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RESUMO
Eficácia de herbicidas aplicados na dessecação de duas espécies de cobertura e o efeito
residual no controle de plantas daninhas no sistema de plantio direto

O sistema de plantio direto constitui-se num dos mais importantes sistemas
agrícolas de conservação de solo, ocupando hoje grandes áreas em todo o Brasil.
Contudo a presença de palha sobre o solo pode influenciar na eficácia dos herbicidas
quando aplicados em pré-emergência das plantas daninhas, uma vez que a presença
da palha pode prejudicar sua transposição até o solo, seja pela adsorção do herbicida
ou por perdas por degradação. Neste sentido, este trabalho foi desenvolvido para
avaliar a influência da porcentagem de cobertura do solo (PCS) na lixiviação até o
solo de herbicidas residuais quando aplicados junto ao herbicida dessecante sobre
massa verde de forrageiras. No estudo, foram testadas três diferentes porcentagens
de cobertura sobre o solo (0%, 50% e 100%) oriundas de duas espécies de forrageiras
comumente usadas como cobertura de inverno no sistema de plantio da soja no
Brasil. Para tanto foram semeadas em solo argiloso as forrageiras Pennisetum
americanum (L.) Leeke, Lolium multiflorum Lam., respectivamente milheto e azevém, em
campo do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da DuPont em Paulínia, SP. Logo
antes do início do florescimento foram sucessivamente desbastadas até atingir 0%,
50% e 100% de PCS para ambas as forrageiras. Para a aferição da PCS foram
tomadas fotos aéreas das parcelas que foram analisadas pelo software ImageJ. Na
sequência, foram aplicados os tratamentos de herbicidas: sulfometurom-metílico +
clorimurom-etílico + glifosato (18,75g i.a. ha-1 + 18,75g i.a. ha-1 + 2,16 kg e.a. ha-1),
diclosulam + glifosato (25 g i.a. ha-1 + 2,16 kg e.a. ha-1) e sulfentrazone + glifosato
(600 g i.a. ha-1 + 2,16 kg e.a. ha-1), além das testemunhas que receberam somente a
aplicação do herbicida dessecante, glifosato (2,16 kg e.a. ha-1). Os tratamentos foram
aplicados em dessecação das forrageiras e em pré-emergência das plantas daninhas. A
eficácia de controle dos herbicidas foi mensurada através de avaliações visuais de
controle aos 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56 e 63 dias após a aplicação dos tratamentos
(DAA). Aos 63DAA as plantas daninhas das parcelas foram coletadas para obtenção
da massa seca da parte aérea.Não houve redução na eficácia de controle das plantas
daninhas (I. grandifolia, C. echinatus, E. indica, C. benghalensis e R. brasiliensis) e no
residual dos herbicidas diclosulam, sulfentrazone e sulfometurom-metílico +
clorimurom-etílico associados ao glifosato aplicados em dessecação sobre as PCS de
50 e 100% de milheto e azevém ainda verde quando comparadas a aplicação sobre o
solo completamente exposto.

Palavras-chave: Controle químico; Forrageira; Sistema-integrado; Pré-emergência
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ABSTRACT
Effectiveness of herbicides applied in desiccation of two species of coverage and the
residual effect on weed control in no-till system

The tillage system is one of the most important agricultural systems of soil
conservation, with large areas in Brazil. However, the presence of straw on the soil
can influence the efficacy of herbicides when applied in pre-emergence of the weeds,
the straw may hinder the transposition of the herbicide into the soil by soil
adsorption or degradation. This work was developed to evaluate the influence of the
soil covering percentage (PCS) on retention of residual herbicides when applied with
the desiccant herbicide on forage green mass. Was tested three different soil coverage
percentages (0%, 50% and 100%) originated from two species of forages commonly
used on soybean no-tillage system in Brazil. Forage of Pennisetum americanum (L.)
Leeke, Lolium multiflorum Lam., respectively millet and ryegrass were planted in clayey
soil of the Center for Research and Development of DuPont in Paulínia, SP. Just
before the beginning of flowering were made repetitive thinning to reach 0%, 50%
and 100% of PCS for both forages. To measure the PCS were used aerial photos of
the parcels, which were analyzed by ImageJ software. The herbicide treatments were
sulfometurom-methyl + clorimurom-ethyl + glyphosate (18,75g i.a. ha-1 + 18,75g i.a.
ha-1 + 2,16 kg e.a. ha-1), diclosulam + glyphosate (25 g i.a. ha-1 + 2,16 kg e.a. ha-1) and
sulfentrazone + glyphosate (600 g i.a. ha-1 + 2,16 kg e.a. ha-1), and the untreated
check (UTC) who only receive the application of desiccant herbicide, glyphosate
(2,16 kg e.a. ha-1). Treatments were applied in desiccation of forage and preemergence of weeds. Visual evaluations were made at 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56 and
63 days after application (DAA). By 63DAA the weeds were collected to obtain the
dry mass the aerial part. There was no reduction in the effectiveness of weed control
(I. grandifolia, C. echinatus, E. indica, C. benghalensis and R. brasiliensis). There was
no reduction residual of diclosulam, sulfentrazone and sulfometurom-methyl +
clorimurom-ethyl associated with glyphosate in desiccation of millet and ryegrass still
green when compared to the application on the completely exposed soil.
Keywords: Chemical control; forage; Integrated system; Pre-emergence
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1. INTRODUÇÃO
No cenário mundial o Brasil nos últimos anos apresenta a segunda maior produção de
soja, com 96,2 milhões de toneladas na safra de 14/15, ficando atrás somente dos Estados
Unidos da Americana (EMBRAPA, 2015), sendo que a produtividade em 2010 atingiu 7% do
produto interno bruto (PIB) brasileiro, e 30% do PIB agrícola. O crescimento da capacidade de
produção da soja está diretamente ligado com os avanços científicos e à disponibilização de
tecnologias no setor produtivo. Dentre esses avanços, o sistema de plantio direto contribuiu de
forma expressiva para o aumento da produção. Essa pratica é adotada em 70% da área plantada
total de soja no Brasil. (RALLY DA SAFRA, 2010).
A cultura da soja apresenta importância econômica para o país, possuindo a maior área
plantada e a maior produção dentre os cereais. O controle das plantas daninhas na cultura da soja
é imprescindível, pois pode reduzir mais de 80% a produtividade ou até mesmo em casos
extremos inviabilizar a colheita (VARGAS et al., 2006). Sendo assim, o sistema de plantio direto
se torna um grande aliado no controle das plantas daninhas.
Esse sistema está pautado em operações básicas, tais como o não revolvimento do solo,
a dessecação ou manejo químico, que consiste na aplicação de um herbicida, ou da associação de
dois ou mais herbicidas antes da semeadura da cultura. Essa prática tem a função de dessecar a
cultura de inverno que será utilizada como cobertura morta e evitar a reinfestação de plantas
daninhas, resistentes ou não, na cultura de verão durante parte de seu ciclo. Este sistema
beneficia às propriedades físicas, químicas e biológicas do solo, sendo que o principal está
relacionado ao aumento da matéria orgânica em função da cobertura morta sobre o solo
(MIYAZAWA et al., 2000).
Além disso, a cobertura morta protege a superfície do solo contra o impacto direto das
gotas de chuva, o qual pode resultar em desagregação física das partículas do solo em detrimento
da dissipação de energia, situação que pode reduzir a infiltração de água no perfil do solo e
aumentar os efeitos deletérios da erosão laminar, impedindo o transporte de partículas minerais e
orgânicas pela água (HECKLER et al., 1998).
A presença de cobertura morta sobre o solo funciona como um valioso componente no
manejo das plantas daninhas, uma vez que o solo coberto com restos vegetais apresenta uma
infestação inferior àquela que se desenvolveria com o terreno descoberto (ALMEIDA, 1992). A
cobertura morta reduz a infestação de plantas daninhas, pois funciona como uma barreira física à
passagem de luz, dessa forma sementes fotoblásticas positivas não germinam e essa situação pode
culminar em alteração do banco de sementes. Por conseguinte, é recorrente encontrar no sistema
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de plantio direto um banco de sementes com poucas espécies dominantes, porém em alta
densidade, o que denota uma maior adaptação a esse sistema de cultivo. Dessa forma segundo
Gazziero (2001), sistemas de cultivos convencionais podem apresentar um banco de sementes no
qual a flora infestante é composta por um maior número de espécies daninhas, entretanto com
uma menor densidade. De acordo com Mateus et al. (2004), quando obtido um aporte adequado
de palha sobre o solo, o controle das plantas daninhas pode ser superior a 90%.
Porém, a presença de cobertura morta sobre o solo afeta a eficácia dos herbicidas de
aplicação em pré-emergência (FERRI e VIDAL, 2003). Nessa condição de aplicação, a cobertura
morta sobre o solo pode interceptar os produtos. Isso tem resultado em preocupação por parte
de empresas agrícolas e produtores rurais, pois pode culminar em uma maior absorção do
herbicida pela cobertura morta, resultando em menor disponibilidade dos herbicidas na solução
do solo, variável com quantidade de resíduos por hectare e o seu tipo. Assim, a presença de
cobertura morta sobre a superfície do solo pode concomitantemente reduzir o potencial de
infestação das plantas daninhas, como também afetar a eficácia dos herbicidas. (MACIEL e
VELINI, 2005).
Esse comportamento sobre a cobertura morta é totalmente dependente das
características físico-químicas dos herbicidas, dentre elas destaca-se a solubilidade e o Kow. A
solubilidade dos herbicidas em agua indica a quantidade máxima de uma molécula que se dissolve
em água pura a uma determinada temperatura, sendo a principal característica responsável pelo
carregamento de um herbicida da palha para o solo. Quanto maior a quantidade de grupos
hidrofílicos que o herbicida possuir (mais polar), maior será sua afinidade pela água, logo, maior
sua solubilidade (OLIVEIRA e BRIGHENTI, 2011). Já o Kow (coeficiente de partição octanolágua), refere-se a medida de intensidade da afinidade da molécula pela fase polar (água) e apolar
(octanol), ou seja, é a medida da lipofilicidade da herbicida (OLIVEIRA e BRIGHENTI, 2011).
Essas duas características apresentadas são inversamente proporcionais, isto é, quanto menor for
o Kow de um herbicida, maior será sua solubilidade em água.
Essas variáveis quando analisadas em conjunto, podem proporcionar uma predição da
dinâmica dos herbicidas no ambiente, determinando se a palha terá maior ou menor influência no
transporte dos herbicidas no ambiente (RODRIGUES, 1993). A quantidade e o período em que
ocorrem as chuvas após a aplicação, também podem influenciar na retenção dos herbicidas pela
palha sobre o solo.
Outro fator responsável pela inibição da lixiviação dos herbicidas refere-se à adsorção
desses na cobertura morta. Em condição de fraca afinidade, ou seja, alta solubilidade e baixo
Kow, os herbicidas podem em maior proporção serem lixiviados seguindo o fluxo da água.
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A capacidade diferenciada de absorção dos herbicidas pode ser atribuída às mudanças da
composição química da cobertura morta e ao seu envelhecimento (RODRIGUES et al., 2000a).
A degradação da celulose e de complexos celulose-lignina expõe superfícies de ligações
adicionais, constituídas por grupos funcionais amino, amina, amido, fenólicos, alcoólicos e
carboxílicos, associados ao nitrogênio e à lignina (DAO, 1991; REDDY et al., 1995), ocorrendo,
assim, aumento na capacidade de troca catiônica (CTC) da palha em deterioração.
Tais superfícies de ligação podem ser responsáveis pela maior adsorção de herbicidas
em resíduos envelhecidos, principalmente para aqueles que, quando ionizados geram cargas
positivas. Em condição de fraca afinidade, os herbicidas podem ser removidos seguindo o fluxo
da água (DAO, 1991).
Há, entretanto, pesquisadores que defendem a hipótese de que o sistema de plantio
direto pode reduzir ou até mesmo eliminar a aplicação de herbicida em pré-emergência devido à
ação física da palha/e ou o efeito alopático de algumas coberturas (VELINI e NEGRISOLI,
2000), enquanto outros defendem a necessidade do aumento da dose, já que parte do herbicida
poderia ficar retida pela palha não conseguindo atingir o solo.
Alguns estudos com herbicidas aplicados em diversos tipos de palha nas culturas de soja
e milho demonstram que alguns herbicidas são facilmente retidos a palha, mesmo ocorrendo
chuva logo após a aplicação, como o alachlor, acetochlor e metolachlor (STREK e WEBER,
1982; BANKS e ROBINSON, 1986), trifluralin (RODRIGUES et al., 1998) e metribuzin
(BANKS e ROBINSON,1982). No entanto, outros são facilmente lixiviados da palha para o
solo, como o imazaquin e sulfentrazone, que possuem comportamento semelhante
(RODRIGUES, 1993; RODRIGUES et al., 1998, 2000b) e atrazine (RODRIGUES e
ALMEIDA, 1986; FORNAROLLI, 1997).
Atualmente, apesar da ampla adoção do plantio direto, pouco se sabe sobre o
comportamento dos herbicidas aplicados em pré-emergência quando sua aplicação é realizada em
conjunto com o glifosato sobre as forrageiras ainda verdes, no manejo em pré-semeadura. Supõese que sua distribuição e comportamento sejam alterados, mas são necessários mais estudos para
determinar quais são os efeitos e em que escala ocorrem no campo.
Neste sentido, este trabalho foi desenvolvido para avaliar a influência da porcentagem
de cobertura do solo (PCS) na transposição até o solo de herbicidas residuais quando aplicados
junto ao herbicida dessecante sobre massa verde de forrageiras.
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2. REVISÃO BIBLIOGRAFICA
2.1. Plantas de cobertura: azevém e milheto
A utilização de cobertura vegetal na superfície do solo, adotando plantas em fase
vegetativa ou como palha, é o manejo mais indicado como método de conservação e proteção do
solo (ALVARENGA et al., 1995), sendo as plantas de cobertura cultivadas para a proteção do
solo contra perda de nutrientes e erosão. Quando utilizados os resíduos vegetais como proteção
do solo, a planta de cobertura deve satisfazer certas exigências, como, produzir altos níveis de
matéria seca, ter rápida taxa de crescimento para cobrir o solo, resistente a doenças, fácil de
exterminar e economicamente viável (REEVES, 1994).
O azevém (Lolium multiflorum) é uma planta pertencente à família botânica Poaceae, com
ciclo de vida anual, rústica, agressiva, de folhas tenras e finas (KISSMANN, 1997). A origem do
azevém não é bem definida, mas provavelmente seja originária do norte da Itália (SPEDDING;
DIEKMAHNS, 1972). É uma espécie adaptada a baixas temperaturas e não resiste ao calor de
verão de climas tropicais, se desenvolvendo no Brasil, durante o inverno. As plantas florescem e
frutificam em abundância (PUPO, 1979). É uma das espécies forrageiras anuais mais usadas no
sul do país devido ao clima frio, que pode ser semeada com a finalidade principal de uso
forrageiro ou de formação de cobertura morta. Isso se deve a sua ampla adaptação às condições
edafoclimáticas, produção de forragem com alto valor nutritivo para pastejo, tolerância ao
pisoteio, capacidade de rebrote (PEDROSO et al., 2004), aceitabilidade dos animais (QUADROS
e MARASCHIN, 1987) além de sua elevada produção de massa verde, visando a permanência da
palha para a formação do sistema de plantio direto (LOPES et al., 2006).
O milheto pertence à família Poaceae, subfamília Panicoideae, gênero Pennisetum
(BRUKEN, 1977). Há várias sinonímias botânicas usadas para esta espécie, como P. typhoides
Stapf e Hubbard, P. americanum (L.) Leeke ou P. glaucum (L.) R. Br. A espécie Pennisetum americanum
é originária da região africana adaptada ao clima tropical semiárido, possui ciclo vegetativo anual,
porte ereto, podendo atingir 1 a 3 m de altura. As folhas medem de 0,2 a 1 m de comprimento e
de 5 a 10 mm de largura. A panícula possui de 0,1 a 0,5 m de comprimento e 0,5 a 4 cm de
diâmetro.
No Brasil tem ampla adaptabilidade em diversos sistemas, sendo usada como forrageira
para pastoreio, produtora de grãos para a fabricação de rações e como planta de cobertura do
solo para o sistema de plantio direto. Esta forrageira deve seu sucesso ao uso como cobertura
devido à alta resistência a seca e a solos de baixa fertilidade, boa capacidade de produção de
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restos vegetais, fácil instalação e rápido acúmulo de nutrientes, além da produção de biomassa em
curto período de tempo, conforme concluíram Braz et al. (2004).

2.2. Herbicidas residuais: diclosulam, sulfentrazone e sulfometurom-metílico +
clorimurom-etílico
Devido ao risco da interferência das plantas daninhas logo no início do
desenvolvimento da soja, cresce o uso de herbicidas residuais em pré-plantio. A adoção desta
técnica contribui para evitar os danos da matocompetição inicial através do longo residual que
estes herbicidas possuem, além de controlar um espectro maior de espécies, colaborando para
quebra de seleção de biótipos resistentes ao glifosato. Em áreas de plantio direto para reduzir os
custos com controle das plantas daninhas, é associado ao herbicida residual o dessecante
(CARVALHO et al., 2000).
Neste contexto, a planta que servirá como cobertura morta ao ser dessecada entrará em
contato com o solo, lixiviando o herbicida residual causando os benefícios anteriormente
mencionados ao desenvolvimento inicial da soja.
O alvo da pulverização de herbicidas residuais é o solo, pois esses herbicidas atuam
principalmente sobre a germinação das sementes de plantas daninhas, além da absorção via
solução do solo pelas plântulas, ficando estes sujeitos aos processos de transformação ou
degradação assim que entram em contato com o solo. Com o advento do plantio direto, estes
herbicidas são aplicados sobre uma grande camada de palha, que podem reter os herbicidas que
ainda sem atingir o solo sofrem processos de degradação proveniente de fatores ambientais,
como altas temperatura e radiação solar. Esta degradação só cessa após uma lamina de água
(chuva ou irrigação) forçar a transposição da barreira física da palha fazendo o herbicida atingir o
solo (CARBONARI et al., 2008).
O diclosulam é um herbicida do grupo químico triazolo pirimidina sulfonanilidas,
indicado para controle de dicotiledôneas em pré-semeadura incorporada ou em pré-emergência
na cultura de soja. Apresenta amplo espectro de controle como latifolicida, sendo que também
pode promover a supressão do crescimento de algumas gramíneas, como Cenchrus echinatus,
Brachiaria plantaginea, Brachiaria decumbens, Digitaria horizontalis e Cyperus rotundus (RODRIGUES e
ALMEIDA, 2011). No Brasil é registrado nas doses de 25,0 a 35,0g i.a. ha-1 para a cultura da soja
no controle de espécies de folhas largas em pré-emergência ou pré-plantio incorporado. Esse
herbicida atua inibindo a enzima acetolactato sintase (ALS), a qual é essencial para a síntese de
aminoácidos valina, leucina e isoleucina (RODRIGUES e ALMEIDA, 2011).
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A aplicação do diclosulam, ocorre em doses muito baixas, variando de 25 e a 35 g ha -1
de ingrediente ativo (RODRIGUES e ALMEIDA, 2011). Já sua meia-vida é longa, variando de
60 a 90 dias, dependendo das condições de clima e solo (LAVORENTI et al., 2003).
Por apresentar valores de partição (Kd) bastante baixos possui potencial de
movimentação vertical, que é facilitado pela sua solubilidade em água que é dependente do pH,
sendo de 117 ppm a pH 5,0 e 124 ppm a pH 7,0. A constante de ionização ácido (pKa) é de 4,09
e coeficiente octanol/água (Kow) de 1,42 (YODER et al., 2000). A eficácia deste herbicida é
fortemente influenciada pelos teores de umidade e matéria orgânica do solo. Sua degradação é
microbiana, e a fotodegradação e volatilização são insignificantes (RODRIGUES; ALMEIDA,
2011).
Em pesquisa realizada por Perim (2014), verificou-se que a transposição do diclosulam
na dosagem 70,5 g i.a. ha-1 em camadas de palha de cana-de-açúcar de 10 t ha-1, ocorreu aos 20
mm iniciais de chuva simulada. O herbicida foi intensamente transportado da palha ao solo pela
água de chuva, ficando suficientemente disponível em solução de solo para controlar eficazmente
as espécies Cyperus rotundus, I. grandifolia e Brachiaria plantaginea, sem injúrias para a cultura da canade-açúcar.
O sulfentrazone é um herbicida inibidor da enzima PROTOX (protoporfirinogenio
oxidase), assim ocorre o acúmulo de protoporfirina IX, o que leva a peroxidação do O2 e
consequentemente à destruição das membranas celulares (HESS, 1993). É registrado no Brasil
nas doses de: 600g i.a. ha-1 para o controle de plantas daninhas monocotiledôneas e
dicotiledôneas, e 800g i.a. ha-1 para o controle de ciperáceas, sendo recomendado
preferencialmente aplicação em pré-emergência das plantas daninhas e da cultura.
A escolha deste herbicida, dentre outros, no manejo de plantas daninhas é devido à boa
seletividade, boa eficácia e espectro no controle e, principalmente, ao efeito residual que prolonga
o período de controle e resulta em menor número de pulverizações e economia para o produtor,
sua meia vida média de cerca de 180 dias (RODRIGUES; ALMEIDA, 2011). A decomposição
microbiana é via mais importante de degradação do herbicida. No solo apresenta moderada
mobilidade, baixa adsorção, com Koc de 43, pressão de vapor de 1x10-9 mmHg (25 °C),
constante de dissociação (pKa) de 6,56, coeficiente de partição (Kow) de 9,8 em pH 7,
solubilidade de 780 mg L-1 no mesmo pH.
Cobucci et al. (2004) estudando a interceptação do herbicida sulfentrazone (300g i.a. ha 1

) e diclosulam (12,5g i.a. ha-1) pela palha de milheto e sorgo secos sobre o solo observaram que

independente da espécie da cobertura, cerca de 80 a 100% dos dois herbicidas lixiviaram para o
solo.
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De forma frequente as empresas responsáveis pela comercialização de herbicidas,
promovem a associação comercial de produtos já existente no mercado. Essa prática tem como
objetivo aumentar o espectro de controle de plantas daninhas, permitindo maior flexibilidade de
aplicação e/ou reduzir impactos ambientais. Nesse contexto está para ser posicionado no
mercado a mistura comercial de sulfometurom-metílico + clorimurom-etílico – 18,75g i.a. ha-1 +
18,75g i.a. ha-1 (DPX-REC74), essa nova associação está em fase de registro no Brasil. A mistura
tem como objetivo aumentar o espectro de ação, sendo que uma molécula é indicada para plantas
daninhas monocotiledôneas (sulfometurom-metílico) e a outra para dicotiledôneas (clorimurometílico)
O

sulfometurom-metílico

Methyl2–[(4,6–dimethylpyrimidin–2–yl)

carbamoylsulfamoyl)benzoate] é um herbicida graminicida da classe das sulfoniluréias e age como
inibidor da acetolactato-sintase (ALS) (HRAC, 2016). Possui coeficiente de sorção para carbono
orgânico (Koc) de 85 mL g-1, sendo considerado moderadamente móvel; solubilidade em água de
244 mg L-1 (25°C), sendo considerada moderada; coeficiente de dissociação (pKa) de 5,2, sendo
considerado um ácido fraco e tem um coeficiente de partição octanol água Kow de 1,2; sendo
considerado uma molécula polar (UNIVERSITY OF HERTFORDSHIRE, 2011; ROBERTS,
1998).
O clorimurom-etílico pertence à família das sulfonilureias e atua na inibição da enzima
acetolactato sintetase (ALS), sendo recomendado para o controle de plantas daninhas
dicotiledôneas (RODRIGUES e ALMEIDA, 2011). Apresenta solubilidade em água de 1200 mg
L-1 a pH 7; Kow de 2,3 a pH 7,0; e Koc médio de 110 mg g-1 de solo (RODRIGUES e
ALMEIDA, 2011). Possui adsorção e lixiviação moderadas e sua meia-vida gira em torno de 7,5
semanas em condições tropicais (RODRIGUES e ALMEIDA, 2011).
Neste contexto, o estudo da transposição destes herbicidas da palha para o solo é muito
importante, visto que diferenças físicas das moléculas e da cobertura em que é pulverizado, além
das diferenças ambientais podem interferir na ação destes.
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3. MATERIAL E MÉTODOS
3.1. Condução dos experimentos
3.1.1. Descrição dos experimentos realizados
O presente trabalho foi constituído de 2 experimentos realizados em campo do Centro
de Pesquisa e Desenvolvimento da DuPont do Brasil S.A., localizado em Paulínia, SP, no período
de julho a dezembro de 2014.
O delineamento experimental utilizado foi de blocos ao acaso com quatro repetições,
seguindo o esquema fatorial 4 x 3. No primeiro fator foram alocados os tratamentos com
herbicidas sulfometurom-metílico + clorimurom-etílico + glifosato (SMM+CME+G) na dose de
(18,75g i.a. ha-1 + 18,75g i.a. ha-1 + 2,16 kg e.a. ha-1), diclosulam + glifosato (D+G) na dose de
(25 g i.a. ha-1 + 2,16 kg e.a. ha-1) e sulfentrazone + glifosato (S+G) na dose de (600 g i.a. ha-1 +
2,16 kg e.a. ha-1), além das testemunhas que receberam somente a aplicação do herbicida
dessecante, glifosato (2,16 kg e.a. ha-1) e no segundo as porcentagens de cobertura do solo (0; 50
e 100% de PCS). As unidades experimentais foram constituídas de parcelas com dimensão de 3 x
5 m. Todos os tratamentos tiveram a adição de 0,5% V/V do óleo mineral Assist. Esse
delineamento foi adotado de forma individual para cada uma das duas forrageiras (Pennisetum
americanum e Lolium multiflorum).

3.1.2. Características da área experimental
A área onde os experimentos foram conduzidos apresenta altitude de 590 m e o solo foi
classificado como Latossolo Vermelho Eutrófico (EMBRAPA, 2006), cuja análise química e
física realizada na profundidade de

0,0 - 0,2 m são apresentadas na Tabela 1.

Tabela 1. Resultado da análise química e física* do solo da área experimental. Paulínia, SP, SP, 2013.

Área
experimental
Paulínia

pH

M.O.
%

4,7

1,6

P

K

Ca

Mg

-3

mg dm
12

54,0

1,8

0,7

H+Al SB CTC
cmolc dm-3
4,8

2,65 7,4

V

Areia Silte Argila
%

36

22,9

19,1

58

Através do resultado da análise, o solo foi devidamente corrigido. Segundo a
classificação de Koppen o clima da região é do tipo Cwa, com verões quentes e úmidos, e
inverno seco e frio (KOPPEN e GEIGER, 1928). Os dados de precipitação pluvial e
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temperaturas médias (máxima e mínima) foram coletados da base de dados do site SOMAR
Meteorologia e encontram-se na Figura 1.

Paulínia-SP
01/07/14 - 31/12/14
300,0
27,6

29,3

30,1
30,0

25,1
25,0

200,0

19,4
17,0

150,0

35,0

31,3

13,1

19,4
20,0

17,2

12,9

15,0

100,0

10,0

50,0

Temperatura (°C)

Precipitação (mm)

250,0

29,5

5,0
42,8

13,1

103,4

26,5

160,3

0,0

273,9
0,0

Prec.

T. min

T. máx

Fonte: SOMAR 2014

Figura 1. Representação da precipitação e temperaturas média (mínima e máxima), para o período referente aos meses em que o
estudo ficou em campo, no Município de Paulínia, SP, 2014.

3.1.3. Instalação dos experimentos
Para o estudo foram semeadas em 24/07/2014 a lanço em campo as espécies
forrageiras Pennisetum americanum (milheto) e Lolium multiflorum (azevém) (Figura 2). A grade
niveladora foi usada para a incorporação das sementes ao solo. Após a semeadura as plantas
foram mantidas sobre irrigação através do sistema de micro-aspersão. Para as duas espécies
foram utilizadas 20 kg ha-1 de sementes, que foram incorporadas com grade niveladora. Logo
após a emergência das forrageiras somente as parcelas referentes a 0% de PCS (solo nu) foram
dessecadas com paraquate (200 g i.a. ha-1) e capinadas para completa exposição do solo. Logo que
as forrageiras atingiram o início do florescimento, foram capturadas fotos aéreas das parcelas
(aproximadamente 5 m de altura) para análise computacional da PCS através do programa
ImageJ. Esta altura foi adotada pois possibilita a completa visualização do dossel das forrageiras
dentro das parcelas.
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(a)

(b)

Figura 2. Visão geral dos experimentos, campo de azevém (a) e campo de milheto (b). Paulínia, SP, 2014.

Conforme as porcentagens calculadas pelo programa, eram realizados sucessivos ciclos
de desbastes das plantas nas parcelas e análises das novas fotos até que o PCS de 50% da parcela
fosse atingido. O intervalo entre o acerto das PCS pelas forrageiras e a aplicação dos tratamentos
foi de 1 dia, período no qual não houve alteração das porcentagens adotadas. Não houve
desbaste nas parcelas correspondentes a 100% de PCS, e nas parcelas de 0% o solo foi
completamente exposto. Para a análise via software das PCS do solo foi admitido uma tolerância
de 5% para mais ou para menos em todas as PCS.
Após o acerto das PCS (Figura 3 e Figura 4), foram aplicados no dia 10/10/2014 os
tratamentos em dessecação das forrageiras e pré-emergência das plantas daninhas (Figura 5).
Segundo Monquero et al., (2010) essa dose de glifosato foi a que proporcionou maior eficácia de
dessecação.

(a)

(b)

(c)

Figura 3. Vista superior das parcelas de azevém corrigidas para as PCS de 0% (a), 50% (b) e 100% (c). Paulínia, SP, 2014.
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(a)

(c)

(b)

Figura 4. Vista superior das parcelas de milheto corrigidas para as PCS de 0% (a), 50% (b) e 100% (c). Paulínia, SP, 2014.

Foi utilizado um pulverizador costal, pressurizado a CO2, equipado com barra de
aplicação de 3 m de comprimento, contendo 6 pontas de pulverização tipo jato plano XR110.02
VS espaçadas em 50 cm, com um consumo de calda de 200 L ha-1. A condição climática era
favorável no dia da pulverização, com temperatura de 25,6°C, umidade de 60%, vento 0,7 m s -1 e
nebulosidade de 33%.

(a)

(b)

Figura 5. Visão geral dos campos de azevém (a) e milheto (b) 14 dias após a aplicação dos tratamentos. Paulínia, SP, 2014.

Logo depois da completa dessecação dos campos, 10 amostras de palha
correspondentes a cada PCS foram coletadas com auxílio de quadro de área conhecida
(360cm²) para correlação entre as porcentagens de cobertura presente no solo com a
quantidade de palha remanescente em toneladas por hectare.
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Tabela 2. Médias da quantidade de palha remanescente 15 dias após da completa dessecação da forrageiras em toneladas por
hectare. Paulínia, SP, 2014.

PCS

Forrageiras
0%

50%

100%

Milheto

0

3,15

6,30

Azevém

0

2,56

4,51

3.2. Metodologia de análise das Porcentagens de Cobertura do Solo (PCS)
Os porcentuais de cobertura do solo foram analisados por um software de
processamento e análise de imagens, o ImageJ, desenvolvido por Wayne Rasband no National
Institute of Mental Health, USA, em linguagem Java. Com este software é possível exibir, editar,
analisar, processar, salvar e imprimir imagens de 8, 16 e 32 bits. Permite o processamento de
diversos formatos de imagem como TIFF, GIF, JPEG, BMP, DICOM e FITS. O ImageJ atua na
imagem pela intensidade, ou nível de cinza dos pixels, calculando assim a área de interesse pela
contagem de pixels das regiões selecionadas pelo usuário ou por um algoritmo específico
(RASBAND, 2011).
A metodologia a seguir corresponde às parcelas de 50% de PCS, que precisaram de
sucessivos ciclos de desbastes das plantas nas parcelas e análises das novas fotos até que a
porcentagem fosse atingida. Para a análise correta das PCS todas as parcelas foram mantidas
somente com as forrageiras, sem plantas daninhas. A Figura 6 apresenta os passos para medida
das PCS estudadas para o milheto, e a Figura 7 para o azevém, como explicado a seguir: (a)
imagem original da parcela, (b) aplicação da segmentação threshold (limite de cor) para cálculo da
área de cobertura do solo, sendo possível selecionar via cor somente o que é vegetal, (c)
transformação da imagem para preto e branco para então se obter a imagem binaria e (d) análise
da área de cobertura do solo via tons de cinza.
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(a)

(c)

(b)

(d)

Figura 6. Metodologia de análise para as parcelas correspondentes a 50% de PCS para o milheto. Imagem original da parcela (a),
aplicação da segmentação threshold (b), transformação da imagem para preto e branco para então se obter a imagem binaria (c) e
análise da área de cobertura do solo (d).

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 7. Metodologia de análise para as parcelas correspondentes a 50% de PCS para o azevém. Imagem original da parcela (a),
aplicação da segmentação threshold (b), transformação da imagem para preto e branco para então se obter a imagem binaria (c) e
análise da área de cobertura do solo (d).
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3.3. Avaliações realizadas
A eficácia dos herbicidas foi mensurada através de avaliações visuais de controle, que
foram realizadas aos 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56 e 63 dias após a aplicação dos tratamentos
(DAA), por meio de uma escala percentual de notas, em que 0 corresponde a nenhuma injúria e
100 à morte das plantas, baseadas nos critérios Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas
Daninhas – SBCPD (1995). Seguindo o mesmo critério foi atribuída uma nota geral de controle
das plantas daninhas totais de cada parcela. Até a avaliação de 21 dias após a aplicação (DAA)
todos os tratamentos com herbicidas testados apresentaram controle de 100% para todas as
plantas daninhas e condições de PCS e, portanto, as porcentagens de controle não foram
apresentadas nas tabelas para facilitar a visualização.
Aos 63 DAA com o auxílio de quadro de área conhecida (1m²) as plantas daninhas
presentes em cada parcela foram contadas e cortadas rente ao solo, colocadas em saco de papel e
levadas para estufa com circulação forçada de ar a 60 º C por 48 horas para obtenção da massa
seca da parte aérea.
Os dados obtidos de massa seca foram corrigidos para valores percentuais, partindo-se
do princípio de que as parcelas que foram pulverizadas somente com o herbicida glifosato
(testemunhas) apresentaram 100% de massa seca, e a diferença entre a massa seca das parcelas
testemunhas com as tratadas foi em consequência da redução causada pelo herbicida aplicado em
pré-emergência.

3.4. Análise estatística dos dados
Os dados obtidos para fitotoxicidade e massa seca das plantas daninhas foram
submetidos à análise de variância pelo teste F, as médias foram comparadas por meio do teste de
Tukey a 5%, utilizando-se o programa estatístico computacional ASSISTAT. A análise dos dados
foi feita para cada forrageira e espécie de plantas daninha separadamente.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
4.1. Experimento com milheto
Na Tabela 3, observa-se que a interação fatorial entre os tratamentos de herbicidas e a
PCS pela forragem de milheto para o controle geral das plantas daninhas totais apresentou
diferença significativa. De acordo com análise dos dados nota-se que para os tratamentos D+G e
SMM+CME+G não houve diferença quando aplicado sobre as diferentes PCS, com controle
acima de 80% em todos os tratamentos. Já para o tratamento S+G a presença de cobertura do
solo diminuiu a eficácia de controle das plantas daninhas, pois com 50 e 100% de PCS o nível de
controle foi de 76,11% e 78,89% respectivamente e quando aplicado diretamente sobre o solo, o
controle foi de 87,28%.
Tabela 3. Porcentagem de controle geral dos tratamentos com herbicidas, aplicados sobre três PCS obtidas pelo milheto.
Paulínia, SP, 2014.
PCS

Tratamentos
0%

50 %

100 %

D+G¹

84,28 aA

91,06 aA

86,50 aA

S+G²

87,28 aA

76,11 bB

78,89 abB

SMM+CME+G³

83,83 aA

84,17 aA

78,84 abA

Test.

0,00 bA
F (Herb.) = 1100,99**

0,00 cA
F (PCS) = 1,81ns

D.M.S. (Herb.) = 8,02

0,00 cA
F (Herb.x PCS) = 3,32**
D.M.S. (PCS) = 7,31

C.V. (%) = 14,80
** (significativo ao nível de 1% de probabilidade pelo teste F); ns = não significativo; C.V. (coeficiente de variação); D.M.S. (diferença mínima
significativa). Médias seguidas de mesma letra minúscula coluna e maiúscula na linha, não diferem estatisticamente entre si pelo teste Tukey a 5%
de significância. ¹diclosulam + glifosato, ²sulfentrazone + glifosato e ³sulfometurom-metílico + clorimurom-etílico + glifosato.

Verifica-se que na aplicação dos herbicidas sobre 50% de PCS o tratamento S+G
apresentou menor eficácia de controle das plantas daninhas (76,11%), seguido dos tratamentos
SMM+CME+G (84,17%) e D+G (91,06%). Para a aplicação sobre 100% de PCS não houve
diferenças entre os herbicidas. (Tabela 3)
Em relação à interação fatorial entre herbicidas e períodos de avaliação observa-se na
Tabela 4 que os tratamentos S+G e SMM+CME+G apresentaram uma redução significativa na
eficácia de controle das plantas daninhas aos 42DAA. Já para o tratamento D+G esta redução
ocorreu aos 49DAA. Aos 63DAA o tratamento D+G apresentou uma redução no efeito residual
do herbicida, com porcentagem de controle de 78,78%, menor em comparação aos tratamentos

32

S+G (70,11%) e SMM+CME+G (70,33%). Para os herbicidas durante cada período de avaliação,
não houve diferença significativa.
Tabela 4. Porcentagem de controle geral dos tratamentos com herbicidas aplicados sobre o milheto, avaliado de 28 a 63DAA.
Paulínia, SP, 2014.
Períodos de Avaliação

Tratamentos
28 DAA

35 DAA

42 DAA

D+G¹

99,22 aA

91,44 aAB

89,22 aABC

S+G²

96,56 aA

87,78 aAB

SMM+CME+G³

98,00 aA

88,67 aAB

Test.

0,00 bA
F (Herb.) = 1100,99**

0,00 bA

56 DAA

63 DAA

84,56 aBC

80,44 aBC

78,78 aC

82,78 aBC

75,56 aBCD

71,78 aCD

70,11 aD

84,33 aBC

78,33 aBCD

73,22 aCD

70,33 aD

0,00 bA
F (DAA) = 20,80**

D.M.S. (Herb.) = 11,35

49 DAA

0,00 bA

0,00 bA
0,00 bA
F (Herb. x DAA) = 2,50**

D.M.S. (DAA) = 12,60
C.V. (%) = 14,80

** (significativo ao nível de 1% de probabilidade pelo teste F); D.M.S. (diferença mínima significativa). Médias seguidas de mesma letra minúscula
coluna e maiúscula na linha, não diferem estatisticamente entre si pelo teste Tukey a 5% de significância. ¹diclosulam + glifosato, ²sulfentrazone +
glifosato e ³sulfometurom-metílico + clorimurom-etílico + glifosato.

Observa-se na Tabela 5 para o tratamento D+G quando aplicado diretamente sobre o
solo (0% de PCS) que o residual do herbicida no ambiente foi reduzido aos 56DAA (77,67%).
Quando o tratamento D+G foi aplicado sobre 100% de PCS essa redução ocorreu aos 63DAA,
com controle de 74,33%. Já na aplicação do tratamento D+G sobre 50% de PCS o herbicida não
teve seu residual diminuído. O residual do tratamento S+G aplicado sobre 0% de PCS não foi
alterado durante os períodos de avaliação, com controle de 78,67% aos 63DAA. Todavia quando
aplicado sobre 50% de PCS o tratamento S+G apontou uma redução de residual aos 49DAA,
com controle de 68,33%, e quando aplicado sobre 100% de PCS essa diminuição ocorreu aos
56DAA, com 68,33% de eficácia de controle. No que tange o tratamento SMM+CME+G, para
todas as PCS em que foi aplicado a redução do seu residual no ambiente ocorreu aos 56DAA,
com médias de controle de 76,00%, 74,33% e 69,33%, respectivamente para as PCS de 0, 50 e
100%.
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Tabela 5. Porcentagem de controle geral dos tratamentos com herbicidas, aplicados sobre três PCS obtidas pelo milheto, avaliado
de 28 a 63DAA. Paulínia, SP, 2014.
Períodos de Avaliação (DAA)

Tratamentos x PCS (%)
28 DAA

35 DAA

42 DAA

49 DAA

56 DAA

63 DAA

D+G¹ – 0%

100,00 aA

86,00 aAB

85,00 aAB

81,00 aAB

77,67 aB

76,00 aB

D+G¹ – 50%

99,33 aA

95,67 aA

91,67 aA

89,33 aA

84,33 aA

86,00 aA

D+G¹ – 100%

98,33 aA

92,67 aAB

91,00 aAB

83,33 aAB

79,33 aAB

74,33 aB

S+G² – 0%

99,67 aA

93,33 aA

88,33 aA

83,33 aA

80,33 aA

78,67 aA

S+G² – 50%

95,00 aA

83,33 aAB

78,33 aAB

68,33 aB

66,67 aB

65,00 aB

S+G² – 100%

95,00 aA

86,67 aAB

81,67 aAB

75,00 aAB

68,33 aB

66,67 aB

SMM+CME+G³ – 0%

99,67 aA

87,67 aAB

85,33 aAB

81,67 aAB

76,00 aB

72,67 aB

SMM+CME+G³ – 50%

96,67 aA

90,67 aAB

89,33 aAB

81,67 aAB

74,33 aB

72,33 aB

SMM+CME+G³ – 100%

71,67 aB

69,33 aB

66,00 aB

97,67 aA

87,67 aAB

78,33 aAB

Test. – 0%

0,00 bA

0,00 bA

0,00 bA

0,00 bA

0,00 bA

0,00 bA

Test. – 50%

0,00 bA

0,00 bA

0,00 bA

0,00 bA

0,00 bA

0,00 bA

Test. – 100%
F (Herb.) = 1100,99**

0,00 bA
0,00 bA
F (PCS) = 1,81ns

0,00 bA
0,00 bA
F (DAA) = 20,80**

D.M.S. (Herb. x PCS) = 25,77

0,00 bA
0,00 bA
F (Herb. x PCS x DAA) = 0,17**

D.M.S. (DAA) = 21,84
C.V. (%) = 14,80

** (significativo ao nível de 1% de probabilidade pelo teste F); ns = não significativo; C.V. (coeficiente de variação); D.M.S. (diferença mínima
significativa). Médias seguidas de mesma letra minúscula coluna e maiúscula na linha, não diferem estatisticamente entre si pelo teste Tukey a 5%
de significância. ¹diclosulam + glifosato, ²sulfentrazone + glifosato e ³sulfometurom-metílico + clorimurom-etílico + glifosato.

Observa-se ainda que para cada época de avaliação não houveram diferenças
significativas entre os tratamentos durante todo o período do experimento. (Tabela 5).
Na Tabela 6, verifica-se que a interação fatorial ente os tratamentos de herbicidas e as
PCS apresentou diferença significativa para o controle de I. grandifolia. Para o tratamento D+G
aplicado diretamente sobre o solo (0% de PCS) ocorreu uma menor eficácia de controle, 73,61%.
Já nas aplicações sobre 50 e 100% de PCS o controle foi de 94,17% e 95,72% respectivamente.
Observa-se que para o tratamento S+G as PCS não influenciaram sua eficácia de controle, com
médias acima dos 98%. Quando aplicado diretamente sobre o solo, o controle sobre as plantas
de I. grandifolia pelo tratamento SMM+CME+G foi diminuído, com média de 92,94%, porém se
enfatiza que em todas as PCS a eficácia de controle foi superior a 90%.
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Tabela 6. Porcentagem de controle de Ipomoea grandifolia submetida aos tratamentos com herbicidas, aplicados sobre três PCS
obtidas pelo milheto. Paulínia, SP, 2014.
PCS

Tratamentos
0%

50 %

100 %

D+G¹

73,61 cB

94,17 aA

95,72 aA

S+G²

99,61 aA

100,00 aA

98,00 aA

SMM+CME+G³

92,94 bB

96,44 aAB

0,00 dA

0,00 bA

Test.
F (Herb.) = 2206,66**

F (PCS) = 18,56**

D.M.S. (Herb.) = 6,44

100,00 aA
0,00 bA
F (Herb.x PCS) = 11,84**
D.M.S. (PCS) = 5,87

C.V. (%) = 10,48
** (significativo ao nível de 1% de probabilidade pelo teste F); C.V. (coeficiente de variação); D.M.S. (diferença mínima significativa). Médias
seguidas de mesma letra minúscula coluna e maiúscula na linha, não diferem estatisticamente entre si pelo teste Tukey a 5% de significância.
¹diclosulam + glifosato, ²sulfentrazone + glifosato e ³sulfometurom-metílico + clorimurom-etílico + glifosato.

Podemos observar ainda na Tabela 6 que na aplicação dos tratamentos diretamente
sobre o solo (0% de PCS), o tratamento D+G teve sua eficácia de controle diminuída (73,61%),
seguida dos tratamentos SMM+CME+G (92,94%) e S+G (99,61%). Para as outras PCS não
houve diferença estatística.
De acordo com os dados da Tabela 7, observa-se que a interação fatorial entre
tratamentos de herbicidas, PCS e períodos de avaliação não apresentaram diferença significativa
para o controle de I. grandifolia. Contudo, através da análise das médias verifica-se que até os 28
DAA

todos

os

tratamentos

foram

excelentes,

apresentando

controle

de

100%

independentemente da PCS. Ademais, todos os tratamentos exceto D+G aplicado diretamente
sobre o solo, apresentaram aos 63DAA médias de controle para I. grandifolia acima dos 85%.
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Tabela 7. Porcentagem de controle de Ipomoea grandifolia submetida aos tratamentos com herbicidas, aplicados sobre três PCS
obtidas pelo milheto, avaliado de 28 a 63DAA. Paulínia, SP, 2014.
Períodos de Avaliação (DAA)

Tratamentos x PCS (%)
28 DAA

35 DAA

42 DAA

49 DAA

56 DAA

63 DAA

D+G¹ – 0%

100,00

70,00

71,67

70,00

65,00

65,00

D+G¹ – 50%

100,00

97,67

92,67

92,67

91,00

91,00

D+G¹ – 100%

100,00

96,67

99,33

95,00

91,67

91,67

S+G² – 0%

100,00

100,00

100,00

100,00

98,33

99,33

S+G² – 50%

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

S+G² – 100%

100,00

99,67

98,33

96,67

96,67

96,67

SMM+CME+G³ – 0%

100,00

93,33

96,33

92,67

89,33

86,00

SMM+CME+G³ – 50%

100,00

98,67

99,33

96,67

91,67

92,33

SMM+CME+G³ – 100%

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Test. – 0%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Test. – 50%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Test. – 100%
F (Herb.) = 2206,66**

0,00
0,00
F (PCS) = 18,56**

0,00

0,00

0,00
F (DAA) = 3,72**

0,00
F (Herb. x PCS x DAA) = 0,58ns

C.V. (%) = 10,48
** (significativo ao nível de 1% de probabilidade pelo teste F); ns = não significativo; C.V. (coeficiente de variação); ¹diclosulam + glifosato,
²sulfentrazone + glifosato e ³sulfometurom-metílico + clorimurom-etílico + glifosato.

A Tabela 8 não apontou diferença significativa para a redução de massa seca da parte
aérea de I. grandifolia em relação a testemunha, contudo diante da análise das médias pode ser
notado que o tratamento D+G causou uma redução maior na massa seca de I. grandifolia quando
foi aplicado diretamente sobre o solo (0% de PCS). Já o tratamento SMM+CME+G causou
maior redução de massa seca da planta daninha quando este foi aplicado sobre o solo
completamente coberto (redução de 100% de massa em relação a testemunha).
Tabela 8. Porcentagem de redução de biomassa da parte aérea de Ipomoea grandifolia em relação à testemunha, quando submetida
aos tratamentos com herbicidas, aplicados sobre três PCS obtidas pelo milheto. Paulínia, SP, 2014.
PCS

Tratamentos
D+G¹

0%
94,58

50%
93,41

100%
72,85

S+G²

99,83

100,00

91,51

SMM+CME+G³
F (Herb.) = 0,79ns

86,74

93,00
F (PCS) = 0,44ns

100,00
F(Herb. x PCS) = 0,87ns

C.V. (%) = 18,69
ns = não significativo; C.V. (coeficiente de variação); ¹diclosulam + glifosato, ²sulfentrazone + glifosato e ³sulfometurom-metílico + clorimurometílico + glifosato.

A interação fatorial entre os tratamentos de herbicidas e as PCS apresentou diferença
significativa para o controle de C. echinatus.

Pode se observa que os tratamentos D+G e

SMM+CME+G tiveram sua eficácia de controle diminuída quando aplicados diretamente sobre
o solo (0% de PCS), com médias de 86,28% e 87,94% respectivamente. Já nas aplicações sobre
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50 e 100% de PCS ambos tiveram controle acima dos 95%. No que tange ao tratamento S+G
verifica-se que sua eficácia de controle foi excelente em todas as PCS em que foi aplicado, com
médias superiores a 96,89%. A irrigação e a precipitação pluvial, ocorridas no período de
avaliação, podem ter promovido a desorção dos herbicidas D+G e SMM+CME+G da palha e
promovido sua distribuição gradativa no solo. (Tabela 9).
Tabela 9. Porcentagem de controle de Cenchrus echinatus submetida aos tratamentos com herbicidas, aplicados sobre três PCS
obtidas pelo milheto. Paulínia, SP, 2014.
PCS

Tratamentos
0%

50 %

100 %

D+G¹

86,28 bB

95,83 aA

97,78 aA

S+G²

96,89 aA

99,78 aA

98,00 aA

SMM+CME+G³

87,94 bB

98,72 aA

99,89 aA

0,00 cA

0,00 bA

Test.
F (Herb.) = 2358,80**

F (PCS) = 16,35**

D.M.S. (Herb.) = 6,28

0,00 bA
F (Herb. x PCS) = 4,08**
D.M.S. (PCS) = 5,72

C.V. (%) = 10,10
** (significativo ao nível de 1% de probabilidade pelo teste F); C.V. (coeficiente de variação); D.M.S. (diferença mínima significativa). Médias
seguidas de mesma letra minúscula coluna e maiúscula na linha, não diferem estatisticamente entre si pelo teste Tukey a 5% de significância.
¹diclosulam + glifosato, ²sulfentrazone + glifosato e ³sulfometurom-metílico + clorimurom-etílico + glifosato.

Quando comparado os tratamentos com herbicidas aplicados diretamente sobre o solo,
o tratamento S+G se mostrou mais eficaz que o tratamentos D+G e SMM+CME+G, porém
todos tiveram eficácia de controle superior a 86%. (Tabela 9)
A interação fatorial entre tratamentos de herbicidas, PCS e períodos de avaliação não
apresentaram diferença significativa para o controle de C. echinatus. No entanto, analisando as
médias de eficácia de controle podemos concluir que até os 35DAA todos os tratamentos foram
excelentes, com média de 100%. Já aos 56 DAA ressalta-se uma diminuição na eficácia do
controle para os tratamentos D+G e SMM+CME+G quando aplicados diretamente sobre o solo
(0% de PCS), com médias de 75,00% e 76,67% respectivamente. Todos os outros tratamentos
evidenciaram médias superiores a 88% aos 63DAA. (Tabela 10).
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Tabela 10. Porcentagem de controle de Cenchrus echinatus submetida aos tratamentos com herbicidas, aplicados sobre três PCS
obtidas pelo milheto, avaliado de 28 a 63DAA. Paulínia, SP, 2014.
Períodos de Avaliação (DAA)

Tratamentos x PCS (%)
28 DAA

35 DAA

42 DAA

49 DAA

56 DAA

63 DAA

D+G¹ – 0%

100,00

100,00

89,33

81,67

75,00

71,67

D+G¹ – 50%

100,00

100,00

98,67

96,33

91,67

88,33

D+G¹ – 100%

100,00

100,00

98,67

98,67

96,00

93,33

S+G² – 0%

100,00

100,00

99,33

98,33

94,33

89,33

S+G² – 50%

100,00

100,00

100,00

100,00

99,33

99,33

S+G² – 100%

100,00

100,00

99,33

97,67

96,00

95,00

SMM+CME+G³ – 0%

100,00

100,00

91,00

85,00

76,67

75,00

SMM+CME+G³ – 50%

100,00

100,00

100,00

99,33

97,00

96,00

SMM+CME+G³ – 100%

100,00

100,00

99,33

100,00

100,00

100,00

Test. – 0%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Test. – 50%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
F (DAA) = 6,96**

0,00

Test. – 100%
F (Herb.) = 2358,80**

0,00
0,00
F (PCS) = 16,35**

0,00
0,00
F (Herb. x PCS x DAA) = 0,54ns

C.V. (%) = 10,10
** (significativo ao nível de 1% de probabilidade pelo teste F); ns = não significativo; C.V. (coeficiente de variação); ¹diclosulam + glifosato,
²sulfentrazone + glifosato e ³sulfometurom-metílico + clorimurom-etílico + glifosato.

A porcentagem de redução de acúmulo de massa seca da parte aérea de C. echinatus foi
significativa. Corroborando com as médias de eficácia de controle apresentados na Tabela 10, os
tratamentos D+G e SMM+CME+G aplicados diretamente sobre o solo (0% de PCS) foram os
que mais acumularam massa seca da parte aérea de C. echinatus quando comparados à testemunha.
O tratamento D+G aplicado sobre 0% de PCS causou redução de apenas 8% em relação à
testemunha, contra 89,97% e 93,61% de redução quando o mesmo foi aplicado sobre 50 e 100%
de PCS respectivamente. Logo, o tratamento SMM+CME+G aplicado sobre 0% de PCS teve
uma redução de 33% em relação à testemunha, contra 93,48% e 100,00% de redução quando o
mesmo foi aplicado sobre 50 e 100% de PCS respectivamente. O tratamento correspondente ao
S+G não apresentou diferença estatística entre as PCS em que foi aplicado. (Tabela 11)
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Tabela 11. Porcentagem de redução de biomassa da parte aérea de Cenchrus echinatus em relação à testemunha, quando submetida
aos tratamentos com herbicidas, aplicados sobre três PCS obtidas pelo milheto. Paulínia, SP, 2014.
PCS

Tratamentos

0%

50%

100%

D+G¹

8,00 bB

89,97 aA

S+G²

78,54 aA

98,00 aA

78,55 aA

SMM+CME+G³

33,33 abB

93,48 aA

100,00 aA

F (Herb.) = 1,87 ns

F (PCS) = 15,23**

93,61 aA

F(Herb. x PCS) = 2,99*

D.M.S. (Herb.) = 48,45

D.M.S. (PCS) = 48,45
C.V. (%) = 31,07

*(significativo ao nível de 5% de probabilidade pelo teste F); ** (significativo ao nível de 1% de probabilidade pelo teste F); ns = não significativo;
C.V. (coeficiente de variação); D.M.S. (diferença mínima significativa). Médias seguidas de mesma letra minúscula coluna e maiúscula na linha, não
diferem estatisticamente entre si pelo teste Tukey a 5% de significância. ¹diclosulam + glifosato, ²sulfentrazone + glifosato e ³sulfometurommetílico + clorimurom-etílico + glifosato.

A interação fatorial entre os tratamentos de herbicidas e a PCS apresentou diferença
significativa para a eficácia de controle de Eleusine indica. Os tratamentos submetidos a aplicação
dos tratamentos D+G e S+G não apresentaram diferença estatística em relação as PCS em que
foram aplicados. Em relação ao tratamento SMM+CME+G, sua eficácia de controle para E.
indica foi diminuída quando este foi aplicado sobre 0% de PCS, comparando quando foi aplicado
sobre 50 e 100% de PCS. Apesar disso todos os tratamentos foram superiores a 90% em todas as
condições testadas para esta planta daninha. Não houve diferença estatística entre os herbicidas
quando comparados isoladamente em cada PCS. (Tabela 12).
Tabela 12. Porcentagem de controle de Eleusine indica submetido aos tratamentos com herbicidas, aplicados sobre três PCS
obtidas pelo milheto. Paulínia, SP, 2014.
Tratamentos

PCS
0%

50 %

100 %

D+G¹

96,33 aA

98,28 aA

S+G²

96,56 aA

99,89 aA

99,89 aA

SMM+CME+G³

93,06 aB

98,11 aA

100,00 aA

0,00 bA

0,00 bA
F (Herb.x PCS) = 2,4*

Test.

0,00 bA
F (Herb.) = 6184,72**

F (PCS) = 8,04**

D.M.S. (Herb.) = 3,96

96,83 aA

D.M.S. (PCS) = 3,61
C.V. (%) = 6,23

*(significativo ao nível de 5% de probabilidade pelo teste F); ** (significativo ao nível de 1% de probabilidade pelo teste F); C.V. (coeficiente de
variação); D.M.S. (diferença mínima significativa). Médias seguidas de mesma letra minúscula coluna e maiúscula na linha, não diferem
estatisticamente entre si pelo teste Tukey a 5% de significância. ¹diclosulam + glifosato, ²sulfentrazone + glifosato e ³sulfometurom-metílico +
clorimurom-etílico + glifosato.

Para E. indica nota-se que não houve diferença significativa na interação tripla para
tratamentos com herbicidas, PCS e períodos de avaliação. Contudo, analisando as médias de
controle das plantas daninhas ressalta-se que todos os tratamentos apresentaram controle
superior a 90% aos 56DAA, independente da PCS a que foram submetidos. Já aos 63DAA o
tratamento SMM+CME+G aplicado diretamente sobre o solo (0% de PCS) foi o que teve o seu
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residual mais afetado, com porcentagem de controle de 76,67%, seguido do tratamento D+G
aplicado em 0% de PCS com 88,33% de controle. Destaca-se também, que os tratamentos S+G e
SMM+CME+G tiveram um acréscimo em seu residual aos 63DAA conforme o aumento da PCS
em que foram aplicados. (Tabela 13).

Tabela 13. Porcentagem de controle de Eleusine indica submetida aos tratamentos com herbicidas, aplicados sobre três PCS
obtidas pelo milheto, avaliado de 28 a 63DAA. Paulínia, SP, 2014.
Períodos de Avaliação (DAA)

Tratamentos x PCS (%)
28 DAA

35 DAA

42 DAA

49 DAA

56 DAA

63 DAA

D+G¹ – 0%

100,00

100,00

99,33

98,67

91,67

88,33

D+G¹ – 50%

100,00

100,00

99,33

98,67

96,67

95,00

D+G¹ – 100%

100,00

100,00

100,00

96,00

93,33

91,67

S+G² – 0%

100,00

100,00

99,33

98,33

91,67

90,00

S+G² – 50%

99,33

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

S+G² – 100%

100,00

99,33

100,00

100,00

100,00

100,00

SMM+CME+G³ – 0%

99,33

99,33

97,67

95,33

90,00

76,67

SMM+CME+G³ – 50%

99,33

98,33

98,33

98,33

97,67

96,67

SMM+CME+G³ – 100%

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Test. – 0%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Test. – 50%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Test. – 100%
F (Herb.) = 6184,72**

0,00
0,00
F (PCS) = 8,04**

0,00
0,00
F (DAA) = 7,03**

0,00
0,00
F (Herb. x PCS x DAA) = 0,70ns

C.V. (%) = 6,23
** (significativo ao nível de 1% de probabilidade pelo teste F); ns = não significativo; C.V. (coeficiente de variação); ¹diclosulam + glifosato,
²sulfentrazone + glifosato e ³sulfometurom-metílico + clorimurom-etílico + glifosato.

A respeito da interação entre as PCS e os tratamentos com herbicidas apresentada na
Tabela 14, pode se observar que não foi significativa para porcentagem de redução de biomassa
da parte aérea de E. indica. Analisando as médias o tratamento D+G aplicado sobre 100% de PCS
foi o que mais acumulou massa seca da parte aérea de E. indica (23,60% da testemunha),
enquanto para o mesmo PCS os tratamentos S+G e SMM+CME+G reduziram em 100% a
massa da planta daninha em relação a testemunha.
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Tabela 14. Porcentagem de redução de biomassa da parte aérea de Eleusine indica em relação à testemunha, quando submetida aos
tratamentos com herbicidas, aplicada sobre três PCS obtidas pelo milheto. Paulínia, SP, 2014.

0%

PCS
50%

D+G¹

92,07

80,53

76,40

S+G²

97,84

93,38

100,00

SMM+CME+G³

94,20

84,51

100,00

Tratamentos

F (Herb.) = 0,51 ns

F (PCS) = 1,28 ns

100%

F(Herb. x PCS) = 0,47 ns

C.V. (%) = 24,34
ns = não significativo; C.V. (coeficiente de variação); ¹diclosulam + glifosato, ²sulfentrazone + glifosato e ³sulfometurom-metílico + clorimurometílico + glifosato.

A interação foi significativa entre os tratamentos de herbicidas e as PCS em que foram
aplicados, Tabela 15, para as médias de controle de Commelina benghalensis. Constata-se que o
tratamento D+G tem sua eficácia de controle melhorada conforme maior a PCS em que foi
aplicado, sendo de 85,00%, 91,94% e 98,39% para as condições de 0, 50 e 100% de PCS,
respectivamente. Já o tratamento S+G se mostrou consistente (100%) em todas as situações de
PCS, com controle excelente para C. benghalensis. Quando aplicado diretamente sobre o solo, o
tratamento SMM+CME+G teve sua eficácia diminuída, com 82,39%, sendo que aplicado sobre
50 e 100% de PCS o controle para C. benghalensis foi de 97,94% e 97,50%.

Tabela 15. Porcentagem de controle de Commelina benghalensis submetida aos tratamentos com herbicidas, aplicados sobre três
PCS obtidas pelo milheto. Paulínia, SP, 2014.
PCS

Tratamentos
0%

50 %

100 %

D+G¹

85,00 bC

91,94 bB

98,39 aA

S+G²

100,00 aA

100,00 aA

100,00 aA

82,39 bB

97,94 aA

97,50 aA

SMM+CME+G³
Test.

0,00 cA
F (Herb.) = 3896,46**

0,00 cA
F (PCS) = 32,43**

D.M.S. (Herb.) = 4,85

0,00 bA
F (Herb.x PCS) = 12,80**
D.M.S. (PCS) = 4,42

C.V. (%) = 7,87
** (significativo ao nível de 1% de probabilidade pelo teste F); C.V. (coeficiente de variação); D.M.S. (diferença mínima significativa). Médias
seguidas de mesma letra minúscula coluna e maiúscula na linha, não diferem estatisticamente entre si pelo teste Tukey a 5% de significância.
¹diclosulam + glifosato, ²sulfentrazone + glifosato e ³sulfometurom-metílico + clorimurom-etílico + glifosato.

Observa-se ainda que na aplicação dos tratamentos sobre 0% de PCS, os tratamentos
D+G e SMM+CME+G apresentaram menor eficácia de controle em relação ao tratamento S+G
para C. benghalensis, mas todos os tratamentos foram superiores a 80%. Na aplicação sobre 50%
de PCS o tratamento D+G ainda apresentou uma eficácia de controle menor do que os outros
dois tratamentos, no entanto, quando aplicados sobre 100% de PCS os três tratamentos não
apresentaram diferença, com controle excelente da planta daninha. (Tabela 15).
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Sobre a interação tripla observada na Tabela 16 para C. benghalensis ressalta-se que o
tratamento D+G aplicado sobre 0% de PCS teve uma diminuição na eficácia de controle aos
42DAA, quando o mesmo foi aplicado sobre 50% essa diminuição ocorreu aos 56DAA, e
aplicado sobre 100% foi eficaz no controle de C. benghalensis em todos os períodos avaliados.
Assim é possível afirmar que quanto maior a PCS pelo milheto para o tratamento D+G, melhor
seu residual. O tratamento S+G foi excelente (100% de controle da planta daninha) em todas as
épocas de avaliação e em todos os PCS. O tratamento SMM+CME+G demonstrou uma
diminuição da eficácia quando aplicado diretamente sobre o solo aos 42DAA, com 85% de
controle, seguido de uma nova diminuição aos 56DAA, com 66,67%. Esta situação não se repetiu
quando este tratamento foi aplicado sobre 50 e 100% de PCS por milheto, garantindo 96,00% e
95,00% respectivamente de controle de C. benghalensis aos 63DAA.
Tabela 16. Porcentagem de controle de Commelina benghalensis submetida aos tratamentos com herbicidas, aplicados sobre três
PCS obtidas pelo milheto, avaliado de 28 a 63DAA. Paulínia, SP, 2014.
Períodos de Avaliação (DAA)

Tratamentos x PCS
28 DAA

35 DAA

42 DAA

49 DAA

56 DAA

63 DAA

D+G¹ – 0%

100,00 aA

100,00 aA

76,67 bB

76,67 bB

78,33 cdB

78,33 bcB

D+G¹ – 50%
D+G¹ – 100%

100,00 aA

100,00 aA

100,00 aA

100,00 aA

91,67 abAB

90,00 abAB

83,33 bcB

86,67 abB

95,00 aA

97,67 aA

99,33 aA

98,33 aA

S+G² – 0%

100,00 aA

S+G² – 50%

100,00 aA

100,00 aA

100,00 aA

100,00 aA

100,00 aA

100,00 aA

100,00 aA

100,00 aA

100,00 aA

100,00 aA

100,00 aA

S+G² – 100%
SMM+CME+G³ – 0%

100,00 aA

100,00 aA

100,00 aA

100,00 aA

100,00 aA

100,00 aA

100,00 aA

100,00 aA

85,00 abB

77,67 bBC

66,67 dC

65,00 cC

SMM+CME+G³ – 50%

100,00 aA

100,00 aA

98,33 aA

98,33 aA

95,00 abA

96,00 aA

SMM+CME+G³ – 100%

100,00 aA

100,00 aA

96,67 aA

98,33 aA

95,00 abA

95,00 aA

Test. – 0%

0,00 bA

0,00 bA

0,00 cA

0,00 cA

0,00 eA

0,00 dA

Test. – 50%

0,00 bA

0,00 bA

0,00 cA

0,00 cA

0,00 eA

0,00 dA

0,00 cA

0,00 eA

Test. – 100%
F (Herb.) = 3896,46**

0,00 bA
0,00 bA
0,00 cA
F (PCS) = 32,43**
F (DAA) = 11,33**

D.M.S. (Herb. x PCS) = 15,16

0,00 dA
F (Herb. x PCS x DAA) = 1,76*

D.M.S. (DAA) = 13,21
C.V. (%) = 7,87

*(significativo ao nível de 5% de probabilidade pelo teste F); ** (significativo ao nível de 1% de probabilidade pelo teste F); C.V. (coeficiente de
variação); D.M.S. (diferença mínima significativa). Médias seguidas de mesma letra minúscula coluna e maiúscula na linha, não diferem
estatisticamente entre si pelo teste Tukey a 5% de significância. ¹diclosulam + glifosato, ²sulfentrazone + glifosato e ³sulfometurom-metílico +
clorimurom-etílico + glifosato.

Corroborando com as análises anteriores, Tabela 16, aos 42DAA o tratamento D+G
aplicado diretamente sobre o solo se diferenciou estatisticamente de todos os outros tratamentos.
Aos 49DAA o tratamento SMM+CME+G aplicado diretamente sobre o solo se equiparou ao
tratamento D+G aplicado na mesma modalidade, com ambos se diferenciando dos outros
tratamentos. Com base nos resultados obtidos, pode-se inferir que a cobertura do solo pela
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forrageira potencializou o efeito deletério do herbicida sobre as plantas daninhas, no caso dos
tratamentos D+G e SMM+CME+G.
Na Tabela 17 não houve diferença significativa para a redução de biomassa da parte
aérea de C. benghalensis, contudo a análise das médias valida os resultados apresentados
anteriormente. Neste sentido para os tratamentos com D+G e SMM+CME+G conforme maior
a PCS maior foi a redução de biomassa da planta daninha em relação à testemunha. O tratamento
S+G causou uma redução de 100% de biomassa das plantas daninhas em relação a testemunha
em todos as PCS em que foi aplicado.
Tabela 17. Porcentagem de redução de biomassa da parte aérea de Commelina benghalensis em relação à testemunha, quando
submetida aos tratamentos com herbicidas, aplicados sobre três PCS obtidas pelo milheto. Paulínia, SP, 2014.
Tratamentos

PCS
0%

50%

100%

D+G¹

36,55

38,78

96,96

S+G²

100,00

100,00

100,00

SMM+CME+G³
F (Herb.) = 9,77**

13,04

44,32
F (PCS) = 6,62**

85,13
F(Herb. x PCS) = 1,88 ns

C.V. (%) = 39,19
** (significativo ao nível de 1% de probabilidade pelo teste F); ns = não significativo; C.V. (coeficiente de variação); ¹diclosulam + glifosato,
²sulfentrazone + glifosato e ³sulfometurom-metílico + clorimurom-etílico + glifosato.

Conforme a Tabela 18, pode ser observado que não houve diferença significativa entre
os tratamentos de herbicidas e a PCS para a eficácia de controle de Richardia brasiliensis. No
entanto, através da análise das médias é notada uma ligeira tendência de redução da eficácia do
controle de R. brasiliensis quando os tratamentos foram aplicados sobre 50 e 100% de PCS,
comparados com a aplicação diretamente sobre o solo (0% de PCS). Quando o tratamento D+G
foi aplicado diretamente sobre o solo sua eficácia de controle da planta daninha foi
aproximadamente 10% superior quando comparado com as aplicações sobre a cobertura de
milheto, com médias de controle de 100,00% 90,83% e 90,17% para as PCS correspondentes a 0,
50 e 100% respectivamente. Já os tratamentos S+G e SMM+CME+G demonstraram uma
diminuição menos expressiva da sua eficácia de controle conforme o aumento da PCS.

43

Tabela 18. Porcentagem de controle de Richardia brasiliensis submetida aos tratamentos com herbicidas, aplicados sobre três PCS
obtidas pelo milheto. Paulínia, SP, 2014.
PCS

Tratamentos
0%

50 %

100 %

D+G¹

100,00

90,83

90,17

S+G²

88,50

86,94

81,72

SMM+CME+G³

98,89

93,50

93,17

Test.

0,00
F (Herb.) = 1791,09**

0,00
F (PCS) = 9,39**

0,00
F (Herb. x PCS) = 1,88ns

C.V. (%) = 11,62
** (significativo ao nível de 1% de probabilidade pelo teste F); ns = não significativo; C.V. (coeficiente de variação); ¹diclosulam + glifosato,
²sulfentrazone + glifosato e ³sulfometurom-metílico + clorimurom-etílico + glifosato.

O tratamento S+G quando comparado com os outros tratamentos foi o que apresentou
menores médias de controle da R. brasiliensis em todas as PCS em que foi testado. (Tabela 18).
A interação tripla na Tabela 19 para R. brasiliensis foi significativa para as médias de
controle. Salienta-se que o tratamento S+G demonstrou uma redução significativa em seu
residual quando aplicado sobre 100% de PCS de milheto aos 49DAA, com média de controle de
76,67%. Aos 56 DAA houve outra diminuição no residual do tratamento S+G, demonstrando
uma gradativa redução na eficácia do controle do herbicida conforme o aumento PCS. As médias
de controle foram de 81,67%, 78,33% e 66,67% quando o herbicida foi aplicado sobre 0, 50 e
100% de PCS, respectivamente. Para os tratamentos D+G e SMM+CME+G não houve
diferença significativa no residual dos herbicidas durante as épocas de avaliação.
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Tabela 19. Porcentagem de controle de Richardia brasiliensis submetida aos tratamentos com herbicidas, aplicados sobre três PCS
obtidas pelo milheto, avaliado de 28 a 63DAA. Paulínia, SP, 2014.
Períodos de Avaliação (DAA)

Tratamentos x PCS
28 DAA

35 DAA

42 DAA

49 DAA

56 DAA

63 DAA

D+G¹ – 0%

100,00 aA

100,00 aA

100,00 aA

100,00 aA

100,00 aA

100,00 aA

D+G¹ – 50%

100,00 aA

98,33 aA

93,33 aA

86,67 abA

85,00 abcA

81,67 abcA

D+G¹ – 100%

100,00 aA

99,33 aA

91,67 aA

83,33 abA

83,33 abcA

83,33 abcA

S+G² – 0%

100,00 aA

93,33 aA

89,33 aA

85,00 abA

81,67 abcA

81,67 abcA

S+G² – 50%

100,00 aA

95,00 aAB

86,67 aAB

83,33 abAB

78,33 bcB

78,33 bcB

S+G² – 100%

100,00 aA

94,33 aAB

86,00 aAB

76,67 bBC

66,67 cC

66,67 cC

SMM+CME+G³ – 0%

100,00 aA

96,67 aA

100,00 aA

98,33 aA

100,00 aA

98,33 abA

SMM+CME+G³ – 50%

100,00 aA

98,33 aA

92,67 aA

93,33 abA

88,33 abA

88,33 abA

SMM+CME+G³ – 100%

100,00 aA

99,67 aA

95,00 aA

91,00 abA

88,33 abA

85,00 abcA

Test. – 0%

0,00 bA

0,00 bA

0,00 bA

0,00 cA

0,00 dA

0,00 dA

Test. – 50%

0,00 bA

0,00 bA

0,00 bA

0,00 cA

0,00 dA

0,00 dA

Test. – 100%
F (Herb.) = 1791,09**

0,00 bA
0,00 bA
F (PCS) = 9,39**

0,00 bA
0,00 cA
F (DAA) = 12,25**

0,00 dA

D.M.S. (Herb. x PCS) = 21,62

0,00 dA
F (Herb. x PCS x DAA) = 0,28**

D.M.S. (DAA) = 18,82
C.V. (%) = 11,62

** (significativo ao nível de 1% de probabilidade pelo teste F); C.V. (coeficiente de variação); D.M.S. (diferença mínima significativa). Médias
seguidas de mesma letra minúscula coluna e maiúscula na linha, não diferem estatisticamente entre si pelo teste Tukey a 5% de significância.
¹diclosulam + glifosato, ²sulfentrazone + glifosato e ³sulfometurom-metílico + clorimurom-etílico + glifosato.

Quando comparados os tratamentos em cada época de avaliação, o tratamento S+G
aplicado sobre 100% de PCS demonstrou uma eficácia de controle de R. brasiliensis inferior aos
tratamentos D+G e ao SMM+CME+G aos 49DAA. Mais uma vez, aos 56DAA o tratamento
S+G apresentou médias de controle inferior aos outros herbicidas quando aplicado sobre 50% e
100% de PCS. (Tabela 19)
Com relação Tabela 20 não houve diferença significativa para a redução de biomassa da
pare aérea de R. brasiliensis, porém analisando as médias, pode ser observado uma tendência em
todos os tratamentos de um maior acúmulo de massa seca da parte aérea conforme o aumento da
PCS em foram aplicados.
Tabela 20. Porcentagem de redução de biomassa da parte aérea de Richardia brasiliensis em relação à testemunha, quando
submetida aos tratamentos com herbicidas, aplicados sobre três PCS obtidas pelo milheto. Paulínia, SP, 2014.
Tratamentos

PCS

D+G¹

0%
100,00

50%
89,04

100%
83,87

S+G²

61,29

38,83

31,73

SMM+CME+G³

98,80

64,75

75,63

F (Herb.) = 5,52*

F (PCS) = 1,58 ns

F(Herb. x PCS) = 0,14 ns

C.V. (%) = 43,80
*(significativo ao nível de 5% de probabilidade pelo teste F); ns = não significativo; C.V. (coeficiente de variação); ¹diclosulam + glifosato,
²sulfentrazone + glifosato e ³sulfometurom-metílico + clorimurom-etílico + glifosato.
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Para as plantas daninhas I. grandifolia, C. echinatus, E. indica e C. benghalensis, notou-se que
as condições de aplicação sobre 50 e 100% de PCS verde de milheto não afetaram a eficácia de
controle dos herbicidas sobre essas espécies, sendo que para essas plantas daninhas a aplicação
sobre as PCS proporcionou aumento do residual dos herbicidas e da eficácia de controle sobre
plantas daninhas. Para R. brasiliensis os tratamentos D+G e SMM+CME+G não demonstraram
reduções significativas de controle quando aplicados sobre 50 e 100% de PCS, porém pela análise
das médias, o controle desta planta daninha reduziu conforme o aumento das PCS.
Possivelmente, o fato das PCS não afetarem a eficácia dos herbicidas residuais para o
controle de I. grandifolia, C. echinatus, E. indica e C. benghalensis, pode estar associado a formação de
uma barreira física na superfície do solo originada da palha de milheto dessecado pelo herbicida
glifosato, alterando a dinâmica do solo.
Com o objetivo de avaliar os efeitos do envelhecimento dos resíduos vegetais de
diferentes espécies no controle de I. grandifolia, Correia et al. (2007) aplicaram o herbicida
diclosulam sobre as coberturas de sorgo (Sorghum bicolor), capim-pé-de-galinha (Eleusine coracana),
milheto (P. americanum) e capim-braquiária (Branchiaria brizantha). A eficácia do herbicida
diclosulam não foi afetada pelo envelhecimento da palha de nenhuma das coberturas estudadas,
pelo contrário, a associação desse herbicida a qualquer dos resíduos vegetais estudados,
principalmente o de capim braquiária, favoreceu o controle da planta daninha.
Mesmo havendo alguma adsorção dos herbicidas residuais no solo ou palha do milheto,
o efeito físico acabou auxiliando no controle da germinação dessas plantas. A germinação é um
processo-chave na organização e dinâmica das espécies vegetais, sendo muito sensível à cobertura
do solo.
A presença de palha na superfície do solo altera a umidade, luminosidade e temperatura
do solo, principais variantes no controle da dormência e germinação de sementes (CORREIA e
DURIGAN, 2004). O efeito físico da cobertura morta também reduz as chances de
sobrevivência das plântulas das espécies com pequena quantidade de reservas. As forrageiras de
inverno cultivadas na entressafra podem contribuir para o controle de plantas daninhas na cultura
subsequente. O potencial de produção de massa seca e a velocidade de decomposição da
forrageira estão diretamente relacionados com a sua capacidade na supressão das plantas
daninhas (MARCOLINI, 2009). Muitas vezes, as reservas não são suficientes para a plântula
conseguir transpor a palha e ter acesso à luz e inicie o processo fotossintético (MONQUERO et
al., 2009).
A palha, também, pode prejudicar as plântulas em desenvolvimento, devido falta de luz,
causando o estiolamento destas e tornando-as suscetíveis aos danos mecânicos e aos efeitos dos
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herbicidas. Pode proporcionar, ainda, ações químicas decorrentes de mudanças na relação C/N,
além de favorecer o desenvolvimento de insetos e microrganismos, que alimentam ou hospedam
as sementes e a parte aérea das plantas daninhas (CORREIA e REZENDE, 2002). Em estudo
sobre o efeito de adubos verdes sob dois manejos, incorporado e sobre o solo, na supressão de
espécies de plantas daninhas, Monquero et al. (2009) constaram que 80 ton ha -1 de Pennisetum
glaucum causou redução na porcentagem de emergência de I. grandifolia. No mesmo estudo, a
autora cita que em relação a biomassa de I. grandifolia, o tratamento com a forrageira incorporada
sobre o solo causou expressiva redução de biomassa seca da planta daninha.
Outro fator que pode ter beneficiado os tratamentos, agindo em sinergia aos
tratamentos com herbicidas, é o efeito da alelopatia. Este é originário de compostos químicos
oriundos da decomposição da palha sobre ou solo ou da exsudação pelas raízes da cobertura
forrageira, que exercem efeito inibitório na germinação das sementes ou interferir em algum
processo do seu desenvolvimento, de tal modo que o crescimento é retardado ou paralisado,
havendo casos em que ocorre a morte da planta (ALVARENGA et al., 2001).
Narwal et al. (1989) citam que extratos de natureza hidrofílicas, adquiridos de restos de
cobertura morta do milheto foram responsáveis por inibir o crescimento da parte aérea de plantas
de lentilha e milheto. Qureshi et al. (2015) observaram o potencial alelopático de três
concentrações de extrato aquoso de milheto, 5, 10 e 15%. Os extratos inibiram significativamente
a germinação e o crescimento de mudas de três culturas, Cicer arietinum, Phaseolus vulgaris e Vigna
radiata. A inibição foi geralmente em função da concentração do extrato. O mesmo fato foi
observado por Faria (2009), que estudando os efeitos da cobertura morta de sorgo e milheto no
desenvolvimento das culturas de soja, feijão e milho, citou efeito alelopático de ambas as
forrageiras na supressão das plantas daninhas de infestação natural que ocorreram durante o
experimento para as 3 culturas estudadas.
Possivelmente, mais um fator que favoreceu a eficácia dos tratamentos de herbicidas no
controle de plantas daninhas quando aplicados sobre as PCS verde de milheto está nas
características dos herbicidas utilizados, pois dependendo das características físico-químicas dos
herbicidas, a palha terá maior ou menor influência na sua retenção, ou lixiviação para o solo
(RODRIGUES, 1993).
O processo de lixiviação é a principal forma de transporte no solo das moléculas não
voláteis e solúveis em água. Essas moléculas deslocam-se no perfil do solo, acompanhando o
fluxo de água, o qual é governado pela diferença de potencial de água entre dois pontos (PRATA
et al., 2003). A lixiviação é fundamental para a incorporação superficial da maioria dos herbicidas,
atingindo sementes ou plantas em germinação. A ocorrência das chuvas foi essencial para a
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eficácia dos herbicidas. Esta situação exerce grande influência no controle químico das plantas
daninhas, pois a agua passa a se tornar a principal responsável pelo transporte do herbicida até a
solução do solo.
A solubilidade em água é tida como a principal característica a conferir maior ou menor
capacidade de lixiviação do herbicida em direção ao solo no sistema de semeadura direta. Os
herbicidas estudados apresentam solubilidade de média para baixa, sendo de essencial
importância a ocorrência de chuva ou irrigação logo após sua aplicação. A solubilidade dos
herbicidas deste experimento é de 100mg Kg-1, 780 mg L-1 e 244+1200mg L-1 para os herbicidas
diclosulam, sulfentrazone e sulfometurom-metílico + clorimurom-etílico respectivamente. A
ocorrência de precipitação pluvial e/ou irrigação promove a dessorção dos herbicidas da palha e
pode afetar sua atividade biológica, lixiviação e transporte por erosão hídrica segundo Banks e
Robinson (1986), Kenimer et al. (1987) e Green et al. (1995). Em experimento para avaliar se a
presença de cobertura do solo por palha de cana-de-açúcar no momento da aplicação de doses de
amicarbazone, Toledo et al. (2009) constataram que independente da cobertura do solo o
herbicida controlou eficazmente todas as plantas daninhas estudadas, sendo a chuva após a
aplicação o fator determinante para o sucesso.
Outras características, no entanto, podem exercer influência, como solubilidade, o
coeficiente de distribuição octanol-água (Kow) do herbicida aplicado; a quantidade e origem da
palha; bem como a intensidade e época da ocorrência de chuvas após a aplicação dos herbicidas
(FORNAROLLI et al., 1998; RODRIGUES e ALMEIDA, 2011). O coeficiente de partição
octanol-água (Kow) mede a lipofilicidade da molécula, ou seja, sua afinidade pela fase polar
(água) e apolar (octanol), podendo ser utilizado para medir a interação entre herbicidas e o
material orgânico (OLIVEIRA, 2001). Os herbicidas diclosulam, sulfentrazone e sulfometurommetílico + clorimurom-etílico possuem características lipofílicas semelhantes, com Kow de 1,4;
9,8 e 1,2+2,3 respectivamente, sendo assim facilmente lixiviados da palha para o solo.
Em estudo sobre o comportamento em pré-semeadura de soja em áreas com cobertura
de sorgo e milheto, Macedo (2015) testou várias épocas para a aplicação dos herbicidas glifosato
(720g e.a. ha-1) e sulfentrazone (600g i.a. ha-1). Os tratamentos consistiram da aplicação sequencial
de glifosato sobre a forrageira ainda verde 20 dias antes da semeadura da soja (DAS) e
sulfentrazone 10DAS, aplicação conjunta de glifosato + sulfentrazone sobre a forrageira verde
10DAS, e aplicação isolada do sulfentrazone diretamente sobre o solo. Após 53DAA a
concentração de sulfentrazone disponível na solução do solo era equivalente para todos os
manejos de aplicação.
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Correia et al., (2007) avaliaram a eficácia do herbicida diclosulam na dose de 35 g ha-1
aplicado em pré-emergência sobre as coberturas de sorgo, milheto, capim-pé-de-galinha e capimbraquiária sobre a controle de Ipomoea grandifolia. Os autores observaram que o
envelhecimento de nenhuma das coberturas estudadas influenciou a eficácia do herbicida, pelo
contrário, a associação desse herbicida a qualquer dos resíduos vegetais estudados, principalmente
o de capim-braquiária, favoreceu o controle das plantas daninhas. Resultado igual foi observado
neste estudo para o controle de I. grandifolia pelo herbicida diclosulam aplicado sobre 50 e 100%
de PCS de milheto.
Segundo Carbonari et al. (2008), a aplicação de diclosulam sobre a palha seca de sorgo e
com ocorrência de uma chuva de 2,5 mm na sequência, foram observados excelentes níveis de
controle (97,5%) de I. grandifolia e bons níveis de controle de S. rhombifolia (88,8%). Esses
resultados indicam bom desempenho do herbicida diclosulam em associação com a palha de
sorgo. No entanto, a aplicação sobre a palha seca ou úmida e sem ocorrência de chuvas na
sequência promoveu controle insatisfatório das plantas daninhas testadas, demonstrando a
dependência de chuvas para que ocorra a transposição e absorção do diclosulam pelas plantas.
Godoy et al. (2007) observaram resultados semelhantes em estudo no qual a ocorrência
de chuva após aplicação do herbicida metribuzin sob a cobertura morta de milheto (Pennisetum
americanum) foi determinante para o controle eficiente das espécies Ipomoea grandifolia e Sida
rhombifolia.
Sobre a planta daninha R. brasiliensis, a presença de 100% de PCS para o tratamento
S+G diminui o controle da planta daninha. Para R. brasiliensis, possivelmente, a concentração de
sulfentrazone disponível na solução do solo, lixiviado da palha, não foi suficiente para garantir
um controle igual ao sulfentrazone aplicado diretamente sobre o solo. De acordo com Rodrigues
e Almeida (2011), R. brasiliensis é uma espécie mediamente suscetível ao sulfentrazone. Em estudo
de monitoramento da comunidade infestante em área de colheita de cana mecanizada. Monquero
et al. (2011) observaram que houve um aumento expressivo de I. grandifolia devido a presença de
palha sobre o solo. Segundo o autor esse aumento foi devido as mudanças químicas, físicas e
biológicas no solo que podem provocar a seleção da comunidade infestante, suprimindo a
infestação de plantas daninhas normalmente consideradas importantes nos canaviais.

4.2. Experimento com Azevém
De acordo com a Tabela 21, observa-se que a interação fatorial entre os tratamentos de
herbicidas e a PCS para o controle geral das plantas daninhas totais apresentou diferença
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significativa. De acordo com a análise dos dados nota-se que para o tratamento D+G a aplicação
diretamente no solo (0% de PCS) houve uma menor eficácia de controle sobre plantas daninhas,
pois nessa condição de aplicação o controle foi de 87%, nas PCS equivalentes a 50 e 100%, o
nível de controle foi de 94% e 92,61% respectivamente. Em relação ao tratamento S+G,
verificou-se que a PCS não afeta a eficácia desse tratamento, pois os níveis foram superiores a
90% em todos os tratamentos, não diferindo estatisticamente. No que tange ao tratamento
SMM+CME+G, o aumento gradativo da PCS proporcionou um aumento na eficácia de controle
desse herbicida, pois, mediante a aplicação sobre 0, 50 e 100% os níveis de controle foram
equivalentes a 81,11%, 90,94% e 97,17%.
Tabela 21. Porcentagem de controle geral dos tratamentos com herbicidas, aplicados sobre três PCS obtidas pelo azevém.
Paulínia, SP, 2014.
PCS

Tratamentos
0%

50 %

100 %

D+G¹

87,00 bB

94,00 aA

92,61 abA

S+G²

92,78 aA

90,78 aA

90,94 bA

SMM+CME+G³

81,11 cC

90,94 aB

97,17 aA

Test.

0,00 dA
F (Herb.) = 2549,67**

0,00 bA
F (PCS) = 10,96**

D.M.S. (Herb.) = 5,73

0,00 cA
F (Herb. x PCS) = 7,40**
D.M.S. (PCS) = 5,22

C.V. (%) = 9,70
** (significativo ao nível de 1% de probabilidade pelo teste F); C.V. (coeficiente de variação); D.M.S. (diferença mínima significativa). Médias
seguidas de mesma letra minúscula coluna e maiúscula na linha, não diferem estatisticamente entre si pelo teste Tukey a 5% de significância.
¹diclosulam + glifosato, ²sulfentrazone + glifosato e ³sulfometurom-metílico + clorimurom-etílico + glifosato.

Ainda de acordo com a Tabela 21, nota-se que na aplicação dos herbicidas diretamente
sobre o solo (0% de PCS) o tratamento SMM+CME+G apresentou a menor eficácia de controle
seguido dos tratamentos D+G e S+G, no entanto, ressalta-se que todos tratamentos resultaram
em controle superior a 80%. Ao que concerne à aplicação sobre 50% de PCS não foi observada
diferença estatística entre os tratamentos de herbicidas. Já nas aplicações sobre 100% de PCS
todos os tratamentos foram excelentes, porém o tratamento S+G apresentou menor eficácia de
controle (90,94%) quando comparado com o tratamento SMM+CME+G (97,17%).
Em relação à interação fatorial entre herbicidas e períodos de avaliação nota-se através
da análise da Tabela 22 que o tratamento D+G apresentou alta eficácia de controle até os 42
DAA, no entanto, na avaliação de 63 DAA observou-se uma significativa redução na eficácia de
controle das plantas daninhas. O mesmo comportamento foi observado para o tratamento S+G e
SMM+CME+G, entretanto a redução de eficácia de controle teve início aos 56 DAA.
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Tabela 22. Porcentagem de controle geral dos tratamentos com herbicidas aplicados sobre o azevém, avaliado de 28 a 63DAA.
Paulínia, SP, 2014.
Períodos de Avaliação

Tratamentos
28 DAA

35 DAA

42 DAA

49 DAA

D+G¹

96,11 aA

94,00 aA

94,78 aA

S+G²

98,89 aA

98,00 aA

SMM+CME+G³

96,11 aA

93,11 aAB

Test.

0,00 bA
F (Herb.) = 2549,67**

56 DAA

63 DAA

91,22 aAB

87,44 aAB

83,67 aB

95,44 aA

90,22 aAB

86,11 aBC

80,33 aC

91,22 aAB

88,33 aAB

85,44 aB

84,22 aB

0,00 bA
0,00 bA
F (DAA) = 14.,06**

D.M.S. (Herb.) = 8,10

0,00 bA

0,00 bA
0,00 bA
F (Herb. x DAA) = 2,03*

D.M.S. (DAA) = 9,00
C.V. (%) = 9,70

*(significativo ao nível de 5% de probabilidade pelo teste F); ** (significativo ao nível de 1% de probabilidade pelo teste F); C.V. (coeficiente de
variação); D.M.S. (diferença mínima significativa). Médias seguidas de mesma letra minúscula coluna e maiúscula na linha, não diferem
estatisticamente entre si pelo teste Tukey a 5% de significância. ¹diclosulam + glifosato, ²sulfentrazone + glifosato e ³sulfometurom-metílico +
clorimurom-etílico + glifosato.

De acordo com os dados apresentados na Tabela 23, nota-se que a interação fatorial
entre tratamentos de herbicidas, PCS e períodos de avaliação não apresentaram diferença
significativa. No entanto, através da análise das médias nota-se que aos 28 DAA todos os
tratamentos de herbicidas apresentaram excelente nível de controle independentemente da
quantidade da PCS, com porcentagens superiores a 90%. Aos 63 DAA os níveis de controle
caíram, sendo que o tratamento S+G aplicado sobre 50% de PCS e o tratamento
SMM+CME+G aplicado diretamente sobre o solo (0% de PCS) foram os únicos tratamentos
que tiveram médias de controle inferiores a 80,00%, sendo esta 75,00% e 70,00%
respectivamente.
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Tabela 23. Porcentagem de controle geral dos tratamentos com herbicidas, aplicados sobre três PCS obtidas pelo azevém,
avaliado de 28 a 63DAA. Paulínia, SP, 2014.
Períodos de Avaliação (DAA)

Tratamentos x PCS
28 DAA

35 DAA

42 DAA

49 DAA

56 DAA

63 DAA

D+G¹ – 0%

93,33

89,33

91,00

88,33

83,33

76,67

D+G¹ – 50%

98,33

97,00

97,33

94,33

90,33

86,67

D+G¹ – 100%

96,67

95,67

96,00

91,00

88,67

87,67

S+G² – 0%

96,67

98,00

95,67

91,67

88,67

86,00

S+G² – 50%

100,00

99,00

95,33

90,00

85,33

75,00

S+G² – 100%

100,00

97,00

95,33

89,00

84,33

80,00

SMM+CME+G³ – 0%

96,67

90,00

80,00

76,67

73,33

70,00

SMM+CME+G³ – 50%

95,00

92,33

94,67

90,00

87,00

86,67

SMM+CME+G³ – 100%

96,67

97,00

99,00

98,33

96,00

96,00

Test. – 0%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Test. – 50%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Test. – 100%
F (Herb.) = 2549,67**

0,00
0,00
F (PCS) = 10,96**

0,00
0,00
F (DAA) = 14,06 **

0,00

0,00
F (Herb. x PCS x DAA) = 0,74ns

C.V. (%) = 9,70
** (significativo ao nível de 1% de probabilidade pelo teste F); ns = não significativo; C.V. (coeficiente de variação); ¹diclosulam + glifosato,
²sulfentrazone + glifosato e ³sulfometurom-metílico + clorimurom-etílico + glifosato.

Conforme a Tabela 24, verifica-se que a interação fatorial ente os tratamentos de
herbicidas e as PCS apresentou diferença significativa para o controle de I. grandifolia. Nota-se que
para o tratamento D+G aplicado diretamente sobre o solo (0% de PCS) houve menor eficácia de
controle, 78,72%. Nas aplicações sobre 50 e 100% de PCS o controle foi de 95,50% e 94,44%
respectivamente. O mesmo ocorreu com o tratamento SMM+CME+G, sendo que sua aplicação
diretamente sobre o solo (0% de PCS) foi menos eficaz (73,89%) quando comparado com as
aplicações sobre 50 e 100% de PCS, respectivamente 90,17% e 95,28% de controle para I.
grandifolia. O tratamento S+G se mostrou altamente eficaz em todas as modalidades em que foi
aplicado.
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Tabela 24. Porcentagem de controle de Ipomoea Grandifolia submetida aos tratamentos com herbicidas, aplicados sobre três PCS
obtidas pelo azevém. Paulínia, SP, 2014.
PCS

Tratamentos
0%

50 %

100 %

D+G¹

78,72 bB

95,50 abA

94,44 aA

S+G²

99,89 aA

98,67 aA

98,33 aA

SMM+CME+G³

73,89 bB

90,17 bA

95,28 aA

Test.

0,00 cA
F (Herb.) = 1526,92**

0,00 cA
F (PCS) = 22,83**

D.M.S. (Herb.) = 7,53

0,00 bA
F (Herb. x PCS) = 9,43**
D.M.S. (PCS) = 6,86

C.V. (%) = 12,62
** (significativo ao nível de 1% de probabilidade pelo teste F); C.V. (coeficiente de variação); D.M.S. (diferença mínima significativa). Médias
seguidas de mesma letra minúscula coluna e maiúscula na linha, não diferem estatisticamente entre si pelo teste Tukey a 5% de significância.
¹diclosulam + glifosato, ²sulfentrazone + glifosato e ³sulfometurom-metílico + clorimurom-etílico + glifosato.

Novamente sobre a Tabela 24, quando comparado os herbicidas em detrimento das
PCS nota-se que quando aplicados diretamente sobre o solo os tratamentos D+G e
SMM+CME+G foram significativamente inferiores que o tratamento S+G. O tratamento
SMM+CME+G quando aplicado sobre 50% de PCS apresentou 90,17% de controle para I.
grandifolia, mas mesmo assim se diferenciou estatisticamente dos tratamentos D+G e S+G, com
95,50% e 98,67% de controle respectivamente.
A Tabela 25 refere-se à interação tripla de tratamentos com herbicidas, PCS de azevém
em que foram aplicados e períodos de avaliação. Como a interação não foi significativa nota-se
através da análise das médias que o tratamento S+G foi altamente eficaz no controle de I.
grandifolia independentemente da PCS em que foi aplicado e do período de avaliação, com ótimo
residual aos 63DA. Pode ser observado também que os tratamentos D+G e SMM+CME+G aos
63DAA tivera sua eficácia de controle diretamente relacionada à PCS em que foram aplicados,
sendo que quando maior a porcentagem, melhor foi o controle das plantas daninhas. Outra
observação sobre estes dois tratamentos é que quanto maior a PCS melhor foi o residual dos
herbicidas. Ambos os tratamentos quando aplicados diretamente sobre o solo (0% de PCS)
tiveram eficácia de controle para I. grandifolia inferior a 80,00%. Já nas aplicações sobre 50 e 100%
de PCS o controle é superior a 80,00% para os dois herbicidas.

53

Tabela 25. Porcentagem de controle de Ipomoea grandifolia submetida aos tratamentos com herbicidas, aplicados sobre três PCS
obtidas pelo azevém, avaliado de 28 a 63DAA. Paulínia, SP, 2014.
Períodos de Avaliação (DAA)

Tratamentos x PCS
28 DAA

35 DAA

42 DAA

49 DAA

56 DAA

63 DAA

D+G¹ – 0%

96,67

86,67

85,67

78,33

76,67

68,33

D+G¹ – 50%

100,00

99,33

97,67

96,67

92,67

86,67

D+G¹ – 100%

100,00

96,33

96,00

94,33

91,67

88,33

S+G² – 0%

100,00

100,00

100,00

100,00

99,33

100,00

S+G² – 50%

100,00

100,00

100,00

100,00

96,00

96,00

S+G² – 100%

100,00

100,00

100,00

100,00

96,67

93,33

SMM+CME+G³ – 0%

95,00

78,33

73,33

68,33

65,00

63,33

SMM+CME+G³ – 50%

93,33

90,00

91,67

92,67

88,33

85,00

SMM+CME+G³ – 100%

96,67

95,67

95,67

93,33

93,33

93,33

Test. – 0%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Test. – 50%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Test. – 100%
F (Herb.) = 1526,93 **

0,00
0,00
F (PCS) = 22,84**

0,00
F (DAA) = 3,74 **

0,00
F (Herb. x PCS x DAA) = 0.74ns

C.V. (%) = 12.62
** (significativo ao nível de 1% de probabilidade pelo teste F); ns = não significativo; C.V. (coeficiente de variação); ¹diclosulam + glifosato,
²sulfentrazone + glifosato e ³sulfometurom-metílico + clorimurom-etílico + glifosato.

Na Tabela 26 estão apresentadas as médias de porcentagem de redução de biomassa da
parte aérea de Ipomoea grandifolia em relação à testemunha. A interação não foi significativa, porém
através da análise das médias nota-se o mesmo comportamento das médias da Tabela 25, onde
os tratamentos D+G e SMM+CME+G causaram uma redução maior da biomassa de I. grandifolia
conforme maior a PCS em que foram aplicados.
Tabela 26. Porcentagem de redução de biomassa da parte aérea de Ipomoea grandifolia em relação à testemunha, quando submetida
aos tratamentos com herbicidas, aplicados sobre três PCS obtidas pelo azevém. Paulínia, SP, 2014.
Tratamentos

PCS

D+G¹

0%
58,29

50%
83,18

100%
95,96

S+G²

100,00

98,52

98,10

SMM+CME+G³

58,18

86,12

96,38

F (Herb.) = 1,72 ns

F (PCS) = 2,24ns

F(Herb. x PCS) = 0,65 ns

C.V. (%) = 29,44
ns = não significativo; C.V. (coeficiente de variação); ¹diclosulam + glifosato, ²sulfentrazone + glifosato e ³sulfometurom-metílico + clorimurometílico + glifosato.

Conforme os dados da Tabela 27 o fatorial entre PCS e tratamentos com herbicidas
não foi significativo para o controle de Cenchrus echinatus. Através da análise das médias é possível
observar que o controle de C. echinatus foi eficiente em todas as situações estudadas, acima de
80,00%, com destaque para a média do tratamento SMM+CME+G aplicado sobre 100% de PCS
que apresentou controle de 99,61%.
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Tabela 27. Porcentagem de controle de Cenchrus echinatus submetida aos tratamentos com herbicidas, aplicados sobre três PCS
obtidas pelo azevém. Paulínia, SP, 2014.
PCS

Tratamentos
0%

50 %

100 %

D+G¹

88,39

91,39

90,83

S+G²

87,22

92,67

92,67

SMM+CME+G³

90,28

91,78

99,61

Test.

0,00

0,00

F (Herb.) = 1807,26**

F (PCS) = 5,35**

0,00
F (Herb. x PCS) = 1,80ns

C.V. (%) = 11,53
** (significativo ao nível de 1% de probabilidade pelo teste F); ns = não significativo; C.V. (coeficiente de variação); ¹diclosulam + glifosato,
²sulfentrazone + glifosato e ³sulfometurom-metílico + clorimurom-etílico + glifosato.

Em relação à interação tripla, Tabela 28, nota-se para o tratamento D+G que a
presença de cobertura do solo resultou no aumento do seu residual no ambiente, pois na
aplicação sobre 0 e 50% de PCS verificou-se uma redução na eficácia de controle do herbicida a
partir dos 56 DAA, entretanto na aplicação sobre 100% de palha não houve diferença
significativa durante todos os períodos de avaliação. Em relação aos tratamentos S+G e
SMM+CME+G a eficácia de controle sobre plantas daninhas pode ser considerada excelente
durante toda condução do experimento, ao passo que não apresentou diferença significativa ao
longo dos DAA. Aos 63 DAA a aplicação do tratamento D+G diretamente no solo resultou em
menor eficácia de controle sobre plantas daninhas e consequentemente efeito residual menor
quando comparado com os outros tratamentos, com um nível de controle inferior a 80%.
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Tabela 28. Porcentagem de controle de Cenchrus echinatus submetida aos tratamentos com herbicidas, aplicados sobre três PCS
obtidas pelo azevém, avaliado de 28 a 63DAA. Paulínia, SP, 2014.
Períodos de Avaliação (DAA)

Tratamentos x PCS
28 DAA

35 DAA

42 DAA

49 DAA

56 DAA

63 DAA

D+G¹ – 0%

100,00 aA

96,00 aAB

94,33 aAB

85,00 aABC

80,00 aBC

75,00 bC

D+G¹ – 50%

100,00 aA

98,00 aAB

96,00 aAB

89,33 aAB

85,00 aAB

80,00 abB

D+G¹ – 100%

100,00 aA

91,67 aA

93,33 aA

86,67 aA

87,33 aA

86,00 abA

S+G² – 0%

93,33 aA

93,33 aA

89,33 aA

81,33 aA

82,67 aA

83,33 abA

S+G² – 50%

100,00 aA

95,33 aA

95,33 aA

91,67 aA

91,00 aA

82,67 abA

S+G² – 100%

100,00 aA

95,33 aA

95,33 aA

91,67 aA

91,00 aA

82,67 abA

SMM+CME+G³ – 0%

100,00 aA

85,00 aA

91,67 aA

89,00 aA

88,33 aA

87,67 abA

SMM+CME+G³ – 50%

96,67 aA

97,00 aA

94,33 aA

88,33 aA

87,67 aA

86,67 abA

SMM+CME+G³ – 100%

100,00 aA

99,33 aA

100,00 aA

98,33 aA

100,00 aA

100,00 aA

Test. – 0%

0,00 bA

0,00 bA

0,00 bA

0,00 bA

0,00 bA

0,00 cA

Test. – 50%

0,00 bA

0,00 bA

0,00 bA

0,00 bA

0,00 bA

0,00 cA

Test. – 100%
F (Herb.) = 1807,26**

0,00 bA
0,00 bA
F (PCS) = 5,35 **

0,00 bA
0,00 bA
F (DAA) = 8,61**

0,00 bA

D.M.S. (Herb. x PCS) = 21,47

0,00 cA
F (Herb. x PCS x DAA) = 0,34**

D.M.S. (DAA) = 18,70
C.V. (%) = 11,53

** (significativo ao nível de 1% de probabilidade pelo teste F); C.V. (coeficiente de variação); D.M.S. (diferença mínima significativa). Médias
seguidas de mesma letra minúscula coluna e maiúscula na linha, não diferem estatisticamente entre si pelo teste Tukey a 5% de significância.
¹diclosulam + glifosato, ²sulfentrazone + glifosato e ³sulfometurom-metílico + clorimurom-etílico + glifosato.

Os dados da porcentagem de redução de biomassa de C. echinatus estão relacionados na
Tabela 29. A análise dos fatores foi significativa, no entanto não houve diferenças estatística
entre os tratamentos. Através da análise das médias ressalta-se que o tratamento SMM+CME+G
foi o que causou maiores reduções de biomassa da parte aérea de C. echinatus em relação à
testemunha, com porcentagens médias de redução de 88,52%, 85,60% e 99,42% para as
aplicações sobre 0, 50 e 100% de PCS respectivamente. Seguindo a análise, o tratamento que
gerou as menores reduções foi o tratamento S+G, com porcentagens médias de redução de
66,67%, 64,80% e 62,45% para as aplicações sobre 0, 50 e 100% de PCS respectivamente.
Tabela 29. Porcentagem de redução de biomassa da parte aérea de Cenchrus echinatus em relação à testemunha, quando submetida
aos tratamentos com herbicidas, aplicados sobre três PCS obtidas pelo azevém. Paulínia, SP, 2014.
Tratamentos

PCS

D+G¹

0%
78,52 aA

50%
75,74 aA

100%
80,54 aA

S+G²

66,67 aA

64,80 aA

62,45 aA

SMM+CME+G³

88,52 aA

85,60 aA

99,42 aA

F (Herb.) = 2,27ns

F (PCS) = 0,09ns

D.M.S. (Herb.) = 55,09

F (Herb. x PCS) = 0,08*
D.M.S. (PCS) = 55,09

C.V. (%) = 33,87
*(significativo ao nível de 5% de probabilidade pelo teste F); ns = não significativo; C.V. (coeficiente de variação); D.M.S. (diferença mínima
significativa). Médias seguidas de mesma letra minúscula coluna e maiúscula na linha, não diferem estatisticamente entre si pelo teste Tukey a 5%
de significância. ¹diclosulam + glifosato, ²sulfentrazone + glifosato e ³sulfometurom-metílico + clorimurom-etílico + glifosato.
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Na Tabela 30, observa-se que a interação fatorial entre os tratamentos de herbicidas e a
PCS apresentou diferença significativa para o controle de Eleusine indica. Os tratamentos D+G e
S+G tiveram médias de controle acima dos 95% em todas as PCS em que foram aplicados. No
entanto o tratamento SMM+CME+G teve sua eficácia diminuída quando este foi aplicado
diretamente sobre o solo, com 85,89% de controle. Quando aplicado sobre 50 e 100% de PCS a
eficácia de controle foi de 99,67% e 100,00% respectivamente.
Tabela 30. Porcentagem de controle de Eleusine indica submetida aos tratamentos com herbicidas, aplicados sobre três PCS
obtidas pelo azevém. Paulínia, SP, 2014.
PCS

Tratamentos
0%

50 %

100 %

D+G¹

95,39 aA

98,06 aA

99,22 aA

S+G²

100,00 aA

99,89 aA

100,00 aA

85,89 bB

99,67 aA

100,00 aA

SMM+CME+G³
Test.

0,00 cA
F (Herb.) = 4188,49**

0,00 bA
F (PCS) = 14,43**

D.M.S. (Herb.) = 4,81

0,00 bA
F (Herb. x PCS) = 8,60**
D.M.S. (PCS) = 4,38

C.V. (%) = 7,58
** (significativo ao nível de 1% de probabilidade pelo teste F); C.V. (coeficiente de variação); D.M.S. (diferença mínima significativa). Médias
seguidas de mesma letra minúscula coluna e maiúscula na linha, não diferem estatisticamente entre si pelo teste Tukey a 5% de significância.
¹diclosulam + glifosato, ²sulfentrazone + glifosato e ³sulfometurom-metílico + clorimurom-etílico + glifosato.

Quando a aplicação foi diretamente sobre o solo (0% de PCS) os tratamentos S+G e
D+G apresentaram uma eficácia de controle de E. indica superior ao do tratamento
SMM+CME+G, no entanto, nas PCS de 50 e 100% todos os tratamentos foram excelentes, com
médias de controle acima dos 98,00% de controle. (Tabela 30).
De acordo com os dados apresentados na Tabela 31, nota-se que a interação fatorial
entre tratamentos de herbicidas, PCS e períodos de avaliação não apresentaram diferença
significativa. Contudo, através da análise das médias pode ser observado que aos 28 DAA todos
os tratamentos de herbicidas apresentaram excelente nível de controle para E. indica. Ainda pela
análise das médias ressalta-se que aos 63DAA o tratamento D+G demonstrou uma diminuição
no seu controle conforme menor a PCS em que foi aplicado, com médias de 88,33%, 98,33% e
100,00% nas PCS de 0, 50 e 100% respectivamente. O tratamento S+G até os 63DAA
apresentou excelente controle da planta daninha, com médias de 100% para todas as condições
de aplicação. Já o tratamento SMM+CME+G demonstrou uma diminuição na eficácia de
controle aos 35DAA quando aplicado diretamente sobre o solo (0% de PCS) que perdurou até os
63DAA. Entretanto, quando este herbicida foi aplicado sobre 50 e 100% de PCS o controle de
E. indica foi excelente (100,00% de controle) até os 63DAA.
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Tabela 31. Porcentagem de controle de Eleusine indica submetida aos tratamentos com herbicidas, aplicados sobre três PCS
obtidas pelo azevém, avaliado de 28 a 63DAA. Paulínia, SP, 2014.
Períodos de Avaliação (DAA)

Tratamentos x PCS
28 DAA

35 DAA

42 DAA

49 DAA

56 DAA

63 DAA

D+G¹ – 0%

100,00

96,67

98,67

98,67

90,00

88,33

D+G¹ – 50%

100,00

96,67

96,67

98,33

98,33

98,33

D+G¹ – 100%

100,00

100,00

100,00

98,67

96,67

100,00

S+G² – 0%

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

S+G² – 50%

100,00

99,33

100,00

100,00

100,00

100,00

S+G² – 100%

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

SMM+CME+G³ – 0%

100,00

95,67

90,00

81,00

76,00

72,67

SMM+CME+G³ – 50%

100,00

100,00

99,33

99,33

99,33

100,00

SMM+CME+G³ – 100%

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Test. – 0%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Test. – 50%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
F (PCS) = 14,43**

0,00

0,00

0,00

Test. – 100%
F (Herb.) = 4188,49**

F (DAA) = 2.11ns

0,00
F (Herb. x PCS x DAA) = 0,96ns

C.V. (%) = 7,58
** (significativo ao nível de 1% de probabilidade pelo teste F); ns = não significativo; C.V. (coeficiente de variação); ¹diclosulam + glifosato,
²sulfentrazone + glifosato e ³sulfometurom-metílico + clorimurom-etílico + glifosato.

Na Tabela 32 não houve diferença significativa para a redução de biomassa da parte
aérea de E. indica, contudo, a análise das médias valida os resultados apresentados anteriormente.
Neste sentido para o tratamento com o D+G houve uma diminuição no seu controle conforme
menor a PCS em que foi aplicado, com médias de redução da biomassa da parte aérea de E. indica
em relação a testemunha de 83,92%, 89,98% e 97,61% nas PCS de 0, 50 e 100% respectivamente.
O tratamento S+G apresentou excelente controle da planta daninha, com médias de redução da
biomassa de aproximadamente 100,00% para todas as condições de aplicação. Já o tratamento
SMM+CME+G acumulou mais matéria seca da parte aérea da planta daninha quando aplicado
diretamente sobre o solo (0% de PCS), no entanto quando este herbicida foi aplicado sobre 50 e
100% de PCS, não houve massa seca da planta daninha nas parcelas.
Tabela 32. Porcentagem de redução de biomassa da parte aérea de Eleusine indica em relação à testemunha, quando submetida aos
tratamentos com herbicidas, aplicada sobre três PCS obtidas pelo azevém. Paulínia, SP, 2014.
Tratamentos

PCS

D+G¹

0%
83,92

50%
89,98

100%
97,61

S+G²

100,00

100,00

99,00

SMM+CME+G³
F (Herb.) = 2,07 ns

48,64

100,00
F (PCS) = 4,05*

100,00
F(Herb. x PCS) = 2,51 ns

C.V. (%) = 19,23
*(significativo ao nível de 5% de probabilidade pelo teste F); ns = não significativo; C.V. (coeficiente de variação); ¹diclosulam + glifosato,
²sulfentrazone + glifosato e ³sulfometurom-metílico + clorimurom-etílico + glifosato.
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Verifica-se na Tabela 33 que a interação fatorial ente os tratamentos de herbicidas e as
PCS apresentou diferença significativa para o controle de C. benghalensis. Para o tratamento D+G
aplicado sobre as PCS de 0, 50 e 100% de azevém não houve diferença estatística, a eficácia de
controle da planta daninha foi acima de 90,00% para todas as condições. Observa-se a mesma
condição para o tratamento S+G, que apresentou eficácia de controle de 100,00% de C.
benghalensis em todas as condições de PCS em que foi testado. Já o tratamento SMM+CME+G
teve sua eficácia de controle para a planta daninha diminuída quando aplicado diretamente sobre
o solo (0% de PCS) em relação às aplicações sobre 50 e 100% de PCS, com médias de 73,67%,
95,50% e 99,33%, respectivamente.
Tabela 33. Porcentagem de controle de Commelina benghalensis submetida aos tratamentos com herbicidas, aplicados sobre três
PCS obtidas pelo azevém. Paulínia, SP, 2014.
PCS

Tratamentos
0%

50 %

100 %

D+G¹

93,61 aA

98,17 aA

97,83 aA

S+G²

100,00 aA

100,00 aA

100,00 aA

73,67 bB

95,50 aA

99,33 aA

0,00 cA

0,00 bA

SMM+CME+G³
Test.
F (Herb.) = 1675,00**

0,00 bA
F (Herb. x PCS) = 10,70**

F (PCS) = 16,30**

D.M.S. (Herb.) = 7,45

D.M.S. (PCS) = 6,79
C.V. (%) = 12,02

** (significativo ao nível de 1% de probabilidade pelo teste F); C.V. (coeficiente de variação); D.M.S. (diferença mínima significativa). Médias
seguidas de mesma letra minúscula coluna e maiúscula na linha, não diferem estatisticamente entre si pelo teste Tukey a 5% de significância.
¹diclosulam + glifosato, ²sulfentrazone + glifosato e ³sulfometurom-metílico + clorimurom-etílico + glifosato.

Quando aplicado sobre 0% de PCS o controle do tratamento SMM+CME+G foi
inferior ao dos tratamentos D+G e S+G testados sobre a mesma condição. Nos testes realizados
sobre 50 e 100% de PCS todos os tratamentos foram igualmente eficientes, com médias de
controle superiores a 95,00% de controle de C. benghalensis. (Tabela 33).
Para a interação tripla, Tabela 34, o tratamento D+G não apresentou redução
significativa de seu residual até os 63DAA em todas as condições de PCS em que foi testado,
porém, nota-se uma discreta redução da eficácia de controle aos 56DAA quando o herbicida foi
aplicado diretamente sobre o solo, com média de controle de 90,00% contra 96,67% e 97,67%
quando aplicado sobre 50 e 100% respetivamente. O tratamento S+G controlou eficazmente
(100,00%) as plantas de C. benghalensis em todas as condições de PCS testadas até os 63DAA. Já
para o tratamento SMM+CME+G pode ser observada uma redução significativa da eficácia do
controle da planta daninha, 73,33%, aos 35DAA quando aplicado diretamente sobre o solo,
sendo que aos 63DAA a eficácia de controle caiu para 64,33%. Quando o mesmo tratamento foi
aplicado sobre 50 e 100% de PCS pela forragem de azevém não houve diferença estatística
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durante os períodos de avaliação, ou seja, não houve diminuição do residual do herbicida com
médias de controle aos 63DAA de 94,33% e 98,33% respetivamente.
Tabela 34. Porcentagem de controle de Commelina benghalensis submetida aos tratamentos com herbicidas, aplicados sobre três
PCS obtidas pelo azevém, avaliado de 28 a 63DAA. Paulínia, SP, 2014.
Períodos de Avaliação (DAA)

Tratamentos x PCS
28 DAA

35 DAA

42 DAA

49 DAA

56 DAA

63 DAA

D+G¹ – 0%

100,00 aA

90,00 abA

96,67 aA

93,33 aA

90,00 aA

91,67 aA

D+G¹ – 50%

100,00 aA

99,33 aA

97,67 aA

97,67 aA

96,67 aA

97,67 aA

D+G¹ – 100%

100,00 aA

99,33 aA

96,67 aA

96,67 aA

97,67 aA

96,67 aA

S+G² – 0%

100,00 aA

100,00 aA

100,00 aA

100,00 aA

100,00 aA

100,00 aA

S+G² – 50%

100,00 aA

100,00 aA

100,00 aA

100,00 aA

100,00 aA

100,00 aA

S+G² – 100%

100,00 aA

100,00 aA

100,00 aA

100,00 aA

100,00 aA

100,00 aA

SMM+CME+G³ – 0%

100,00 aA

73,33 bB

73,33 bB

66,67 bB

64,33 bB

64,33 bB

SMM+CME+G³ – 50%

100,00 aA

95,33 abA

96,67 aA

93,33 aA

93,33 aA

94,33 aA

SMM+CME+G³ – 100%

100,00 aA

100,00 aA

99,33 aA

100,00 aA

98,33 aA

98,33 aA

Test. – 0%

0,00 bA

0,00 cA

0,00 cA

0,00 cA

0,00 cA

0,00 cA

Test. – 50%

0,00 bA

0,00 cA

0,00 cA

0,00 cA

0,00 cA

0,00 cA

Test. – 100%
F (Herb.) = 1675,00**

0,00 bA
0,00 cA
F (PCS) = 16,26**

0,00 cA
0,00 cA
F (DAA) = 1,63ns

D.M.S. (Herb. x PCS) = 23,29

0,00 cA
0,00 cA
F (Herb. x PCS x DAA) = 0,50*

D.M.S. (DAA) = 20,28
C.V. (%) = 12,02

*(significativo ao nível de 5% de probabilidade pelo teste F); ** (significativo ao nível de 1% de probabilidade pelo teste F); ns = não significativo;
C.V. (coeficiente de variação); D.M.S. (diferença mínima significativa). Médias seguidas de mesma letra minúscula coluna e maiúscula na linha, não
diferem estatisticamente entre si pelo teste Tukey a 5% de significância. ¹diclosulam + glifosato, ²sulfentrazone + glifosato e ³sulfometurommetílico + clorimurom-etílico + glifosato.

De acordo com a mesma tabela observa-se que até os 28DAA não houve diferença
entre os tratamentos durante cada período de avaliação. Aos 35DAA o tratamento
SMM+CME+G aplicado diretamente sobre o solo (0% de PCS) demonstrou menor controle das
plantas daninhas, 73,33%, quando comparado com o mesmo herbicida aplicado sobre 50 e 100%
de PCS, com médias de controle de 95,33% e 100,00% respectivamente. Essa diferença
permaneceu até os 63DAA.
Na Tabela 35 estão apresentadas as médias da porcentagem de redução de biomassa da
parte aérea de C. benghalensis em relação à testemunha. A interação não foi significativa, porém
através da análise das médias nota-se que para o tratamento D+G a redução da biomassa da parte
aérea da planta daninha em relação à testemunha foi maior conforme menor a PCS em que foi
aplicado, com médias de redução de 83,33% quando aplicado diretamente sobre o solo, 76,19%
quando aplicado sobre 50% de PCS, 66,67% de controle quando aplicado sobre 100% de PCS. O
tratamento S+G causou 100% de redução massa seca da parte aérea de C. benghalensis em relação
à testemunha em todas as condições de PCS que foi testado. Já o tratamento SMM+CME+G
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causou a menor redução de massa seca da parte aérea da planta daninha quando foi aplicado
diretamente sobre o solo, com média de 30,86%, quando aplicado sobre 50% de PCS causou
uma redução de 66,67% e sobre 100% de PCS reduziu 100,00% da biomassa da parte aérea em
relação à testemunha.

Tabela 35. Porcentagem de redução de biomassa da parte aérea de Commelina benghalensis em relação à testemunha, quando
submetida aos tratamentos com herbicidas, aplicados sobre três PCS obtidas pelo azevém. Paulínia, SP, 2014.
Tratamentos

PCS

D+G¹

0%
83,33

50%
76,19

100%
66,67

S+G²

100,00

100,00

100,00

SMM+CME+G³

30,86

66,67

100,00

F (Herb.) = 2,35 ns

F (PCS) = 0,58 ns

F(Herb. x PCS) = 1,30 ns

C.V. (%) = 42,90
ns = não significativo; C.V. (coeficiente de variação); ¹diclosulam + glifosato, ²sulfentrazone + glifosato e ³sulfometurom-metílico + clorimurometílico + glifosato.

Na Tabela 36, verifica-se que a interação fatorial ente os tratamentos de herbicidas e as
PCS não apresentou diferença significativa para o controle de R. brasiliensis. Contudo pela da
análise das médias pode ser observado para os tratamentos D+G e S+G que conforme maior a
PCS que foram aplicados houve uma ligeira diminuição das médias de controle da planta daninha,
e o tratamento SMM+CME+G causou aproximadamente 100% de controle em todas as
condições testadas. Destaca-se que todos os tratamentos apresentaram médias de eficácia de
controle acima dos 90% para todas as condições. Quando aplicado sobre 0% de PCS todos os
tratamentos apresentaram 100% de controle para R. brasilenses.
Tabela 36. Porcentagem de controle de Richardia brasiliensis submetida aos tratamentos com herbicidas, aplicados sobre três PCS
obtidas pelo azevém. Paulínia, SP, 2014.
PCS

Tratamentos
0%

50 %

100 %

D+G¹

100,00

96,39

94,78

S+G²

100,00

96,11

93,89

SMM+CME+G³

100,00

99,72

100,00

Test.
F (Herb.) = 3560,31**

0,00
F (PCS) = 4,16*

0,00

0,00
F (Herb. x PCS) = 1,38ns

C.V. (%) = 8,21
*(significativo ao nível de 5% de probabilidade pelo teste F); ** (significativo ao nível de 1% de probabilidade pelo teste F); ns = não significativo;
C.V. (coeficiente de variação); ¹diclosulam + glifosato, ²sulfentrazone + glifosato e ³sulfometurom-metílico + clorimurom-etílico + glifosato.

Para a interação tripla (Tabela 37) até os 49DAA não houve diferenças entre os
herbicidas, porcentagens do solo em foram aplicados e períodos de avaliação. Aos 56DAA o
tratamento S+G aplicado sobre 100% de PCS apresentou uma diminuição na eficácia do controle
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da planta daninha de 81,67%, sendo que quando aplicado sobre as outras PCS não houve
diminuição significativa em seu residual durante o período estudado. Já os outros tratamentos
foram igualmente eficientes no controle de R. brasiliensis em todas as condições de PCS durante
todos os períodos de avaliação.
Tabela 37. Porcentagem de controle de Richardia brasiliensis submetida aos tratamentos com herbicidas, aplicados sobre três PCS
obtidas pelo azevém, avaliado de 28 a 63DAA. Paulínia, SP, 2014.
Períodos de Avaliação (DAA)

Tratamentos x PCS
28 DAA

35 DAA

42 DAA

49 DAA

56 DAA

D+G¹ – 0%

100,00 aA

100,00 aA

100,00 aA

100,00 aA

D+G¹ – 50%

100,00 aA

100,00 aA

100,00 aA

100,00 aA

D+G¹ – 100%

100,00 aA

100,00 aA

96,67 aA

96,67 aA

S+G² – 0%

100,00 aA

100,00 aA

100,00 aA

100,00 aA

S+G² – 50%

100,00 aA

100,00 aA

100,00 aA

100,00 aA

88,33 abA

88,33 abA

S+G² – 100%

100,00 aA

100,00 aA

100,00 aA

100,00 aA

81,67 bB

81,67 bB

SMM+CME+G³ – 0%

100,00 aA

100,00 aA

100,00 aA

100,00 aA

100,00 aA

100,00 aA

SMM+CME+G³ – 50%

100,00 aA

100,00 aA

100,00 aA

100,00 aA

100,00 aA

98,33 aA

SMM+CME+G³ – 100%

100,00 aA

100,00 aA

100,00 aA

100,00 aA

100,00 aA

100,00 aA

Test. – 0%

0,00 bA

0,00 bA

0,00 bA

0,00 bA

0,00 cA

0,00 cA

Test. – 50%

0,00 bA

0,00 bA

0,00 bA

0,00 bA

0,00 cA

0,00 cA

Test. – 100%
F (Herb.) = 3560,31**

0,00 bA
0,00 bA
F (PCS) = 4,16*

0,00 bA
0,00 bA
F (DAA) = 5.07**

D.M.S. (Herb. x PCS) = 16,34

100,00 aA

63 DAA

91,67 abA
87,67 abA
100,00 aA

100,00 aA
86,67 abA
87,67 abA
100,00 aA

0,00 cA
0,00 cA
F (Herb. x PCS x DAA) = 0,51*

D.M.S. (DAA) = 14,23
C.V. (%) = 8,21

*(significativo ao nível de 5% de probabilidade pelo teste F); ** (significativo ao nível de 1% de probabilidade pelo teste F); C.V. (coeficiente de
variação); D.M.S. (diferença mínima significativa). Médias seguidas de mesma letra minúscula coluna e maiúscula na linha, não diferem
estatisticamente entre si pelo teste Tukey a 5% de significância. ¹diclosulam + glifosato, ²sulfentrazone + glifosato e ³sulfometurom-metílico +
clorimurom-etílico + glifosato.

Ressalta-se que até os 49DAA não houve diferença entre os tratamentos durante cada
período de avaliação. Aos 56DAA o tratamento de S+G aplicado sobre 100% de PCS
demonstrou menor controle das plantas daninhas, 81,67%, diferenciando-se estatisticamente de
todos os outros tratamentos. (Tabela 37).
Na Tabela 38 não houve diferença significativa para a redução de biomassa da pare
aérea de R. brasiliensis. Contudo através da análise das médias ressalta-se que todos os tratamentos
aplicados diretamente sobre o solo (0% de PCS) controlaram eficazmente as plantas de R.
brasiliensis, com 100,00% de redução de biomassa em relação a testemunha. O mesmo controle
pode ser observado na aplicação do tratamento SMM+CME+G sobre 100% de PCS pelo
azevém, com redução de 100,00% da biomassa da planta daninha.
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Tabela 38. Porcentagem de redução de biomassa da parte aérea de Richardia brasiliensis em relação à testemunha, quando
submetida aos tratamentos com herbicidas, aplicados sobre três PCS obtidas pelo azevém. Paulínia, SP, 2014.
Tratamentos

PCS

D+G¹

0%
100,00

50%
33,33

S+G²

100,00

66,67

61,94

SMM+CME+G³

100,00

66,67

100,00

F (Herb.) = 0,59 ns

F (PCS) = 10,20**

100%
75,39

F (Herb. x PCS) = 0,47 ns

C.V. (%) = 48,77
** (significativo ao nível de 1% de probabilidade pelo teste F); ns = não significativo; C.V. (coeficiente de variação); ¹diclosulam + glifosato,
²sulfentrazone + glifosato e ³sulfometurom-metílico + clorimurom-etílico + glifosato.

Ao analisar conjuntamente os dados obtidos para o azevém, ressalta-se que não houve
redução na eficácia de controle para os herbicidas testados, em todos as PCS estudadas. Para as
plantas daninhas I. grandifolia, C. echinatus, E. indica e C. benghalensis, nota-se que, conforme
aumenta-se a PCS pelo azevém ainda verde, aumenta-se a eficácia de controle.
A ausência de redução no controle das plantas daninhas pelos tratamentos quando
aplicados sobre a cobertura verde do azevém, pode estar associada a barreira física formada após
a completa dessecação da forrageira pelo glifosato. A presença de restos vegetais sobre o solo
pode causar adsorção de uma parte do herbicida aplicado sobre ela, além da adsorção pela parte
de argila do solo. Contudo, a associação dos efeitos dos herbicidas com o efeito da barreira física
gerada pela cobertura do solo dessecada contribuiu para melhor eficácia de controle das plantas
daninhas.
A presença de camada de palha, altera a dinâmica dos herbicidas no solo influenciando o
comportamento das plantas daninhas no que tange a sua germinação e estabelecimento. A palha
exerce um efeito físico, através da formação de uma barreira, a qual impede a passagem de luz
inibindo a germinação de sementes e o desenvolvimento inicial das plântulas. O efeito biológico
também pode afetar o estabelecimento das plantas daninhas, pois a presença da cobertura morta
gera condições para o estabelecimento de uma grande diversidade de organismos que podem
utilizar sementes e plântulas como fontes de energia. A intensidade de tais efeitos depende do
material de origem e da sua incorporação ou não ao solo (DURIGAN e ALMEIDA, 1993).
Com o objetivo de avaliar o efeito de diferentes quantidades de palha de cana-de-açúcar
deixadas na superfície do solo sobre a emergência de algumas espécies de plantas daninhas
pertencentes à família Convolvulaceae, Azania (2002), relatou seja pela alteração da temperatura
do solo ou simplesmente o efeito físico, 20 t ha-1 de palha de cana-de-açúcar reduziu em 82, 65,
62, 70, 60 e 88% o número de plantas de Ipomoea quamoclit, Ipomoea purpurea, Ipomoea grandifolia,
Ipomoea hederifolia, Ipomoea nil e Merremia cissoides, respectivamente, quando comparadas à ausência
de palha.
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Mais um fator que pode ter influenciado a maior eficácia dos tratamentos nas maiores
PCS, é a menor degradação da palha, pela maior relação C/N do azevém (AGOSTINETTO et
al., 2000), aumentando o período da atividade alelopática e o efeito de barreira física presente na
cobertura. A menor degradação da palha do azevém contribui para a lixiviação do herbicida da
cobertura em que foi aplicado, pois quanto menos envelhecida a matéria orgânica, menor é o seu
potencial de adsorver a molécula do herbicida. Mudanças na constituição química dos resíduos
vegetais durante o seu processo de decomposição podem ser responsáveis pela capacidade
diferenciada de adsorção dos herbicidas. O aumento da adsorção na cobertura morta em
deterioração pode estar associado ao enriquecimento da lignina. (CORREIA et al., 2007).
A cobertura morta na superfície do solo melhora a eficácia dos herbicidas residuais,
pois a plântula, ao romper a palha, fica enfraquecida, facilitando o seu controle pelo herbicida.
Além do efeito físico, fitotoxinas presentes na palha podem inibir a emergência e o
desenvolvimento da plântula, porém não promovem a sua mortalidade, o que é favorecido em
associação ao controle químico (CORREIA et al., 2005).
Os resíduos de culturas de cobertura usadas para aumentar a fertilidade do solo e
controlar plantas daninhas, também podem suprimir a germinação e o crescimento das culturas,
pela presença de aleloquímicos (LIEBMAN; SUNDBERG, 2006). Este é mais um elemento que
pode ter agido de forma casada com o uso dos herbicidas residuais é o efeito alelopático já
conhecido desta forrageira, culminando no melhor controle das plantas daninhas das parcelas em
que os herbicidas foram aplicados sobre a massa verde do azevém.
A aplicação dos tratamentos pode ter auxiliado o efeito alelopático das plantas de
cobertura no controle de plantas daninhas. O herbicida aliado ao uso da alelopatia, presente em
algumas forrageiras, e ao correto manejo da planta usada como cobertura do solo, tornam-se uma
ferramenta eficaz para evitar a redução de produtividade da cultura em função da interferência
gerada pelas plantas daninhas (BALBINOT JUNIOR et al., 2007).
Estudando azevém, Moraes et al. (2013) concluíram que a associação dos efeitos
deletérios dos compostos alelopáticos da cobertura do azevém junto com a aplicação do
herbicida nicossulfuron na dose de 50 g i.a. ha-1 aumentou a produção do milho. Segundo os
autores o aumento na produção do milho foi porque o nicosulfuron faz o controle das plantas
daninhas existentes na área e a atividade alelopática das plantas de cobertura pode impedir a
germinação de sementes presente no banco de sementes do solo ao longo da estação de
crescimento da cultura.
Segundo Martins et al. (2016), o uso Avena strigosa como cobertura morta sobre o solo
foi eficiente na supressão de plantas daninhas monocotiledôneas e dicotiledôneas, a ponto de ser
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dispensável o uso de herbicida para o controle de plantas daninhas. Castagnara et al. (2012),
relataram que a cobertura morta de azevém possui efeitos alelopáticos potenciais, isso porque
extratos de azevém diminuíram a velocidade de germinação de sementes de pepino (espécie
utilizada para detectar efeitos alelopáticos).
As características físico químicas dos herbicidas testados também favorecem sua
lixiviação da palha de azevém para o solo. Destas, as mais importantes são o coeficiente de
partição octanol-água (Kow), a solubilidade em água (S), a pressão de vapor (PV)
(CHRISTOFFOLETI; LÓPEZ-OVEJERO, 2005). Quanto maior sua solubilidade em água, por
exemplo, maior será sua capacidade de transpor a cobertura e atingir o solo no sistema de
semeadura direta (CORREIA; REZENDE, 2002). A pressão de vapor representa o tempo que o
herbicida pode ficar ou na superfície do solo, ou na camada de palha sobre o solo, sem que ele
sofra perdas por volatilização. O coeficiente de partição octanol-água (Kow) mede a afinidade do
herbicida a lipídeos, ou seja, sua afinidade pela fase polar (água) e apolar (octanol), podendo ser
utilizado para medir a interação entre herbicidas e o material orgânico. Quanto aos herbicidas
testados, todos possuem características físico químicas favoráveis a transposição da palha, ou seja,
baixo Kow, alta solubilidade em água e baixo PV.
Ao testar a viabilidade da aplicação do herbicida imazaquin sobre a cobertura morta de
aveia-preta, Rodrigues et al. (2000b) constataram que a presença de presença de 7 e 14 t ha-1 de
palha sobre o solo contribuiu para o controle das plantas daninhas Brachiaria plantaginea, Euphorbia
heterophylla e Bidens pilosa pelo herbicida imazaquin. Os mesmos autores em outro estudo sobre a
retenção de herbicidas pela palha de aveia-preta, constataram que, na aplicação da mistura de
sulfentrazone com metribuzin (350g ha-1 + 360g ha-1), mais de 80% do sulfentrazone aplicado
lixiviou da palha para o solo, levando a crer que não houve perda do herbicida (RODRIGUES et
al. 2000a).
Resultados de pesquisa de Carvalho (2000) mostram que o herbicida clorimurom-etílico
nas doses de 10 e 20g ha-¹ aplicados junto com o glifosato em dessecação de plantas daninhas
adultas foi altamente eficaz no controle da germinação de C. echinatus aos 45DAA.
Sobre a planta daninha R. brasiliensis, a presença de 100% de PCS para o tratamento
S+G diminuiu o controle da planta daninha. Para R. brasiliensis, possivelmente, a concentração de
sulfentrazone disponível na solução do solo, lixiviado da palha, não foi suficiente para garantir
um controle igual ao aplicado diretamente sobre o solo. Contudo, mesmo com o pior
desempenho para o tratamento S+G aplicado sobre 100% de PCS, o controle de R. brasiliensis
foi satisfatório (superior a 80%). De acordo com Rodrigues e Almeida (2011), a R. brasiliensis é
uma espécie mediamente suscetível ao sulfentrazone.
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5. CONCLUSÕES
Não houve redução na eficácia de controle das plantas daninhas (I. grandifolia, C. echinatus,
E. indica, C. benghalensis e R. brasiliensis) e no residual dos herbicidas diclosulam, sulfentrazone e
sulfometurom-metílico + clorimurom-etílico associados ao glifosato aplicados em dessecação
sobre as PCS de 50 e 100% de milheto e azevém ainda verde quando comparadas a aplicação
sobre o solo completamente exposto.
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