 dias após a semeadura (DAS) em Araras e aos 118 DAS em Piracicaba, dos cultivares ‘M5917 

IPRO’, ‘BMX DESAFIO RR 8473 RSF’, ‘M6410 IPRO + TSI’, ‘96Y90’, e ‘5D634RR’ em função da aplicação do herbicida diclosulam (25,2 g 

i. a. ha-1) em pré-emergência da cultura em Araras e Piracicaba nas modalidades Aplique-Plante (AP) e Plante-Aplique (PA). 

Cultivar 
Araras  Piracicaba  MA 

T AP PA Média  T AP PA Média  T AP PA Média 

M5917 13,25 12,50 14,62 
13,46 

a1BC3  15,75 14,25 15,25 15,08 bA  14,50 13,37 14,93 14,27 B4 

Desafio 13,50 12,50 12,87 12,96 aB  16,50 13,75 12,00 14,08 aA  15,00 13,12 12,43 13,52 AB 

M6410 14,75 13,75 13,87 
14,12 

aBC 
 15,75 13,50 14,25 14,50 aA  15,25 13,62 14,06 14,31 B 

P96Y90 16,62 13,75 15,62 15,33 aC  13,00 14,75 13,50 13,75 aA  14,81 14,25 14,56 14,54 B 

5D634 10,12 12,00 9,87 10,66 aA  13,25 14,00 14,50 13,92 bA  11,68 13,00 12,18 12,29 A 

Média 
13,65 12,90 13,37   14,85 14,05 13,90   14,25 13,47 13,63  

13,31 a2   14,27 b       

Fonte de variação 

Fbloco 0,66ns FMA 0,18ns Fcultivar x MA 0,18ns FMA x local 0,69ns    

Fcultivar 0,04* Flocal 0,00** Fcultivar x local 0,00** Fcultivar x MA x local 0,16ns    

CV 14,38              

CV: coeficiente de variação; T: testemunha; AP: aplique e plante; PA: plante e aplique; MA: modalidade de aplicação; ns não significativo pelo teste F (p > 0,05). ** significativo 

pelo teste F (p < 0,01); * significativo pelo teste F (p < 0,05); médias seguidas pela mesma letra minúscula, na linha, entre locais dentro de cada cultivar1 e entre locais2 e letras 

maiúsculas, na coluna, entre cultivares dentro de cada local3 e entre cultivares4 não diferem entre si a 5% de probabilidade pelo teste de Tukey (p > 0,05). 
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De acordo com os dados da Tabela 7, verifica-se que houve efeito do herbicida 

diclosulam no diâmetro do caule dos cultivares estudados quando se compara os locais 

avaliados. No entanto, apesar da diferença observada entre os locais para este parâmetro, nota-

se que para a modalidade de aplicação AP o diâmetro foi maior do que a testemunha. Leite et 

al. (2000) encontraram resultados semelhantes ao testarem o herbicida diclosulam nas doses 35 

e 70 g i.a. ha-1 em cultivares de soja de ciclo precoce, semiprecoce e médio onde detectaram 

uma tendência discreta e geral de engrossamento do caule com todos os tratamentos herbicidas 

em comparação com as testemunhas sem o produto. Os cultivares M5917, Desafio e P96Y90 

apresentaram diferença no diâmetro do caule ao se comparar o desdobramento do local dentro 

de cada cultivar os quais apresentaram maiores médias de diâmetro do caule. Verifica-se, ainda, 

que, para o município de Araras, houve diferença dos cultivares Desafio e M6410 em relação 

aos demais cultivares desse local. De maneira contrária, em Piracicaba essa diferença entre os 

cultivares do local não se manifestou.  

Em relação aos componentes de produção altura de inserção da primeira vagem e 

número de nós por planta, que podem ser analisados nas Tabelas 8 e 9, ambos apresentaram 

diferença nas médias gerais entre locais, sendo que Piracicaba apresentou, para os dois 

componentes, médias maiores do que de Araras. Também, manifestou-se diferença no 

desdobramento local dentro de cada cultivar para esses componentes, com exceção dos 

cultivares M6410 e 5D634 que não apresentaram diferença significativa entre os locais para o 

parâmetro número de nós por planta. O número de nós por planta apresentou diferença nas 

médias dos cultivares dentro de cada local tanto para Araras quanto para Piracicaba (Tabela 9).  

O maior número de vagens por planta foi encontrado em Araras em comparação com o 

município de Piracicaba, havendo diferença significativa entre os dois locais. Os cultivares 

M5917, Desafio e M6410 apresentaram diferença de médias no desdobramento local dentro de 

cultivar (Tabela 10). 

Para o componente número de grãos por vagem também foi verificada diferença entre 

os locais sendo encontrado maior valor para Araras (2,82) em comparação a Piracicaba (2,78)  

como pode ser observado através da Tabela 11. Não houve efeito da modalidade de aplicação 

sobre o número de vagens porém ambas modalidades, AP e PA, apresentaram maiores valores 

deste componente em relação a testemunha (Tabela 11).
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Tabela 7: Diâmetro do caule dos cultivares ‘M5917 IPRO’, ‘BMX DESAFIO RR 8473 RSF’, ‘M6410 IPRO + TSI’, ‘96Y90’, e ‘5D634RR’ em 

função da aplicação do herbicida diclosulam (25,2 g i.a. ha-1) em pré-emergência da cultura em Araras e Piracicaba nas modalidades Aplique-

Plante (AP) e Plante-Aplique (PA). 

Cultivar 
Araras  Piracicaba  MA 

T AP PA Média  T AP PA Média  T AP PA Média 

M5917 8,72 9,21 8,84 8,92 b1AB4  6,45 6,88 6,98 6,77 aA  7,58 8,04 7,91 7,84 

Desafio 9,21 10,26 9,91 9,79 bB  6,09 7,21 6,52 6,61 aA  7,59 8,73 8,21 8,18 

M6410 7,25 8,07 8,09 7,80 aA  7,24 7,25 7,33 7,27 aA  7,25 7,66 7,71 7,54 

P96Y90 8,85 9,41 9,20 9,15 bAB  6,59 7,07 6,85 6,84 aA  7,65 8,24 8,03 7,97 

5D634 8,23 7,96 8,58 8,26 aAB  6,96 10,48 6,34 7,93 aA  7,72 9,22 7,46 8,13 

Média 
8,45 8,98 8,92   6,67 7,78 6,80   7,56 a3 8,38 b 7,86 ab  

8,79 b2   7,08 a       

Fonte de variação 

Fbloco 0,25ns FMA 0,04* Fcultivar x MA 0,82ns FMA x local 0,37ns    

Fcultivar 0,64ns Flocal 0,00** Fcultivar x local 0,00** Fcultivar x MA x local 0,26ns    

CV 19,17              

CV: coeficiente de variação; T: testemunha; AP: aplique e plante; PA: plante e aplique; MA: modalidade de aplicação; ns não significativo pelo teste F (p > 0,05). ** significativo 

pelo teste F (p < 0,01); * significativo pelo teste F (p < 0,05); médias seguidas pela mesma letra minúscula, na linha, entre locais dentro de cada cultivar1, entre locais2 e entre 

modalidade de aplicação3 e letras maiúscula, na coluna, entre cultivares dentro de cada local4 não diferem entre si a 5% de probabilidade pelo teste de Tukey (p > 0,05).
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 Tabela 8: Altura de inserção da primeira vagem dos cultivares ‘M5917 IPRO’, ‘BMX DESAFIO RR 8473 RSF’, ‘M6410 IPRO + TSI’, ‘96Y90’, 

e ‘5D634RR’ em função da aplicação do herbicida diclosulam (25,2 g i.a. ha-1) em pré-emergência da cultura em Araras e Piracicaba nas 

modalidades Aplique-Plante (AP) e Plante-Aplique (PA). 

Cultivar 
Araras  Piracicaba  MA 

T AP PA Média  T AP PA Média  T AP PA Média 

M5917 14,98 13,07 13,78 
13,94 

a1C3  15,97 16,87 17,12 
16,65 

bAB 
 15,48 14,97 15,45 15,30 

Desafio 7,32 8,50 6,57 7,46 aA  18,30 19,30 21,35 19,65 bC  12,81 13,90 13,96 13,56 

M6410 9,45 8,65 10,81 9,64 aAB  17,07 19,27 18,80 18,38 bBC  13,26 13,96 14,80 14,01 

P96Y90 13,65 11,02 11,67 
12,11 

aBC 
 15,47 15,35 15,35 15,39 bA  14,56 13,18 13,51 13,75 

5D634 9,92 12,35 10,16 10,81 aB  15,90 16,07 13,30 15,09 bA  12,91 14,21 11,73 12,95 

Média 
11,06 10,72 10,60   16,54 17,37 17,18   13,80 14,04 13,89  

10,79 a2   17,03 b       

Fonte de variação 

Fbloco 0,71ns FMA 0,88ns Fcultivar x MA 0,27ns FMA x local 0,41ns    

Fcultivar 0,12ns Flocal 0,00** Fcultivar x local 0,00** Fcultivar x MA x local 0,30ns    

CV 18,62              

CV: coeficiente de variação; T: testemunha; AP: aplique e plante; PA: plante e aplique; MA: modalidade de aplicação; ns não significativo pelo teste F (p > 0,05). ** significativo 

pelo teste F (p < 0,01); médias seguidas pela mesma letra minúscula, na linha, entre locais dentro de cada cultivar1, entre locais2 e letras maiúscula, na coluna, entre cultivares 

dentro de cada local3 não diferem entre si a 5% de probabilidade pelo teste de Tukey (p > 0,05).
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Tabela 9: Número de nós por planta dos cultivares ‘M5917 IPRO’, ‘BMX DESAFIO RR 8473 RSF’, ‘M6410 IPRO + TSI’, ‘96Y90’, e ‘5D634RR’ 

em função da aplicação do herbicida diclosulam (25,2 g i.a. ha-1) em pré-emergência da cultura em Araras e Piracicaba nas modalidades Aplique-

Plante (AP) e Plante-Aplique (PA). 

Cultivar 
Araras  Piracicaba  MA 

T AP PA Média  T AP PA Média  T AP PA Média 

M5917 16,00 16,00 15,25 
15,75 

a1AB3  16,50 16,25 17,25 
16,67 

bAB 
 16,25 16,12 16,25 16,21 A4 

Desafio 16,50 15,75 16,50 
16,25 

aABC 
 19,07 19,45 18,80 19,11 bC  17,78 17,60 17,65 17,68 B 

M6410 17,00 17,00 16,75 16,92 aC  17,00 17,50 17,00 17,17 aB  17,00 17,25 16,87 17,04 AB 

P96Y90 15,25 14,75 15,75 15,25 aA  18,47 17,57 16,87 17,64 bB  16,86 16,16 16,31 16,44 A 

5D634 16,25 16,50 16,75 16,50 aBC  16,12 16,05 15,92 16,03 aA  16,18 16,27 16,33 16,26 A 

Média 
16,20 16,00 16,20   17,43 17,36 17,17   16,81 16,68 16,68  

16,13 a2   17,32 b       

Fonte de variação 

Fbloco 0,22ns FMA 0,72ns Fcultivar x MA 0,88ns FMA x local 0,57ns    

Fcultivar 0,00** Flocal 0,00** Fcultivar x local 0,00** Fcultivar x MA x local 0,08ns    

CV 5,95              

CV: coeficiente de variação; T: testemunha; AP: aplique e plante; PA: plante e aplique; MA: modalidade de aplicação; ns não significativo pelo teste F (p > 0,05). ** significativo 

pelo teste F (p < 0,01); médias seguidas pela mesma letra minúscula, na linha, entre locais dentro de cada cultivar1, entre locais2 e letras maiúscula, na coluna, entre cultivares 

dentro de cada local3 e entre cultivares4 não diferem entre si a 5% de probabilidade pelo teste de Tukey (p > 0,05).
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Tabela 10: Número de vagens por planta dos cultivares ‘M5917 IPRO’, ‘BMX DESAFIO RR 8473 RSF’, ‘M6410 IPRO + TSI’, ‘96Y90’, e 

‘5D634RR’ em função da aplicação do herbicida diclosulam (25,2 g i.a. ha-1) em pré-emergência da cultura em Araras e Piracicaba nas modalidades 

Aplique-Plante (AP) e Plante-Aplique (PA). 

Cultivar 
Araras  Piracicaba  MA 

T AP PA Média  T AP PA Média  T AP PA Média 

M5917 45 43,25 40,5 
42,92 

b1A3  34,25 33,75 39,25 35,75 aA  39,62 38,50 39,87 39,33 

Desafio 53,25 47,75 59,75 53,58 bB  33,22 36,97 33,22 34,47 aA  43,23 42,36 47,93 44,51 

M6410 44,75 55 44,75 
48,17 

bAB 
 44,25 41,25 38,25 

41,25 

aAB 
 44,50 48,12 41,50 44,71 

P96Y90 38,75 42,5 45,75 42,33 aA  51,02 48,52 41,65 47,06 aB  44,88 45,51 43,70 44,70 

5D634 38,75 42,5 45,75 42,33 aA  44,8 39,57 44,85 
43,07 

aAB 
 41,77 41,03 45,30 42,70 

Média 
44,10 46,20 47,30   41,51 40,01 39,44   42,80 43,10 43,66  

45,87 b2   40,32 a       

Fonte de variação 

Fbloco 0,86ns FMA 0,83ns Fcultivar x MA 0,30ns FMA x local 0,24ns    

Fcultivar 0,08ns Flocal 0,00** Fcultivar x local 0,00** Fcultivar x MA x local 0,06ns    

CV 16,11              

CV: coeficiente de variação; T: testemunha; AP: aplique e plante; PA: plante e aplique; MA: modalidade de aplicação; ns não significativo pelo teste F (p > 0,05). ** significativo 

pelo teste F (p < 0,01); médias seguidas pela mesma letra minúscula, na linha, entre locais dentro de cada cultivar1, entre locais2 e letras maiúscula, na coluna, entre cultivares 

dentro de cada local3 e entre cultivares4 não diferem entre si a 5% de probabilidade pelo teste de Tukey (p > 0,05).

 

 

 



38 

 

Tabela 11: Número de grãos por vagem dos cultivares ‘M5917 IPRO’, ‘BMX DESAFIO RR 8473 RSF’, ‘M6410 IPRO + TSI’, ‘96Y90’, e 

‘5D634RR’ em função da aplicação do herbicida diclosulam (25,2 g i.a. ha-1) em pré-emergência da cultura em Araras e Piracicaba nas modalidades 

Aplique-Plante (AP) e Plante-Aplique (PA). 

Cultivar 
Araras  Piracicaba  MA 

T AP PA Média  T AP PA Média  T AP PA Média 

M5917 2,63 2,7 2,72 2,68 a1A3  2,55 2,71 2,63 2,63 aA  2,59 2,70 2,68 2,66 A4 

Desafio 2,75 2,85 2,85 2,82 aA  2,77 2,78 2,81 2,79 aB  2,76 2,81 2,83 2,80 B 

M6410 2,65 2,81 2,85 2,77 aA  2,88 2,73 2,82 2,81 aB  2,76 2,77 2,83 2,79 B 

P96Y90 3,01 3,1 3,08 3,06 bB  2,75 2,9 2,83 2,83 aB  2,88 3,00 2,96 2,95 C 

5D634 2,7 2,85 2,82 2,79 aA  2,77 2,8 2,95 2,84 aB  2,73 2,82 2,88 2,81 B 

Média 
2,75 2,86 2,86   2,74 2,78 2,81   2,74 a2 2,82 b 2,84 b  

2,82 b   2,78 a       

Fonte de variação 

Fbloco 0,65ns FMA 0,00** Fcultivar x MA 0,89ns FMA x local 0,44ns    

Fcultivar 0,00** Flocal 0,06ns Fcultivar x local 0,00** Fcultivar x MA x local 0,41ns    

CV 4,41              

CV: coeficiente de variação; T: testemunha; AP: aplique e plante; PA: plante e aplique; MA: modalidade de aplicação; ns não significativo pelo teste F (p > 0,05). ** significativo 

pelo teste F (p < 0,01); médias seguidas pela mesma letra minúscula, na linha, entre locais dentro de cada cultivar1 e entre modalidades de aplicação2 e letras maiúscula, na 

coluna, entre cultivares dentro de cada local3 e entre cultivares4 não diferem entre si a 5% de probabilidade pelo teste de Tukey (p > 0,05).
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Houve efeito do diclosulam sobre o Peso de Mil Sementes (PMS) entre os dois locais 

(Tabela 12). Sendo que, Araras apresentou 169,16 g e Piracicaba 154,07 g. Para este 

componente, com exceção do cultivar M5917, todos os cultivares apresentaram diferença no 

desdobramento local dentro de cultivar.  

Os cultivares Desafio, M6410 e P96Y90 diferenciaram-se dos cultivares M5917 e 

5D634 dentro do local Araras (Tabela 12). Em Piracicaba, os cultivares não se diferenciaram 

entre si para o PMS. A aplicação do herbicida diclosulam demonstrou efeito sobre o PMS 

quando se utilizou a modalidade AP havendo redução do PMS 159,10 g frente a 164,56 g da 

testemunha (Tabela 12). Possivelmente, tenha havido uma compensação dessa redução do 

PMS, onde foi aplicado o herbicida, através do maior número de grãos por vagem observado 

nas modalidades AP e PA em relação as testemunhas (Tabela 11). Além disso, os cultivares 

M5917 e 5D634 apresentaram maiores médias de PMS em comparação com os demais 

cultivares independente da modalidade de aplicação e do local (Tabela 12). 

A aplicação do herbicida diclosulam apresentou efeito no rendimento dos cultivares 

apenas entre os locais Araras e Piracicaba (Tabela 13). Os resultados obtidos neste trabalho 

corroboram com os resultados encontrados por Leite et al. (2000) os quais avaliaram a 

suscetibilidade de 12 cultivares de soja ‘FT-Guaira’, ‘Embrapa-48’, ‘Ocepar-14’, (precoces) 

‘BR-16’, ‘Embrapa-4’, ‘Ocepar-13’, ‘BR-36’ (semi-precoces), ‘FT10-Princesa’ , ‘FT-2000’, 

‘FT- Abyara’ , ‘BR-37’ e ‘RS7- Jacuí’ (ciclo médio) ao herbicida diclosulam nas doses 35 g ha 

-1 e 70 g ha -1 na modalidade de aplicação aplique-plante, em pré-plantio incorporado a uma 

profundidade de 10 cm seis dias antes do plantio da soja, e concluíram que não houve nenhum 

cultivar suscetível a este ingrediente ativo mesmo em relação às suas características 

agronômicas individuais.  

Em contraste ao que foi realizado por Leite et al. (2000), a modalidade de aplicação 

plante-aplique do diclosulam foi testada por Matte et al. (2019) os quais avaliaram o efeito 

desse herbicida (0; 2,19; 4,38; 8,75; 17,5; 35; e 70 g ha-1) aplicado em pré-emergência da cultura 

imediatamente após a semeadura do cultivar de soja M7739 IPRO. Matte et al. (2019) 

verificaram que para esta modalidade de aplicação o diclosulam também não afetou as variáveis 

estande inicial, estande final, altura de plantas, altura de inserção da primeira vagem, número 

de grãos por vagem, número de grãos por vagem, massa de 100 g e por fim o rendimento do 

cultivar, até a dose 70 g i.a. ha-1.  

Pedroso et al. (2020) ao testarem as modalidades de aplicação aplique - plante e plante 

- aplique para 10 herbicidas aplicados em pré- emergência incluindo o herbicida diclosulam na 
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dose de 33,6 g i.a. ha-1 sobre o cultivar de soja ‘BMX Potencia RR’ no município de Itaara, no 

estado do Rio Grande do Sul, verificaram que pelos dados de altura de plantas, estande (15,5 

plantas m-2) e rendimento da cultura não houve alteração da seletividade para os herbicidas 

testados independentemente da modalidade de aplicação. As condições de aplicação realizadas 

no trabalho desses autores, em relação aos horários de pulverização dos tratamentos aplique-

plante e plante-aplique, foram semelhantes as condições encontradas nessa dissertação, com 

tratamento aplique-plante realizado pela manhã e tratamento plante-aplique realizado no 

mesmo dia, algumas horas depois, no período da tarde (Pedroso, comunicação pessoal).  

Ainda, Pedroso et al. (2020) estimaram um rendimento médio do cultivar de soja testado 

de 2.615,75 kg ha-1 na modalidade plante-aplique contra 2.008, 91 kg ha-1 da modalidade 

aplique-plante e de 2.238,83 kg ha-1 para o herbicida diclosulam. Portanto, nota-se que em 

relação a média de dos herbicidas aplicados em pré-emergência o diclosulam apresentou 

diferença de rendimento em relação a modalidade plante-aplique. Dessa forma, estes autores 

verificaram que nas aplicações em plante-aplique houve ganhos produtivos médios de mais de 

600 kg ha-1 em relação ao aplique-plante, provavelmente, devido ao maior controle de espécies 

dicotiledôneas.  

Referente as modalidades de aplicação que foram testadas nesse trabalho, podem-se ter 

uma percepção de que a modalidade PA poderia oferecer maiores riscos de fitointoxicação às 

sementes de soja uma vez que estas são semeadas até 5 cm do solo e o herbicida estaria agindo 

diretamente sobre elas. Porém, os dados apresentados neste trabalho demonstram que o 

diclosulam apresentou diferença de seletividade somente entre os locais que possivelmente se 

deva a condições edafoclimáticas, de fertilidade e textura do solo ou mesmo de sistema de 

cultivo. Em Araras, houve um acumulado de chuva de 310,3 a mais do que em Piracicaba. Os 

resultados demonstram que o produtor pode ter maior liberdade de escolha sobre o momento 

de aplicação do diclosulam. 

Dentro de cada local, não houve diferenças significativas entre as modalidades de 

aplicação. Isto demonstra que a textura do solo, por exemplo, e quantidade de chuva, 

principalmente após a aplicação do diclosulam, possam ser fatores mais imperativos no que se 

refere a seletividade desse produto. Perim (2014) verificou que os 65 mm iniciais de 

precipitação pluviométrica são fundamentais para o processo de lixiviação do diclosulam no 

solo.
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Tabela 12: Peso de Mil Sementes (PMS) dos cultivares ‘M5917 IPRO’, ‘BMX DESAFIO RR 8473 RSF’, ‘M6410 IPRO + TSI’, ‘96Y90’, e 

‘5D634RR’ em função da aplicação do herbicida diclosulam (25,2 g i.a. ha-1) em pré-emergência da cultura em Araras e Piracicaba nas modalidades 

Aplique-Plante (AP) e Plante-Aplique (PA). 

Cultivar 
Araras  Piracicaba  MA 

T AP PA Média  T AP PA Média  T AP PA Média 

M5917 186,13 177,77 180,02 
181,31 

a1B4  183,39 178,54 177,39 
179,77 

aC 
 184,76 178,12 178,70 

180,53 

B5 

Desafio 166,34 159,50 163,63 163,16 bA  151,10 135,33 139,04 
141,82 

aA 
 158,72 147,42 151,34 152,49 A 

M6410 159,99 155,70 160,40 158,70 bA  135,55 138,60 140,02 
138,06 

aA 
 147,77 147,15 150,21 148,38 A 

P96Y90 160,69 166,10 163,74 163,51 bA  144,76 134,47 140,68 
139,97 

aA 
 152,72 150,28 152,21 151,74 A 

5D634 181,82 177,32 178,31 179,15 bB  175,84 167,76 168,64 
170,75 

aB 
 178,83 172,54 173,47 174,95 B 

Média 
170,99 167,28 169,22   158,13 150,94 153,15   

164,56 

b3 159,10 a 
161,19 

ab 
 

169,16 b2   154,07 a       

Fonte de variação 

Fbloco 0,03ns FMA 0,00** Fcultivar x MA 0,35ns FMA x local 0,42ns    

Fcultivar 0,00** Flocal 0,00** Fcultivar x local 0,00** Fcultivar x MA x local 0,38ns    

CV 4,15              

CV: coeficiente de variação; T: testemunha; AP: aplique e plante; PA: plante e aplique; MA: modalidade de aplicação; ns não significativo pelo teste F (p > 0,05). ** significativo 

pelo teste F (p < 0,01); médias seguidas pela mesma letra minúscula, na linha, entre locais dentro de cada cultivar1, entre locais2 e entre modalidades de aplicação3 e letras 

maiúscula, na coluna, entre cultivares dentro de cada local4 e entre cultivares5 não diferem entre si a 5% de probabilidade pelo teste de Tukey (p > 0,05). 
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Tabela 13: Rendimento (kg ha-1) dos cultivares ‘M5917 IPRO’, ‘BMX DESAFIO RR 8473 RSF’, ‘M6410 IPRO + TSI’, ‘96Y90’, e ‘5D634RR’ 

em função da aplicação do herbicida diclosulam (25,2 g i.a. ha-1) em pré-emergência da cultura em Araras e Piracicaba nas modalidades Aplique-

Plante (AP) e Plante-Aplique (PA). 

Cultivar 
Araras  Piracicaba  MA 

T AP PA Média  T AP PA Média  T AP PA Média 

M5917 4.381,89 4.361,53 4.513,96 4.419,13  3.678,48 3.559,48 3.353,37 3.530,44  4.030,19 3.960,51 3.933,67 3.974,79 

Desafio 4.594,67 4.094,43 4.408,94 4.366,01  3.813,64 3.639,59 3.195,5 3.549,58  4.204,15 3.867,01 3.802,22 3.957,79 

M6410 4.063 4.780,89 4.552,89 4.465,59  3.843,84 4.046,14 3.719,21 3.869,73  3.953,42 4.413,52 4.136,05 4.167,66 

P96Y90 4.450,46 4.049,27 4.886,48 4.462,07  4.683,27 3.982,13 4.468,27 4.377,89  4.566,87 4.015,70 4.677,37 4.419,98 

5D634 4.730,24 4.604,14 3.892,25 4.408,88  4.084,65 4.125,79 4.473,59 4.228,01  4.407,44 4.364,97 4.182,92 4.318,44 

Média 
4.444,05 4.378,05 4.450,90   4.020,78 3.870,63 3.841,99   4.232,41 4.124,34 4.146,45  

4.424,34 b   3.911,13 a       

Fonte de variação 

Fbloco 0,61ns FMA 0,70ns Fcultivar x MA 0,31ns FMA x local 0,79ns    

Fcultivar 0,06ns Flocal 0,00** Fcultivar x local 0,08ns Fcultivar x MA x local 0,38ns    

CV 14,62              

CV: coeficiente de variação; T: testemunha; AP: aplique e plante; PA: plante e aplique; MA: modalidade de aplicação; ns não significativo pelo teste F (p > 0,05). ** significativo 

pelo teste F (p < 0,01); médias seguidas pela mesma letra minúscula, na linha, entre locais não diferem entre si a 5% de probabilidade pelo teste de Tukey (p > 0,05).
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A coleta periódica da altura das plantas de soja também foi realizada neste trabalho. As 

medições de alturas das plantas foram realizadas para os dois locais aos 14, 21, 28, 35, 42 e 100 

DAS. As Figuras 2A, 2B, 2C, 2D e 2E demonstram coletas periódicas da altura das plantas em 

Araras. As Figuras 3A, 3B, 3C, 3D e 3E demonstram coletas periódicas da altura das plantas 

em Piracicaba. Não foram observadas diferenças significativas entre os tratamentos AP e PA 

em relação a testemunha para todos os cultivares para o parâmetro altura de plantas. Apesar de 

estatisticamente iguais, as médias de alturas das testemunhas para os cultivares de Araras 

M5917 (Figura 2A), Desafio (Figura 2B) e P96Y90 (Figura 2D) e para os cultivares de 

Piracicaba M6410 (Figura 3C), P96Y90 (Figura 3D), e 5D634 (Figura 3E)  mostram que as 

parcelas que não receberam aplicação do herbicida diclosulam apresentaram maiores médias 

de alturas ao longo do ciclo da cultura. 

A coleta de alturas periodicamente justifica-se pela possibilidade da ocorrência de uma 

fitointoxicação oculta da cultura em relação ao tratamento herbicida. Esse efeito de redução na 

altura das plantas pode causar estranhamento por partes dos produtores e um possível receio 

dos efeitos do diclosulam sobre a cultura. Porém, como visto, não houve diferença entre as 

modalidades AP e PA em relação a testemunha no fator altura de plantas ao longo do tempo.  

Resultado semelhante foi encontrado por Pedroso et al. (2020) os quais também testaram 

as modalidades de aplicação AP e PA para 10 herbicidas pré-emergentes sobre o cultivar de 

soja BMX Potência, incluindo o diclosulam na dose de 33.6 g i.a. ha-1 e não verificaram efeito 

das modalidades de aplicação sobre a altura desse cultivar em todos os herbicidas testados, os 

quais registraram 82,55 cm para a modalidade aplique-plante contra 81,86 cm da modalidade 

plante-aplique, aos 40 DAA.
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Figura 2: Altura de plantas (cm) dos cultivares M5917 (A), Desafio (B), M6410 (C), P96Y90 

(D), 5D634 (E) para o local Araras.  
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Figura 3: Altura de plantas (cm) dos cultivares M5917 (A), Desafio (B), M6410 (C), P96Y90 

(D), 5D634 (E) para o local Piracicaba.
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As baixas notas visuais de injúria a parte aérea indicam que para ambos os locais houve 

uma leve intoxicação as plantas, porém, com recuperação total após a instalação da cultura. Os 

cultivares apresentaram diferenças entre si para o local Araras nos fatores estande inicial e final 

e nos componentes da cultura: altura de inserção da 1ª vagem, número de nós por planta, número 

de vagens por planta, número de grãos por vagem, e no peso de mil sementes. Para o local 

Piracicaba, com exceção do estande, também foram verificadas diferenças entre os cultivares 

dentro desse local para todos os componentes da cultura avaliados. 

Ainda que haja ocorrência de fitotoxicidade as culturas devido a aplicação de herbicidas 

existem estudos que demonstram que a sensibilidade a fitointoxicação está relacionada com a 

variedade utilizada (VICTORIA FILHO & CAMARGO, 1980; VELINI et al., 1993a). 

Cultivares de soja têm apresentado tolerância diferencial a diversos herbicidas, entre eles  

chlorimuron (POMERANKE & NICKELL, 1988; NEWSON & SHAW, 1992) e imazaquin 

(KENT et al., 1988).  

As diferenças entre cultivares observadas dentro de cada local provavelmente esteja 

relacionada com o potencial produtivo de acordo com as características intrínsecas de cada 

cultivar uma vez que essas diferenças não levaram a diferenças no rendimento, tanto dos 

cultivares dentro de cada local como entre locais dentro de cada cultivar (Tabela 13). Velini et 

al. (1993b) e Peixoto (1991) ressaltaram o desempenho de diferentes variedades mediante a 

utilização de herbicidas havendo impacto do melhoramento dos cultivares sobretudo visando a 

redução da sensibilidade das espécies cultivadas aos possíveis efeitos tóxicos dos herbicidas. 

 

2.4.CONCLUSÃO 

 

 Apesar dos sintomas muito leves a leves de fitotoxidez observados até os 35 DAS, a 

aplicação do diclosulam (25,2 g i. a. ha-1) nas modalidades Aplique-Plante e Plante-Aplique 

não afeta o rendimento dos cultivares ‘M5917 IPRO’, ‘BMX DESAFIO RR 8473 RSF’, 

‘M6410 IPRO + TSI’, ‘96Y90’, e ‘5D634RR’ para os locais Araras e Piracicaba.  
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3. DIFERENTES TEXTURAS DE SOLO SOBRE A SELETIVIDADE DO 

DICLOSULAM À CULTURA DA SOJA 

 

RESUMO  

A tolerância da cultura da soja ao diclosulam, herbicida aplicado em pré-emergência e 

inibidor da ALS, está vinculada as características próprias da molécula e de sua interação com 

as características físico-químicas do solo e das condições climáticas. Dessa forma, o pka do 

diclosulam aliado ao pH e a fatores como teor de argila e matéria orgânica do solo podem ser 

determinantes para o comportamento desse herbicida no ambiente e no potencial de causar 

injúrias a essa cultura. Assim, o objetivo desse trabalho foi avaliar a seletividade do diclosulam 

a cultura da soja em dois solos com diferentes teores de argila (12,3 % e 30,6 %). Os ensaios 

foram instalados em Piracicaba, em área de pesquisa da ESALQ-USP pertencente ao 

Departamento de Produção Vegetal. O local apresenta clima do tipo Cwa subtropical úmido e 

apresentou acúmulo de 725 mm durante o período de safra. Os tratamentos consistiram na 

aplicação do herbicida diclosulam (N-(2,6diclorofenil)-5-ethoxi-7-fluoro(1,2,4) triazolo [1,5-c] 

pirimidina-2-sulfonamida) em pré semeadura da cultura. Os ensaios foram instalados em 

delineamento em blocos casualizados (DBC) com parcelas subdivididas em esquema fatorial 

3x2x3 + 3 e quatro repetições, sendo, três cultivares ‘D56217 IPRO’, ‘96R10 IPRO’ e ‘96R29 

IPRO’, dois solos com texturas contrastantes, um solo franco arenoso e um solo médio arenoso, 

três doses do produto (16,8, 29,4 e 35,3 g i.a. ha-1) e três testemunhas, sendo, uma para cada 

cultivar (sem aplicação do herbicida). Por questão operacional, os cultivares foram semeados 

em faixas e os blocos instalados transversalmente as faixa. Sendo assim, as parcelas foram 

constituídas pelos cultivares e as subparcelas constituídas pelas doses mais uma testemunha as 

quais foram dispostas aleatoriamente nas subparcelas. A tolerância dos cultivares foi avaliada 

com base nos componentes da cultura: estande, fitointoxicação visual, número de vagens por 

planta, altura de plantas, massa de 100 grãos e rendimento da cultura. O peso de 100 grãos foi 

maior para o solo de textura média arenosa e o rendimento e número de vagens por planta foi 

maior para o solo de textura arenosa. Porém, independentemente da dose e da textura não houve 

diferença de seletividade para a cultura. Conclui-se que os cultivares são tolerantes a aplicação 

do diclosulam em solos de textura arenosa e de textura média arenosa havendo apenas sintomas 

muito leves de injúria visual até os 21 DAS com total recuperação ao longo do ciclo da cultura. 

 

Palavras-chave: Glycine max L., Tipo de solo, Fitotoxicidade, ALS 

 

ABSTRACT 
The tolerance of soybean crops to diclosulam, herbicide applied in pre-emergence and 

ALS inhibitor, is linked to the characteristics of the molecule and its interaction with the 

physical-chemical characteristics of the soil and climatic conditions. Thus, the pka of 

diclosulam combined with the pH and factors such as clay content and soil organic matter can 

be decisive for the behavior of this herbicide in the environment and the potential to cause 

damage to this crop. Thus, the objective of this work was to evaluate the selectivity of 

diclosulam in the soybean crop in two soils with different clay contents (12.3% and 30.6%). 

The essays were installed in Piracicaba, in an ESALQ-USP research area belonging to the 

Vegetal Production Department. The site presents a humid subtropical Cwa climate and showed 

an accumulation of 725 mm during the harvest period. The treatments consisted of application 

of the herbicide diclosulam (N-(2,6-dichlorophenyl)-5-ethoxy-7-fluoro(1,2,4) triazolo [1,5-c] 

pyrimidine-2-sulfonamide) in pre-sowing of the crop. The tests were installed in a randomized 

block design (DBC) with subdivided plots in a 3x2x3 + 3 factorial scheme and four replications, 
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with three cultivars 'D56217 IPRO', '96R10 IPRO' and '96R29 IPRO', two soils with contrasting 

textures, a sandy loam soil and a medium sandy soil, three doses of the product (16,8, 29,4 and 

35,3 g a.i. ha-1) and three controls, one for each cultivar (without herbicide application). For 

operational reasons, cultivars were sown in strips and blocks installed transversally to strips. 

Thus, the plots were constituted by the cultivars and the subplots constituted by the doses plus 

a control which were randomly arranged in the subplots. Tolerance of cultivars was evaluated 

based on crop components: stand, visual phytotoxicity, number of pods per plant, plant height, 

weight of 100 grains and crop yield. The weight of 100 grains was higher for the sandy medium 

textured soil and the yield and number of pods per plant were higher for the sandy textured soil. 

However, regardless of dose and texture, there was no difference in selectivity for the culture. 

It is concluded that the cultivars are tolerant to the application of diclosulam in sandy textured 

and medium sandy textured soils, with only very mild symptoms of visual injury up to 21 DAS 

with full recovery throughout the crop cycle. 

 

Keywords: Glycine max L., Soil type, Phytotoxicity, ALS 

 

 

3.1.INTRODUÇÃO 

Seletivo para a cultura da soja o herbicida diclosulam age no solo dependendo das 

características intrínsecas de sua molécula em consonância com as características físico-

químicas do solo e do clima (VARGAS & ROMAN, 2004).  

Para que a aplicação de herbicidas em pré-emergência seja realizada de maneira correta 

é necessário que a dose seja adequada para o tipo de solo de acordo com as caracterísitcas de 

textura, CTC e matéria orgânica (STOUGAARD et al., 1990; SHANER, 1989; LEITE et al., 

1998). Solos argilosos tendem a apresentar um período residual maior devido aos maiores teores 

de matéria orgânica e argila (CHRISTOFFOLETI et al., 2009). 

O pka, valor de pH no qual 50% das moléculas de um herbicida estão na forma 

dissociada (RCOO-) e 50% estão na forma não dissociada (RCOOH), estabelece se um 

herbicida é ionizável ou não (LEITE et. al., 1998). De modo que um herbicida não ionizável 

não terá suas características físico-químicas dependentes do pH. Herbicidas iônicos tem um 

grau de ionização, capacidade de ionizar variável com o pH da solução. E, dentro dos herbicidas 

ionizáveis, é possível classificá-los em aniônicos e catiônicos. Isso significa que os herbicidas 

ionizáveis irão apresentar uma tendência de ionização em uma determinada faixa de pH 

(VARGAS & ROMAN, 2004).  

Herbicidas inibidores de ALS tem potencial de ionização dependendo do pH em que se 

encontram como é o caso do diclosulam. Assim, esses herbicidas são altamente dependentes do 

pH, do teor de argila, da mineralogia e matéria orgânica do solo. Dessa forma, quanto maior a 
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adsorção aos coloides do solo por essas moléculas menor será a disponibilidade na solução do 

solo  (MARCHIORI JR. et al., 2005). 

O tipo de solo em conjunto com o teor de matéria orgânica e pH podem determinar a 

mobilidade, persistência e capacidade que um herbicida possui de causar danos à uma cultura. 

Assim o objetivo desse trabalho foi avaliar a tolerância de três cultivares de soja ao herbicida 

diclosulam em um solo de textura média e um solo de textura média arenosa.

 

3.2.MATERIAL E MÉTODOS 

 Em área experimental do Departamento de Produção Vegetal da ESALQ-USP, foram 

selecionados dois talhões, um com textura arenosa e um com textura média arenosa, onde foram 

testadas três doses do herbicida diclosulam (Spider® 840 WG, 840 g kg-1, Dow AgroSciences). 

A semeadura mecânica da soja foi realizada no dia 02-12-2020 com espaçamento de 0,45 cm 

totalizando sete linhas de plantio. 

 Para a adubação de cobertura foram utilizados 250 kg ha-1 do formulado 04-20-20 no 

sulco de semeadura. As sementes de soja foram inoculadas com bactérias fixadoras de 

nitrogênio (Bradyrhizobium 7 x 109 UFC mL-1) em formulação líquida, na dose de 7 mL kg-1 

de sementes. Os cultivares que não apresentavam tratamento de sementes industrial receberam 

tratamento com o fungicida piraclostrobina + tiofanato metílico (0,025 + 0,225 g kg-1 de 

semente) e com o inseticida fipronil (0,250 g kg-1 de semente). 

Anteriormente a instalação da cultura os talhões encontravam-se em pousio com 

resíduos vegetais de plantas daninhas. A área foi roçada e dessecada com paraquat (2 L ha-1). 

O levantamento da quantidade de palhada presente na área foi realizado através de um quadrado 

com área de 0,25 m2, o qual foi arremessado de forma aleatória quatro vezes em cada bloco do 

experimento totalizando 16 amostras. A palhada então foi separada em sacos de papel e levada 

para secagem em estufa de circulação de ar forçada a 75ºC até atingir massa constante onde foi 

pesada em balança analítica (SPADOTTO et al., 1992).  

Os ensaios foram instalados em delineamento em blocos casualizados (DBC) com 

parcelas subdivididas em esquema fatorial 3x2x3 + 3 e quatro repetições, sendo, três cultivares, 

‘D56217 IPRO’, ‘96R10 IPRO’ e ‘96R29 IPRO’, dois solos com texturas contrastantes, três 

doses do produto (16,8, 29,4 e 35,3 g i.a. ha-1) e três testemunhas, sendo, uma para cada cultivar 

(sem aplicação do herbicida). Por questão operacional, os cultivares foram semeados em faixas 

de 4,0 x 80,0 m e os blocos instalados transversalmente as faixas. Sendo assim, as parcelas, que 
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continham 4,0 x 20,0 m, foram constituídas pelos cultivares e as subparcelas, que continham 

4,0 x 5,0 m, constituídas pelas doses mais uma testemunha as quais foram dispostas 

aleatoriamente nas subparcelas.

Todos os tratamentos herbicidas foram aplicados com um pulverizador costal 

pressurizado com CO2 contendo uma barra de 3 m portada com seis pontas de pulverização do 

tipo XR 110.02 e um volume de calda de 200 L ha-1. A aplicação foi feita a uma altura de 50 

cm do solo no dia seguinte à semeadura.  

Durante todo o período de instalação e condução dos ensaios, que compreendeu desde 

a aplicação do herbicida residual e a colheita da cultura da soja, foram coletadas as informações 

diárias de temperatura máxima e mínima e da precipitação (Figura 4). Os dados foram obtidos 

no Departamento de Engenharia de Biossistemas da Escola Superior de Agricultura "Luiz de 

Queiroz", Universidade de São Paulo, SP. 

 

Figura 4: Dados de precipitação mensal de Piracicaba durante o período de safra (2020/21) do 

experimento. Fontes: Estação Meteorológica Automática - LEB - ESALQ - USP - Piracicaba, 

São Paulo, Brasil. Piracicaba, 2021. 

 

A manutenção dos ensaios foi realizada de acordo com as recomendações da Embrapa 

Soja (EMBRAPA SOJA, 2014). Amostras de solo foram coletadas para verificar características 
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físico – químicas (Tabelas 14 e 15). Durante o ciclo da cultura o controle de plantas daninhas 

foi realizado através de aplicações do herbicida glyphosate. 

 

 

Tabela 14. Atributos físicos e químicos do solo de textura arenosa.  

Análises realizadas no Laboratório de Análise do Solo e Foliar ‘ribersolo’. Ribeirão Preto – SP. 2020. 

 

 

Tabela 15. Atributos físicos e químicos do solo de textura média arenosa. 

Análises realizadas no Laboratório de Análise do Solo e Foliar ‘ribersolo’. Ribeirão Preto – SP. 2020. 

 

Para avaliar o efeito do diclosulam sobre os cultivares foram realizadas observações 

visuais de fitotoxidez utilizando a escala EWRC (European Weed Research Council, 1964) 

através da qual foram atribuídas notas 1 aos tratamentos que não causaram danos à cultura e 9 

para morte completa das plantas (Tabela 16) aos 7, 14 e 21 dias após a semeadura (DAS).  

 

 

 

Análise granulométrica (%) 

Areia  Silte Argila 

 

 

Classe Textural 

Franco Arenosa g / kg 

797 80 123 

Análise química 

 

CaCl2 

 

mg.dm-3 

 

mmolc.dm-3 

 

% 

 

MO  

 

pH 

 

P 

 

S 

 

 

K 

 

Ca+2 

 

Mg+2 

 

Al+3 

 

H+Al 

 

SB 

 

CTC 

 

m 

 

V 

 

g.dm·³ 

5,7 22 5 1,8 19 19 0 13 29,8 43 0 69 14 

Análise granulométrica (%) 

Areia  Silte Argila 

 

 

Classe Textural 

Média Arenosa g / kg 

507 187 306 

Análise química 

 

CaCl2 

 

mg.dm-3 

 

mmolc.dm-3 

 

% 

 

MO  

 

pH 

 

P 

 

S 

 

 

K 

 

Ca+2 

 

Mg+2 

 

Al+3 

 

H+Al 

 

SB 

 

CTC 

 

m 

 

V 

 

g.dm·³ 

5,3 15 12 2,3 24 10 0 20 36,3 56 0 65 23 
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Tabela 16: Índice  utilizado para a avaliação visual de fitotoxicidade do diclosulam na cultura 

da soja (EWRC, 1964). 

Nota Descrição da Fitointoxicação 

1 Sem dano 

2 Pequenas alterações (descoloração, deformação) visíveis em algumas plantas 

3 Pequenas alterações visíveis em muitas plantas (clorose e encarquilhamento) 

4 Forte descoloração ou razoável deformação, sem ocorrer necrose 

5 Necrose de algumas folhas, acompanhada de deformação em folhas e brotos 

6 Redução no porte das plantas, encarquilhamento e necrose das folhas 

7 Mais de 80% das folhas destruídas 

8 Danos extremamente graves, sobrando pequenas áreas verdes nas plantas 

9 Morte da planta 

 

Os demais componentes da cultura avaliados foram estande inicial e final (2m), número 

de vagens por planta, altura e peso de 100 grãos. O número de vagens por planta foi estimado 

no campo através da seleção de cinco plantas em sequência dentro de cada subparcela. A altura 

de plantas foi coletada ao fim do ciclo da cultura a partir da seleção de 10 plantas da região 

central da área útil de cada subparcela.  

Ao atingirem a maturidade fisiológica, grãos com cerca de 15% de umidade, foram 

colhidas plantas de 3 linhas de 2 m da região central da parcela que foram trilhadas 

mecanicamente. Posteriormente foram realizadas as pesagens, do valor total das parcelas e da 

massa de 300 grãos, com correção da umidade para 13%. A determinação de umidade nos grãos 

foi realizada através de medidor elétrico portátil de grãos, Motomco 919, método por 

capacitância segundo recomendações da USDA Grain Inspection, Packers and Stockyards 

Administration (GIPSA) (ASAE, 1999). 

Quanto a análise estatística, realizou-se análise conjunta (local) de experimentos 

delineamento em blocos casualizados, DBC, em parcelas (cultivares) subdivididas (tratamentos 

nas subparcelas). Todos os dados foram submetidos inicialmente a análise de normalidade e de 

homocedasticidade e, aqueles que não atenderam a um destes pressupostos, foram 

transformados conforme descrito nos resultados deste trabalho. Posteriormente, foi realizada a 

análise de variância pelo teste F. e, para variáveis cujo Teste F foi significativo, foi feita a 

comparação de médias por meio do Teste Tukey ao nível de 5% de significância (BARBIN, 

2013). As análises foram realizadas utilizando o programa estatístico Sisvar (FERREIRA, 

2019) e as figuras foram plotadas através do software SigmaPlot. 
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3.3.RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os sintomas de injúria visual ocasionados pela aplicação do diclosulam aos 7, 14 e 21 

DAS indicaram ausência de danos até a dose de 29,4 g ha-1 (Tabela 17). Na dose de 35,3 g ha-

1 foram atribuídas notas 2 de fitointoxicação que se referem a pequenas alterações 

(descoloração, deformação) visíveis em algumas plantas (Tabela 17). Uma vez que os cultivares 

de ambas as áreas apresentaram o mesmo nível de fitointoxicação, através dos sintomas 

observados, os resultados foram expressos em uma única tabela.  

Resultados semelhantes foram encontrados por Oliveira Jr et al. (2002) que ao avaliarem 

o efeito do diclosulam (25, 35 e 40 g ha-1) sobre o cultivar BR-36 em solo com textura de 52 % 

de areia, 5% silte e 43 % de argila e pH 6,0, não verificaram sintomas visuais de fitotoxicidade 

as plantas nas doses de 25 e 35 g ha-1 sendo atribuída nota 1 na escala EWRC.   

 

Tabela 17: Intoxicação (Ewrc, 1964) de cultivares de soja aos 7, 14 e 21 dias após a semeadura 

(DAS) da cultura em função da aplicação de doses de diclosulam em solos com texturas 

contrastantes. Piracicaba-SP, 2021. 

Dose 

(g i. a. 

ha-1) 

7 DAS  14 DAS  21 DAS 

96R1 96R2 D5621  96R1 96R2 D5621  96R1 96R2 D5621 

0 1 1 1  1 1 1  1 1 1 

16,8 1 1 1  1 1 1  1 1 1 

29,4 1 1 1  1 1 1  1 1 1 

35,3 1 2 1  2 2 2  2 2 2 

 

Os cultivares que manifestaram essa leve fitointoxicação inicial recuperaram-se 

totalmente após a última avaliação aos 21 DAS corroborando com Osipe et al. (2014) que 

verificaram sintomas leves do diclosulam sobre a cultura da soja com notas 2,0 e 1,0 (16,8 g 

ha-1) e de 2,5 e 1,5 (25,2 g ha-1) aos 7 e 15 dias após emergência (DAE) respectivamente em 

um solo com 65% de argila. 

Em contraste ao que foi observado neste trabalho, Silva (2021) ao testar o diclosulam 

nas doses de 8,7, 17,5, 35 e 70 g ha-1 no cultivar Brasmax Única IPRO (68i68RSF IPRO) em 

solo com 34,0% de argila relatou uma fitointoxicação visual de 30 a 40% dos 7 aos 28 DAA na 

dose de 17,5 g ha-1 e de cerca de 30% na dose de 35 g ha-1.  
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Aos 14 DAS, Tabela 18, houve diferença significativa entre os estandes dos cultivares 

no fator dose onde a maior dose testada, 35,3 g ha-1, apresentou maior estande (17 plantas m-1) 

do que a dose de 16,8 g ha-1 que apresentou um estande de 15,83 plantas m-1. Dessa forma, é 

possível observar através das Tabelas 18 e 19 que as diferentes doses não levaram a redução 

dos estandes inicial e final.  

O fator altura apresentou diferença entre todos os cultivares e como é possível verificar 

na Tabela 20. Os cultivares 96R10IPRO, 96R29IPRO, D562171IPRO apresentaram alturas de 

87,86, 84,56 e 80,41 cm respectivamente. Essa diferença provavelmente esteja atrelada ao 

fenótipo de cada cultivar.  

Ainda, as doses de 16,8 e 35,3 g ha-1 resultaram em alturas estatisticamente iguais, 85,15 

cm contra 85,76 cm respectivamente, as quais apresentaram diferença significativa em relação 

a testemunha que apresentou uma altura de 81,64 cm (Tabela 20). Resultados semelhantes 

foram encontrados por Leite et al. (2000) cujos autores verificaram aumento da altura de plantas 

de soja quando submetidas a aplicação do diclosulam em um solo com cerca de 80% de argila. 

De maneira contrária Osipe et al. (2014) relataram efeito do diclosulam sobre a cultura da soja 

com redução da altura nas doses 16,8 e 25,2 g ha-1 em relação a testemunha, porém sem efeito 

sobre a produtividade da cultura. 
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Tabela 18. Número de plantas de soja por metro (estande) dos cultivares ‘96R10IPRO’, ‘96R29IPRO’, ‘D562171IPRO’ obtido aos 14 dias após a 

semeadura (DAS) da cultura em função da aplicação de doses de diclosulam em solos com texturas contrastantes. Piracicaba-SP, 2021. 

CV: coeficiente de variação; Med: média; ns não significativo pelo teste F (p > 0,05); * significativo pelo teste F a 5% (p < 0,05). Médias seguidas pela mesma letra não diferem 

entre si a 5% de probabilidade pelo teste de Tukey (p < 0,05). 96R1: cultivar 96R10IPRO; 96R2: cultivar 96R29IPRO; D5621: cultivar D562171IPRO. Os dados atendem aos 

pressupostos de homogeneidade pelo teste de Levene (p - valor > 0,05).  

      

 

Dose (g 

i .a ha-

1) 

 Textura Média Arenosa   Textura Franco Arenosa   Cultivares 

96R1 96R2 D5621 Med  96R1 96R2 D5621 Med 
 

96R1 96R2 D5621 Med 

0 16,62 15,00 15,37 15,66  17,12 15,00 17,62 16,58  16,87 15,00 16,50 16,12 AB 

16,8 16,37 15,37 15,37 15,70  17,12 15,37 15,37 15,95  16,75 15,37 15,37 15,83 A 

29,4 16,62 14,62 16,00 15,75  15,62 15,75 16,62 16,00  16,29 15,18 16,31 15,93 AB 

35,25 17,00 17,50 16,00 16,83   18,00 16,50 17,00 17,17   17,50 17,00 16,50 17,00 B 

Med 
16,65 15,62 15,69    16,97 15,66 16,65     16,85 15,64 16,17   

15,99    16,42       

Fonte de variação 

F Bloco 0,43ns  F Textura 0,15 ns     F Dose x Textura 0,84 ns 

F Cultivar 0,06 ns  F Cultivar x Dose 0,42 ns   F Dose x Textura x Cultivar 0,45 ns 

F Dose 0,03 *  F Cultivar x Textura 0,44 ns             

CV    10,15                         
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Tabela 19. Número de plantas de soja por metro (estande) obtido aos 112 dias após a semeadura (DAS) dos cultivares ‘96R10IPRO’, ‘96R29IPRO’, 

‘D562171IPRO’ em função da aplicação de doses de diclosulam em solos com texturas contrastantes. Piracicaba-SP, 2021.  

Dose (g 

i .a ha-

1) 

  Textura Média Arenosa   Textura Franco Arenosa   Cultivares 

96R1 96R2 D5621 Med  96R1 96R2 D5621 Med 
 

96R1 96R2 D5621 Med 

0 15,75 15,75 15,75 15,75  16,37 14,37 15,50 15,41  16,06 15,06 15,62 15,58 

16,8 13,87 13,87 13,87 13,87  15,37 15,75 15,37 15,50  14,62 14,81 14,62 14,68 

29,4 15,37 15,37 15,37 15,37  18,00 14,50 15,12 15,87  16,68 14,93 15,25 15,62 

35,3 16,25 16,25 16,25 16,25   17,00 14,12 16,00 15,71   16,62 15,18 16,12 15,97 

Med 
15,31 15,31 15,31    16,69 14,69 15,50     16,00 b 15,00 a 15,40 ab   

15,31    15,62       

Fonte de variação 

F Bloco 0,00**  F Textura 0,46 ns     F Dose x Textura 0,26 ns 

F Cultivar 0,01**  F Cultivar x Dose 0,87 ns   F Dose x Textura x Cultivar 0,87 ns 

F Dose 0,17ns  F Cultivar x Textura 0,16 ns             

CV   13,37                         

CV: coeficiente de variação; Med: média; ns não significativo pelo teste F (p > 0,05); ** significativo pelo teste F a 1% (p < 0,01). Médias seguidas pela mesma letra não diferem 

entre si a 5% de probabilidade pelo teste de Tukey (p < 0,05). 96R1: cultivar 96R10IPRO; 96R2: cultivar 96R29IPRO; D5621: cultivar D562171IPRO. 
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Tabela 20: Altura de plantas (cm) dos cultivares ‘96R10IPRO’, ‘96R29IPRO’, ‘D562171IPRO’ coletadas aos 105 após a semeadura (DAS) em 

função da aplicação de doses de diclosulam em solos com texturas contrastantes. Piracicaba-SP, 2021.  

Dose (g 

i .a ha-

1) 

  Textura Média Arenosa   Textura Franco Arenosa   Cultivares 

96R1 96R2 D5621 Med  96R1 96R2 D5621 Med 
 

96R1 96R2 D5621 Med 

0 86,05 78,72 76,30 80,36  87,87 82,60 78,32 82,93  86,96 80,66 77,31 81,64 A 

16,8 88,15 88,47 80,32 85,65  91,07 83,32 79,55 84,65  89,61 85,90 79,93 85,15 B 

29,4 86,30 86,62 83,07 85,33  87,40 83,50 80,50 83,80  86,85 85,06 81,78 84,56 AB 

35,3 90,85 86,95 81,92 86,57   85,22 86,32 83,32 84,95   88,03 86,63 82,62 85,76 B 

Med 
87,84 85,19 80,40    87,89 83,94 80,42     87,86 c 84,56 b 80,41 a   

84,48    84,08       

Fonte de variação 

F Bloco 0,06 ns  F Textura 0,62 ns    F Dose x Textura 0,20 ns 

F Cultivar 0,00**  F Cultivar x Dose 0,35 ns   F Dose x Textura x Cultivar 0,20 ns 

F Dose 0,00**  F Cultivar x Textura 0,74 ns           

CV   4,65                         

CV: coeficiente de variação; Med: média; ns não significativo pelo teste F (p > 0,05); ** significativo pelo teste F a 1% (p < 0,01). Médias seguidas pela mesma letra minúscula, 

na linha, e maiúscula, na coluna, não diferem entre si a 5% de probabilidade pelo teste de Tukey (p < 0,05). 96R1: cultivar 96R10IPRO; 96R2: cultivar 96R29IPRO; D5621: 

cultivar D562171IPRO. 
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A partir da Tabela 21 é possível observar que houve diferença no número de vagens por 

planta entre os cultivares e entre as texturas avaliadas, sendo verificadas 28,75 vagens para o 

solo de textura média arenosa e 30,87 vagens para o solo de textura arenosa. Deuber et al. 

(2006) também verificaram interação entre o tipo de solo e o número de vagens ao testarem o 

diclosulam sobre o cultivar de soja IAC-19, porém foi observada diferença estatística apenas 

para o tratamento herbicida na dose de 50,4 g ha-1 onde o solo areno-barrento apresentou 37,95 

vagens contra 16,45 do solo argiloso. Ainda, de acordo com Deuber et al. (2006) na dose de 

16,8 g ha-1 o solo areno-barrento apresentou 43,72 vagens por planta contra 32,41 do solo 

argiloso onde apenas a dose de 33,6 g ha-1 indicou maior número de vagens para o solo argiloso 

sendo 26,79 do solo areno-barrento contra 33,77 do solo argiloso. 

O maior peso de 100 grãos foi verificado para o solo de textura média arenosa (Tabela 

22). O rendimento dos cultivares diferiu quanto as texturas de solo, sendo que o solo de textura 

média apresentou uma produtividade de 3.368, 52 kg ha-1 contra 3.467, 95 kg ha-1 verificados 

para o solo de textura arenosa (Tabela 23). Esse resultado corrobora com Deuber et al. (2006) 

que encontraram melhor desenvolvimento das plantas de soja do cultivar IAC-19 em solo 

areno-barrento, que apresentava 338 g/kg de argila do que em solo argiloso que apresentava 

525 g/kg de argila, ao avaliarem os parâmetros de nodulação, altura de plantas, massa seca e 

fresca da parte aérea de raízes, número de vagens e produção de grãos.  

 

 

 

 



63 

 

 

Tabela 21: Número de vagens por planta dos cultivares ‘96R10IPRO’, ‘96R29IPRO’, ‘D562171IPRO’ em função da aplicação de doses de 

diclosulam em solos com texturas contrastantes. Piracicaba-SP, 2021.  

Dose (g 

i .a ha-

1) 

  Textura Média Arenosa   Textura Franco Arenosa   Cultivares 

96R1 96R2 D5621 Med  96R1 96R2 D5621 Med 
 

96R1 96R2 D5621 Med 

0 28,50 30,35 34,15 31,00  29,10 32,15 28,35 29,87  28,80 31,25 31,25 30,43 

16,8 25,50 28,45 28,60 27,52  26,50 27,65 33,65 29,27  26,00 28,05 31,12 28,39 

29,4 24,30 31,05 28,50 27,95  34,70 32,50 30,20 32,47  29,50 31,77 29,35 30,21 

35,3 27,65 31,30 26,65 28,53   26,45 34,10 35,10 31,88   27,05 32,70 30,87 30,21 

Med 
26,49 30,29 29,48    29,19 31,60 31,83     27,84 a 30,94 b 30,65 ab   

28,75 a    30,87 b       

Fonte de variação 

F Bloco 0,86ns  F Textura 0,03*     F Dose x Textura 0,19 ns 

F Cultivar 0,03*  F Cultivar x Dose 0,54 ns   F Dose x Textura x Cultivar 0,06 ns 

F Dose 0,41 ns  F Cultivar x Textura 0,83 ns             

CV   15,89                         

CV: coeficiente de variação; Med: média; ns não significativo pelo teste F (p > 0,05); * significativo pelo teste F a 5% (p < 0,05). Médias seguidas pela mesma letra minúscula, 

na linha, não diferem entre si a 5% de probabilidade pelo teste de Tukey (p < 0,05). 96R1: cultivar 96R10IPRO; 96R2: cultivar 96R29IPRO; D5621: cultivar D562171IPRO. 
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Tabela 22: Peso de 100 grãos dos cultivares ‘96R10IPRO’, ‘96R29IPRO’, ‘D562171IPRO’ em função da aplicação de doses de diclosulam em 

solos com texturas contrastantes. Piracicaba-SP, 2021. 

Dose (g 

i .a ha-

1) 

  Textura Média Arenosa   Textura Franco Arenosa   Cultivares 

96R1 96R2 D5621 Med  96R1 96R2 D5621 Med 
 

96R1 96R2 D5621 Med 

0 15,41 13,89 16,42 15,24  15,15 13,56 15,62 14,78  15,28 13,72 16,02 15,01 

16,8 15,10 14,73 16,16 15,33  15,63 13,84 15,33 14,93  15,39 14,28 15,75 15,14 

29,4 14,73 14,32 16,06 15,04  14,73 14,60 15,05 14,79  14,73 14,46 15,56 14,92 

35,3 15,62 14,65 15,78 15,35  14,89 14,34 15,35 14,86  15,25 14,50 15,57 15,11 

Med 
15,22 14,40 16,11   15,10 14,09 15,34   15,16 b 14,24 a 15,73 b  

15,24 b   14,84 a       

Fonte de variação 

F Bloco 0,93ns  F Textura 0,00**    F Dose x Textura 0,92 ns 

F Cultivar 0,00**  F Cultivar x Dose 0,09 ns   F Dose x Textura x Cultivar 0,38 ns 

F Dose 0,67 ns  F Cultivar x Textura 0,16 ns            

CV   4,59                         

CV: coeficiente de variação; Med: média; ns não significativo pelo teste F (p > 0,05); ** significativo pelo teste F a 1% (p < 0,01). Médias seguidas pela mesma letra minúscula, 

na linha, não diferem entre si a 5% de probabilidade pelo teste de Tukey (p < 0,05). 96R1: cultivar 96R10IPRO; 96R2: cultivar 96R29IPRO; D5621: cultivar D562171IPRO. 
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Tabela 23: Rendimento (kg ha-1) de cultivares de soja em função da aplicação de doses de diclosulam em solos com texturas contrastantes. 

Piracicaba-SP, 2021. 

Dose 

(g i .a 

ha-1) 

 Textura Média Arenosa  Textura Franco Arenosa  Cultivares 

96R1 96R2 D5621 Med  96R1 96R2 D5621 Med  96R1 96R2 D5621 Med 

0 3.790,57 3.246,57 4.160,02 3.732,39  3.589,34 3.293,12 3.574,76 3.485,74  
3.689,96 

ab 

3.269,85 

a 
3.867,39 b 3.609,07 

16,8 3.388,53 3.439,76 3.833,76 3.554,02  3.561,41 3.271,35 3.606,67 3.479,81  
3.474,97 

a 

3.355,55 

a 
3.720,21 a 3.516,91 

29,4 3.915,83 3.545,43 3.581,56 3.680,94  3.162,66 3.682,99 3.361,48 3.402,38  
3.539,24 

a 

3.471,52 

a 
3.614,21 a 3.541,66 

35,3 3.433,00 548,77 3.538,47 2.506,75  3.125,40 3.895,35 3.490,82 3.503,86  
3.279,20 

a 

3.722,06 

a 
3.514,65 a 3.505,30 

Med 
3.631,98 2.695,13 3.778,45   3.359,70 3.535,70 3.508,43   3.495,84 3.454,75 3.679,12  

3.368,52 b   3.467,95 a       

Fonte de variação 

F Bloco 0,88ns  F Textura 0,04*   F Dose x Textura 0,47 ns 

F Cultivar 0,28 ns  F Cultivar x Dose 0,00**   F Dose x Textura x Cultivar 0,19 ns 

F Dose 0,74 ns  F Cultivar x Textura 0,07 ns       

CV  10,03             

CV: coeficiente de variação; Med: média; ns não significativo pelo teste F (p > 0,05); ** significativo pelo teste F a 1% (p < 0,01); * significativo pelo teste F a 5% (p < 0,05). 

Médias seguidas pela mesma letra minúscula, na linha, não diferem entre si a 5% de probabilidade pelo teste de Tukey (p < 0,05). 96R1: cultivar 96R10IPRO; 96R2: cultivar 

96R29IPRO; D5621: cultivar D562171IPRO.
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Em solos de regiões tropicais úmidas a matéria orgânica do solo (M.O.S) é um dos 

principais fatores determinantes da sorção de íons e moléculas aplicadas ao solo (SANTOS & 

CAMARGO, 1999). De maneira geral, a M.O.S. refere-se de 30 a 40% da CTC dos solos 

argilosos e de 50 a 60% dos solos arenosos. O teor de M.O.S. para os solos arenosos, em média 

é de 15 mg dm-3, solos de textura média têm teores que variam de 16 a 30 mg dm-3 e solos 

argilosos de 31 a 60 mg dm-3 (ALLEONI, 2002). Assim, o solo de textura média arenosa com 

23 mg dm-3 de M.O.S. (Tabela 15) provavelmente teve maior quantidade de diclosulam sorvido 

aos coloides do que o solo de textura arenosa que apresentou 14 mg dm-3(Tabela 14).  

Os solos de textura arenosa e de textura média avaliados neste trabalho apresentaram 

pH de 5,7 e de 5,3 respectivamente sendo maiores do que o pka do diclosulam 4,09 a 20ºC o 

que fez com que o diclosulam se encontrasse na forma aniônica se comportando como ácido 

fraco (YODER, 1996). A quantidade de matéria de seca de palhada 9.514,1 kg ha-1 (solo 

arenoso) e 8.500, 2 kg ha-1 (solo médio) foram semelhantes nas áreas experimentais de modo 

que o diclosulam apresenta facilidade para ultrapassar a palhada sendo intensamente 

transportado da palha ao solo pela água da chuva (PERIM, 2014).  

O solo de textura média apresentou ~ 2,5 vezes mais argila do que o solo arenoso. Dessa 

forma, espera-se que um solo com mais argila apresente menos injúrias as plantas de soja 

porque o herbicida estando na forma aniônica ficará mais retido aos coloides do solo (VARGAS 

& ROMAN, 2004). Além disso, o alto potencial de escorrimento vertical do diclosulam devido 

a sua solubilidade em água, 117 ppm em pH 5,0 (RODRIGUES e ALMEIDA, 2018) aliado ao 

seu valor de Kow de 1,42 (YODER, 1996)  faria com que em um solo mais arenoso houvesse 

maior fitointoxicação a cultura devido a maior disponibilidade do produto na solução do solo. 

Assim, sendo um herbicida com alto potencial de lixiviação o diclosulam apresenta baixa 

afinidade a fração orgânica do solo. Porém, nota-se através dos dados de rendimento 

apresentados neste trabalho que mesmo havendo interação entre o rendimento dos cultivares e 

a textura do solo, o solo arenoso apresentou maior rendimento do que o solo de textura média. 

Os resultados demonstram que é possível aplicar o diclosulam de 16,8 a 35,3 g ha-1 de maneira 

segura em um solo com baixo teor de argila.    

 Gazola et al. (2016) ao testarem o diclosulam na dose de 35 g ha-1 nos cultivares 6410 

IPRO, NS 6906 IPRO e NS 7000 IPRO em solos de textura argilosa (55,3 % de argila) e média 

(28,1% de argila) verificaram que a aplicação desse herbicida foi segura para os cultivares 

avaliados para os parâmetros analisados, Índice de Velocidade de Emergência (IVE), altura de 

plantas e massa seca da parte aérea.
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Osipe et al. (2014) verificaram uma produtividade de 3703,5 e 3690,6 kg ha-1, nas doses 

de 16,8 e 25 g ha-1 respectivamente,  contra 3742,6 da testemunha após a aplicação do 

diclosulam na cultura da soja em um solo com 65% de argila e pH 5,5.  

 A aplicação de uma dose alta do diclosulam (35,028 g i.a ha-1) é recomendada para 

algumas plantas daninhas como Buva (Conyza bonariensis) e Capim-amargoso (Digitaria 

insularis) (AGROFIT, 2021). Alguns solos brasileiros, como os Latossolos do Cerrado, 

apresentam baixa capacidade sortiva devido ao tipo de argila e, sendo assim, a recomendação 

de herbicidas residuais baseados somente no teor de argila seria insuficiente para garantir 

eficácia do produto (CHRISTOFFOLETI et al., 2009). Portanto, seria necessário aumentar a 

dose do produto o que aumentaria o risco de fitointoxicação a cultura. Porém, como esse 

trabalho demonstrou, uma dose de 35,3 g i.a. ha-1, equivalente a 42 g ha-1 do produto comercial, 

não causou perdas de produtividade para a cultura em solo com baixo teor de argila. 

 

3.4.CONCLUSÃO 

 

Os cultivares ‘96R10IPRO’, ‘96R29IPRO’ e ‘D562171IPRO’ são tolerantes a aplicação 

do diclosulam nas doses de 16,8, 29,4 e 35,3 g i.a. ha-1 em solos de textura arenosa e de textura 

média arenosa. 
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4. ABSORÇÃO E TRANSLOCAÇÃO DO 14C-DICLOSULAM EM CULTIVARES 

DE SOJA 

 

 

RESUMO 

A tolerância de cultivares de soja (Glycine max L.) aos herbicidas do grupo químico 

Triazolopirimidinas sulfonanilidas, como flumetsulam e cloransulam, está associada à 

metabolização do herbicida e ao tempo necessário para que ocorra sua absorção e translocação. 

Embora esses herbicidas sejam análogos ao diclosulam, são as características físico-químicas 

de cada herbicida e do ambiente que determinam seu comportamento ambiental, sua absorção 

e sua translocação em plantas, podendo resultar em fitotoxicidade para as culturas da área. Desta 

forma, este trabalho teve por objetivo avaliar a absorção e translocação do diclosulam na cultura 

da soja. O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado, em esquema 

fatorial 2x2, com três repetições. Os tratamentos foram compostos pelos cultivares de soja 

(M5917 e M6410) e por duas avaliações em função do estádio fenológico (1º par de folhas 

verdadeiras e 1º trifólio) da soja, com o diclosulam na dose de 25,2 g i.a. ha-1. Foi preparada 

uma solução de trabalho contendo o diclosulam técnico e o 14C-diclosulam, que foi aplicada 

com uma pipeta sobre a superfície de cada vaso. Foram realizadas análises quantitativas e 

qualitativas do processo de absorção e translocação utilizando técnicas radiométricas. A 

absorção e translocação totais dos cultivares apresentaram comportamento semelhante. Ao 

longo do tempo, entre o primeiro par de folhas verdadeiras e o primeiro trifólio completo, os 

dois cultivares apresentaram ligeiro aumento, de cerca de 0,01%, na quantidade de herbicida 

translocado para as folhas. A translocação do diclosulam nas raízes difere entre os cultivares. 

No cultivar M6410 a translocação aumentou 8,6x em função do estádio fenológico. De forma 

geral, o diclosulam apresenta uma baixa absorção pela planta, se acumula nos cotilédones das 

plantas, sendo pouco translocado para a parte aérea. 

 

Palavras-chave: Glycine max L., Herbicida radiomarcado, Sulfonanilidas 

 

ABSTRACT 

The tolerance of soybean (Glycine max L.) cultivars to herbicides of the chemical group 

Triazolopyrimidines sulfonanilides, such as flumetsulam and chloransulam, is associated with 

the herbicide's metabolization and the time required for its absorption and translocation to 

occur. Although these herbicides are analogous to diclosulam, it is the physicochemical 

characteristics of each herbicide and the environment that determine its environmental 

behavior, absorption and translocation in plants, which may result in phytotoxicity for crops in 

the area. Thus, this work aimed to evaluate the absorption and translocation of diclosulam in 

soybean crop. The experiment was carried out in a completely randomized design, in a 2x2 

factorial scheme, with three replications. The treatments consisted of soybean cultivars (M5917 

and M6410) and two evaluations as a function of the phenological stage (1st pair of true leaves 

and 1st trefoil) of soybean, with diclosulam at a dose of 25,2 g a.i. ha-1. A working solution 

containing technical diclosulam and 14C-diclosulam was prepared and applied with a pipette to 

the surface of each pot. Quantitative and qualitative analyzes of the absorption and translocation 

process were performed using radiometric techniques. The total uptake and translocation of 

cultivars showed similar behavior. Over time, between the first pair of true leaves and the first 

complete trefoil, the two cultivars showed a slight increase in the amount of herbicide, of about 

0.01%, translocated to the leaves. Diclosulam translocation in roots differs between cultivars. 

In cultivar M6410, translocation increased 8.6 times as a function of phenological stage. In 
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general, diclosulam has a low absorption by the plant, accumulates in the cotyledons of the 

plants, being little translocated to the aerial part. 

Keywords: Glycine max L., Radiolabeled herbicide, Sulfonanilides 

 

4.1.INTRODUÇÃO 

A seletividade dos herbicidas inibidores da enzima ALS, grupo ao qual pertence o 

diclosulam, é vinculada à detoxificação da molécula para elementos não tóxicos (LEITE 

et.al.,1998). Thill (1995) e Abello (1992) referiram que o herbicida flumetsulam, representativo 

do grupo e análogo ao diclosulam, apresenta seletividade devido ao tempo necessário para 

absorção e translocação desse herbicida assim como da velocidade de metabolização. O 

cloransulam, outro representante do grupo químico do diclosulam, teve seu processo de 

metabolização descrito como sendo do processo de conjugação com homoglutationa (HESS & 

ANDERSON, 1995).  

Porém, a rota dos metabólitos produzidos pode ocorrer através de imobilização via 

ligações a compostos da célula não solúveis, como a lignina, ou podem ser transportados e 

guardados no vacúolo da célula (COLE, 1994; LEITE et al., 1998). Além disso, os produtos da 

metabolização geralmente são menos móveis, o que torna mais fácil o processo de detoxificação 

pelas plantas (LEITE et al., 1998). 

A absorção e translocação do diclosulam na cultura da soja pode estar relacionada com 

a tolerância diferencial de cultivares a esse herbicida (HODGES et al., 1990). A utilização de 

herbicidas radiomarcados com carbono 14 (14C) permite descrever a rota do produto no seu 

processo metabólico, detectar e localizar a presença do herbicida nas plantas por meio de 

autorradiografias e quantificar por espectroscopia de cintilação líquida (MENDES et al., 2017).  

Levando em conta a importância dos processos de absorção e translocação de herbicidas 

em cultivares de soja, sua relação com a fitotoxicidade causada na cultura e a possível redução 

de produtividade ocasionada pelo herbicida, o objetivo deste trabalho foi caracterizar o processo 

de absorção e translocação do diclosulam em dois cultivares de soja através de técnicas 

radiométricas. 
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4.2.MATERIAL E MÉTODOS 

4.2.1. Coleta e análise de solo 

O solo utilizado foi coletado, na camada de 0-20 cm, com retirada prévia da cobertura 

vegetal e posterior coleta, em 15 de agosto de 2019 do Departamento de Produção Vegetal da 

ESALQ e enviado ao Laboratório de Análise Química do Solo (LAQS), do Departamento de 

Ciência do Solo da ESALQ para realização de análises físico-químicas, que estão representadas 

na Tabela 24. 

 

Tabela 24: Atributos físicos e químicos do solo utilizado no experimento. 

Análises realizadas no Laboratório de Análises Química do Solo (LAQS) pertencente a ESALQ-USP. Piracicaba-

SP. 2019. 

 

4.2.2. Condução do experimento 

O experimento foi conduzido em câmara de crescimento de plantas em delineamento 

inteiramente casualizado, em esquema fatorial 2x2, com três repetições. Os tratamentos foram 

compostos pela combinação entre os cultivares de soja (Glycine max L.) ‘M5917 IPRO’ e 

‘M6410 IPRO’ a ser – FATOR A e dois tempos de avaliação determinados pelos estádios 

fenológicos da planta (primeiro par de folhas verdadeiras e primeiro trifólio) – FATOR B. O 

diclosulam foi utilizado na dose de 30 g ha-1 (25,2 g i.a. ha-1), dose comercial mais utilizada 

para a cultura da soja desse produto.  

As unidades experimentais consistiram em vasos de 1 dm3 preenchidos com 400 g de 

solo peneirado (malha de 2 mm) e umedecidos com 150 ml de água deionizada. Os vasos foram 

posicionados na câmara de crescimento e mantidos sob irrigação diária para manter a umidade 

do solo em cerca de 80% da capacidade de campo. Duas sementes de soja foram semeadas nos 

vasos (a 2 cm de profundidade) antes da aplicação do herbicida. Foi realizado o preparo da 

solução de trabalho contendo o diclosulam técnico + 14C-diclosulam (pureza >99%) diluídos 

Análise granulométrica (%) 

Areia  Silte Argila 

 

 

Classe Textural 

Franco Arenosa % 

79,9 2,7 17,4 

Análise química 

 

CaCl2 

 

mg.dm-3 

 

mmolc.dm-3 

 

% 

 

MO  

 

pH 

 

P 

 

S 

 

 

K 

 

Ca+2 

 

Mg+2 

 

Al+3 

 

H+Al 

 

SB 

 

CTC 

 

m 

 

V 

 

g.dm·³ 

4,9 7 7 2,1 16 7 <0,02 22 25,1 47,1 0 53 19 
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em água destilada, totalizando 23.226 Bq aplicados por vaso (Figura 5). Em seguida,  foi 

aplicado volume de água suficiente para que o solo atingisse sua capacidade de campo, o que 

viabilizou desta forma uma distribuição homogênea do herbicida em toda a unidade 

experimental. Os vasos receberam adubação de cobertura NPK (ureia, superfosfato triplo e 

cloreto de potássio), em solução, na proporção 150, 200 e 150 mg dm-1 respectivamente, 

aproximadamente 10 dias após a semeadura.  

 

 

Figura 5: Aplicação do herbicida diclosulam radiomarcado sobre o solo semeado com os 

cultivares M6410 e M5917. Laboratório de Ecotoxicologia do Centro de Energia Nuclear na 

Agricultura (CENA) – USP. 2020.  

 

4.2.3. Avaliações em função do estádio fenológico 

A primeira avaliação foi realizada quando as plantas atingiram o primeiro par de folhas 

verdadeiras e a segunda avaliação foi realizada quando estas atingiram o primeiro trifólio 

completamente expandido. Foram realizados dois tipos de análises, a absorção e translocação 

do diclosulam pela espécie vegetal qualitativamente por meio de autorradiografia e 

quantitativamente através da oxidação do tecido das plantas e posterior fechamento do balanço 

de massa. Os componentes do balanço de massa consistiram na radioatividade remanescente no 

solo (14C-diclosulam não absorvido) e da radioatividade total na planta (14C-diclosulam 

absorvido e translocado). A quantidade translocada foi calculada em relação a quantidade 

absorvida, pela soma da radioatividade em todas as partes da planta.  
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4.2.4. Análise qualitativa: autorradiografia 

A análise qualitativa foi baseada na utilização de autorradiografia, com a geração de 

imagens por meio da sensibilização de um filme fosforescente Fluoro – haleto de Bário (BaFX), 

de padrão bidimensional de emissão de raios beta (14C,3H) ou gama (32P) produzido pelo 

decaimento dos compostos radioativos (NANDULA & VENCILL, 2015). Assim, para a 

realização da autorradiografia das plantas, inicialmente, ao longo da coleta, as plantas foram 

removidas dos vasos com a utilização de uma pisseta para remover o solo de suas raízes (Figura 

6).    Na sequência, elas foram lavadas, prensadas e secas em estufa de circulação forçada de ar 

à 45 ºC, até alcançarem massa constante. 

 

 

Figura 6: Remoção do solo das raízes e preparo das exsicatas. Piracicaba-SP, 2020. 

 

Após serem secas, as plantas foram autorradiografadas após serem posicionadas em  

filmes de raio-X, e a leitura foi realizada em radioscanner (Cyclone Plus Storage Phosphor 

System da PerkinElmer com o programa OptiQuantTM) de acordo com protocolo definido por 

Crafts e Yamaguchi (1964) (Figura 7). As imagens geradas auxiliaram na compreensão da 

movimentação do herbicida nas plantas de soja, as quais receberam a aplicação via solo. 

 

 

Figura 7: Preparo das imagens para autorradiografia. Piracicaba-SP, 2020. 
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4.2.5. Análise quantitativa: oxidação e balanço de massa 

O solo de cada unidade experimental foi seco em temperatura ambiente e posteriormente 

homogeneizado em moedor de solo. Três amostras de 0,2 g foram retiradas de cada amostra de 

solo e queimadas no oxidador biológico (OX 500 - R.J. Harvey Instrument Co., Tappan, NY, 

USA) por 3 min a 950ºC para quantificação o herbicida remanescente.

Para a oxidação biológica, as amostras foram queimadas por 3 minutos, em atmosfera 

rica em oxigênio, resultando em 14CO2 que é capturado por uma solução cintiladora acrescida 

de etanolamida (solução fixadora de CO2). A radioatividade da solução cintiladora foi 

quantificada no espectrômetro de cintilação líquida (ECL) (Liquid Scintillation Analyzer 1600 

TR da Packard Instruments Company Inc.). 

A radioatividade absorvida e translocada pelas plantas foi mensurada pela queima das 

plantas de soja. Após serem secas e autorradiografadas, as plantas foram divididas em grupos 

de folhas, cotilédones, caule e raiz com o objetivo de quantificar a radioatividade presente em 

cada parte. Cada parte da planta foi previamente pesada e, posteriormente, queimada no 

oxidador biológico OX 500 (OX 500 - R.J. Harvey Instrument Co., Tappan, NY, USA) (Figura 

8).  

 

 

Figura 8: Partes da planta separadas para serem posteriormente queimadas no oxidizer. 

Piracicaba-SP, 2020. 

 

Assim como o protocolo para quantificar a radioatividade presente no solo, a solução 

cintiladora proveniente da combustão das plantas foi quantificada por ECL. A radioatividade 

presente em toda a planta foi considerada a que foi absorvida. A soma da radioatividade 

presente em todas as partes das plantas correspondeu ao total absorvido. A radioatividade 

presente em cada parte da planta (folhas, cotilédones, caule ou raiz) em comparação com a 

radiação total absorvida foi considerada o total translocado. E a radioatividade presente em cada 
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parte da planta (folhas, cotilédones, caule ou raiz) em comparação com a radiação total 

absorvida foi considerada a radiação translocada. 

 

4.2.6. Análise estatística 

Os dados do total não absorvido, total absorvido, total translocado e translocado em cada 

parte das plantas foram submetidos a análise de variância (ANOVA). Quando significativos 

(F<0,05) e atendendo os pressupostos da análise (homocedasticidade e homogeneidade das 

variâncias), os dados foram submetidos a comparação das médias pelo teste de Tukey (p<0,05).   

 

4.3.RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.3.1. Quantificação da absorção e translocação 

A quantidade de radioatividade recuperada no experimento foi em média 76,5%. A 

análise quantitativa demonstrou que não houve diferença significativa entre as quantidades de 

14C-diclosulam não absorvida, absorvida e translocada total entre os cultivares M5917 e M6410 

(Tabela 25).   

 

Tabela 25: Diclosulam radiomarcado (25,2 g i.a. ha-1) acumulado nos cultivares. 
14C-diclosulam (%) 

1º par de folhas verdadeiras 

cv. Não - Absorvido Absorção Total Translocação Total Balanço de massa 

M5917 84,536 0,774 0,695 85,31 

M6410 73,527 1,283 1,059 74,81 

1º trifólio completo 

cv. Não - Absorvido Absorção Total Translocação Total Balanço de massa 

M5917 77,128 1,222 1,059 78,35 

M6410 66,622 0,988              0,700 67,61 

Fonte de Variação 

Fcultivar 0,14ns 0,67ns              0,99ns 

CV (%) 15,02 49,84              56,34 
CV: coeficiente de variação; ns não significativo pelo teste F (p > 0,05). 

 

Frente a todo o herbicida que foi aplicado nota-se que grande parte do herbicida não é 

absorvido pela planta, mais do que 98% permanecem no solo, como pode ser observado para 

ambos os cultivares. Da mesma maneira, valores semelhantes referentes a radioatividade 
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recuperada no solo foram encontrados por Florido et al. (2014) o que comprova que este 

comportamento é normal em herbicidas aplicados no solo. 

O contrário acontece quando se aplica um herbicida radiomarcado sobre as folhas como 

relataram Rey-Caballero et al. (2016) ao constatarem a presença de 76,98% na planta de 

papoula (Papaver rhoeas) 3 dias após a aplicação de 2,4-D. Walls et al. (1993) também 

encontraram resultados nesse sentido, onde apenas cerca de 7 a 8% do herbicida é recuperado 

pela planta quando aplicado no solo. 

Entre o primeiro par de folhas verdadeiras (estádio fenológico 1) e o primeiro trifólio 

completo (estádio fenológico 2) os cultivares M5917 e M6410 não apresentaram diferença 

significativa entre as quantidades totais de diclosulam absorvida e translocada (Tabela 25).  

Porém, nota-se uma diferença entre a quantidade de herbicida remanescente no solo, da ordem 

de ~ 66 – 84 % comparando-se com a quantidade que é absorvida  ~ 0,7 – 1,2 % e translocada 

~ 0,7 - 1,0 % (Tabela 25).  

Os cultivares apresentaram comportamento semelhante em relação a quantidade de 

diclosulam que permaneceu no solo e a que foi absorvida. Uma vez que não houve diferença 

entre a absorção do produto em função do tempo, isso indica que a planta absorve o diclosulam 

em baixas quantidades e, com o passar do tempo, essa absorção não aumenta, ou seja, ela 

absorve o produto em uma quantidade limitada e essa absorção não aumenta com o 

desenvolvimento da planta (Tabela 25). Esses resultados assemelham-se com pesquisa 

realizada por Souza (2017) através da qual verificou-se que cessou a absorção do diclosulam 

radiomarcado (42 g ha-1) aos 7 dias após a emergência da espécie de Crotalaria juncea em 

comparação com a avaliação realizada aos 14 DAS, apresentando valores de 0,34 e 0,35 % aos 

7 e 14 DAE respectivamente. 

 Também foi avaliado neste ensaio a quantidade de diclosulam translocada em diferentes 

partes das plantas de soja sendo elas folhas, cotilédones, caule e raízes. A translocação do 14C-

diclosulam nas folhas e raízes foi influenciada de forma significativa (p<0,05) pelo estádio 

fenológico da planta (Tabela 26). Ao atingirem o primeiro par de folhas verdadeiras as folhas 

do cultivar M5917 apresentavam 0,0124 % contra 0,0247 % encontrados quando suas folhas 

completaram o primeiro trifólio, o que representa um aumento de 2x na quantidade de 

diclosulam translocada. Um comportamento semelhante foi observado para o cultivar M6410 

o qual aumentou em ~3x a translocação de diclosulam no   primeiro tempo de avaliação (0,0106 

%) em comparação ao segundo tempo de avaliação (0,0297 %). 
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Já nas raízes foi constatada uma interação significativa (p<0,05) entre os tempos de 

avaliação dos cultivares (Tabela 26). Ao atingirem o primeiro par de folhas verdadeiras o 

cultivar M5917 translocou 0, 0843 % do diclosulam absorvido havendo aumento de 2,3x 

(0,0843 % para 0,1950 %) quando completa o primeiro trifólio. Já o cultivar M6410 translocou 

apenas 0,0294 % e quando completaram o primeiro trifólio foi observada translocação de 

0,2539 % demonstrando aumento de  8,6x (0,0294 % para 0,2539 %), indicando o aumento da 

translocação durante o desenvolvimento da cultura da soja. Verificou-se, ainda, diferença do 

diclosulam translocado nas raízes entre os cultivares dentro de cada estádio fenológico. 

Através da Tabela 26 é possível observar que a maior parte do diclosulam translocado 

concentrou-se nos cotilédones dos cultivares em ambos os estádios fenológicos. No cultivar 

M5917 0,472 % foram encontrados quando as plantas atingiram o primeiro par de folhas 

verdadeiras (estádio fenológico 1) e 0,937 % quando as plantas atingiram o primeiro trifólio 

completo (estádio fenológico 2). Da mesma forma, para o cultivar M6410, o herbicida 

translocado concentrou-se nessa parte da planta sendo verificados 1,207 % no primeiro estádio 

fenológico e 0,653 % no segundo estádio fenológico. Esses dados corroboram com as 

radioimages das Figuras 9B, 9D, 9F e 9H as quais demonstram que a parte escurecida da foto 

está praticamente toda no cotilédone da planta com apenas uma pequena proporção mais 

escurecida na região do coleto da planta.  

 

 

14C-diclosulam (%) 

Estádio 

Fenológico 

Folhas Cotilédone Caule Raízes 

cv.M5917 cv.M6410 cv.M5917 cv.M6410 cv.M5917 cv.M6410 cv.M5917 cv.M6410 

1 0,0124 B 0,0106 B 0,472 1,207 0,0207 0,0358 0,0843 aB 0,0294 bB 

2 0,0247 A 0,0297 A 0,937 0,653 0,0648 0,0517 0,1950 bA 0,2539 aA 

Fcultivar                                                             0,53ns               0,44ns                                  0,95ns 0,88ns 

Ftempo              0,00***               0,88ns                                  0,11ns   0,00*** 

F cultivar x tempo              0,20ns               0,11ns                                  0,43ns  0,00** 

CV (%)              21,6               59,37                                  67,81 15,95 

SE            ± 0,002              ± 0,28                                ± 0,017                    ± 0,013 

Tabela 26: Quantidade de diclosulam radiomarcado translocada por partes da planta: folhas, cotilédones, 

caule e raízes nos cultivares M5917 e M6410 ao longo dos estádios fenológicos. 

 

 

CV: coeficiente de variação; SE: Standard Error ou erro padrão da média; ns não significativo pelo teste F (p > 0,05); *** 

significativo pelo teste F (p < 0,001); **significativo pelo teste F (p<0,01); médias seguidas pela mesma letra minúscula, na linha, 

entre cultivares1 e médias seguidas pela mesma letra maiúscula, na coluna, entre os tempos de avaliação2 não diferem entre si a 

5% de probabilidade pelo teste de Tukey (p > 0,05). Estádio Fenológico 1: primeiro par de folhas verdadeiras; Estádio Fenológico 

2: primeiro trifólio completo. 
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4.3.2.Caracterização do processo de absorção e translocação 

Como descrito na metodologia é possível verificar através do decaimento radioativo do 

carbono radiomarcado, sobre um filme de raio-x, onde estão localizados na planta os átomos 

do herbicida radiomarcado assim como seus metabólitos (NANDULA & VENCILL, 2015). 

Sendo assim, as regiões escurecidas das radioimagens projetam a ocorrência do diclosulam e/ou 

de seus metabólitos. 

A partir da avaliação qualitativa das plantas por autorradiografia (Figura 9), é possível 

observar a distribuição do 14C-diclosulam pelas plantas de soja.  As delimitações visíveis 

indicam a presença do herbicida radiomarcado e/ou seus metabólitos. Nota-se que, ao atingirem 

o primeiro par de folhas verdadeiras (Figuras 9B e 9F) o herbicida foi absorvido pelas raízes, 

atravessou o caule e chegou até os cotilédones onde houve uma concentração do produto e 

retenção do herbicida no coleto da planta.  

  

Figura 9: Autorradiografia demonstrando a absorção e translocação do diclosulam na soja 

(Glycine max (L.)) quando as plantas atingiram o primeiro par de folhas verdadeiras (B e F) e 

quando as plantas atingiram o primeiro trifólio completo (D e H). Correspondentes imagens 

digitais da cultura nos respectivos estádios fenológicos, primeiro par de folhas verdadeiras (A 

e E) e primeiro trifólio completo (C e G) dos cultivares M5917 e M6410.
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É possível verificar que ao completarem o primeiro trifólio (Figuras 9D e 9H) ocorreu 

um aumento da área escurecida do coleto demonstrando que após o herbicida ser absorvido 

pelas raízes há uma barreira para que ele seja translocado para a parte aérea da planta, fazendo 

com que ocorra uma retenção do herbicida na região cotiledonar. 

 Através das radioimagens apresentadas neste trabalho é possível perceber que após ser 

absorvido pelas raízes o diclosulam foi translocado pela planta e concentrou-se grande parte 

nos coletos e nos cotilédones dos cultivares. Resultados semelhantes foram encontrados por 

Souza (2017) nas culturas de Cajanus cajan e Crotalaria juncea ao constatarem a grande 

concentração do herbicida diclosulam radiomarcado no coleto dessas duas espécies. 

 O mecanismo essencial de absorção celular dos herbicidas inibidores de ALS está 

baseado no sistema de “armadilha iônica”, uma vez que, estes produtos são ácidos fracos com 

pKas entre 1,9 e 4,81, sendo assim sujeitos à ionização dependendo do gradiente de pH em que 

se encontram (LEITE et al. 1998). No presente trabalho como o pH do solo, registrado pela 

Tabela 24, foi de 4,9, portanto maior que 4,09 (~ 4,1) o herbicida diclosulam se comportou 

como ácido fraco, apresentando maior concentração na sua forma dissociada aniônica. 

 Plantas superiores apresentam, em condições normais, uma diferença de pH entre a 

região apoplástica da parede celular (pH 4,5 – 5,0) e o citoplasma (pH 7,0 - 8,0) (VARGAS & 

ROMAN, 2004). Isto implica que, nessas condições, os ácidos fracos (herbicidas) que estão na 

região apoplástica, ou seja, fora da célula, devem estar, pelo menos em parte, em sua forma 

molecular. Isto é, sem cargas. E nesta forma, por via foliar ou radicular, podem penetrar por 

meio da plasmalema de células comuns ou de células diferenciadas como a membrana do tubo 

do floema e entrar no citoplasma ou floema (LEITE et al., 1998; VARGAS & ROMAN, 2004). 

 Posterior a difusão, o ácido se dissocia outra vez, já que o pH interno do citoplasma é 

maior (cerca de 7,5), adquirindo as cargas negativas (LEITE et al., 1998). A forma dissociada 

do ácido é muito menos lipofílica que a forma neutra, assim não consegue difundir de volta 

para o meio externo, fica retida no floema, estes herbicidas são então transportados 

sistematicamente por fluxo de massa, com sucrose e outros solutos (LEITE et al., 1998). 

O processo de translocação dos herbicidas nas plantas é realizado pelo xilema quando 

aplicados no solo e por floema quando aplicados nas folhas. No entanto, há herbicidas que são 

capazes de se translocar no xilema e no floema devido as propriedades  de pKa e Kow (VARGAS 

& ROMAN, 2004).



82 

 

 
 

Um dos mecanismos que confere alta tolerância a culturas de soja e amendoim ao 

herbicida diclosulam é o impedimento da passagem do produto para seu sítio de ação que é o 

meristema apical da planta (SENSEMAN, 2007). A enzima ALS é encontrada nos cloroplastos 

das plantas, porém, ela só é ativa nas regiões mais novas das plantas, nos tecidos meristemáticos 

(LEITE et al., 1998). As radioimagens dos cultivares M6410 e M5917 indicam essa limitação 

da translocação do diclosulam para o caule e folhas, onde situa-se o meristema apical da planta. 

Portanto, é possível concluir que há um bloqueio anatômico no cotilédone e no coleto desses 

cultivares de soja oferecendo-lhes tolerância a esse herbicida.

 

4.3. CONCLUSÃO 

O diclosulam apresenta uma baixa absorção pelos cultivares M6410 e M5917, se acumula 

nos cotilédones das plantas, e é pouco translocado para a parte aérea. 

A translocação do diclosulam nas folhas e nas raízes apresenta aumento entre o primeiro 

par de folhas verdadeiras e o primeiro trifólio completo. 

A translocação do diclosulam nas raízes difere entre os cultivares para cada estádio 

fenológico. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

• O herbicida diclosulam foi seletivo para os oito cultivares testados. 

• As modalidades de aplicação AP e PA são igualmente seguras assim como a aplicação 

do diclosulam em solos com baixo teor de argila até a dose de 35,3 g i.a. ha-1. 

• A absorção e translocação do diclosulam foram semelhantes para os cultivares. 


