
0 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

ESCOLA DE AGRONOMIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM AGRONOMIA 
 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE DE HERBICIDAS PRÉ-EMERGENTES EM SOLOS DO 

CERRADO, NA PRESENÇA E AUSÊNCIA DE RESÍDUOS 

ORGÂNICOS 
 

 

 

 

 

LARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA PACHECO 

 

 

 

Orientadora: 

Profª. Drª. Virgina Damin 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

Junho-2017 

 



1  



2 

LARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA PACHECO 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE DE HERBICIDAS PRÉ-EMERGENTES EM SOLOS DO 

CERRADO, NA PRESENÇA E AUSÊNCIA DE RESÍDUOS 

ORGÂNICOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goiânia, GO – Brasil 

2017 

 

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação 

em Agronomia, da Universidade Federal de 

Goiás, como requisito parcial à obtenção do título 

de Doutor em Agronomia, área de concentração: 

Solo e Água 

Orientadora: 

    Profa. Dra Virginia Damin 

 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



4 

 



5 

DEDICO 

 

Ao meu avô, Daniel Pereira (in memoriam), pelos valiosos ensinamentos e pelo 

exemplo de força, coragem e dedicação até o último instante de vida. Por ter sido fiel a 

Deus e ter confiado à Ele a nossa bela e unida família. 

 

Eternas saudades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



6 

AGRADECIMENTOS 

 

Ao dono de toda ciência, sabedoria e poder – Deus – a força que me move e me 

capacita para seguir em frente. 

Ao meu esposo Lucas, por todo amor, cuidado e paciência. Por acreditar nos 

meus sonhos e me ajudar a realizá-los. Por estar ao meu lado em todos os momentos, nas 

alegrias e nas adversidades. 

Aos meus pais Sebastião e Elenir, meus maiores exemplos de vida. Por 

torcerem por mim e não medirem esforços para que eu alcançasse meus objetivos. Pelo 

colo, abraços, palavras, orações e amor durante esses anos. 

À minha irmã Luana, por ter sido minha companhia nos momentos mais 

difíceis e trabalhosos durante o doutorado. Seu bom humor, carisma e amor foram 

combustíveis para que eu continuasse firme na jornada.  

À minha irmã Tais, pela sua amizade, carinho e preocupação. Ao meu sobrinho 

Felipe, que na inocência de criança, me arrancou gostosas gargalhadas e transformou 

muitas preocupações em esperança.  

À Maria Laura Pacheco, que abriu as portas de sua casa e me recebeu com 

muito amor e carinho. Pela estadia, pelas conversas renovadoras e pelos conselhos que 

carregarei por toda minha vida. 

Aos meus irmãos Mariana, Mauro Igor e Gabriel pelo carinho e torcida. 

Aos meus avós, sogros, cunhados, tios, primos, amigos e colegas, pelo apoio 

em todas as horas, por serem tão especiais. 

À minha orientadora, Virginia Damin, por ter confiado no meu trabalho nesses 

6 anos. Pela disposição em ensinar, pela compreensão, pela paciência. Pelos ensinamentos 

que me lapidaram e me fizeram uma pesquisadora melhor. Pelos projetos malucos e 

trabalhosos, que me ensinaram a fazer pesquisa de qualidade e não quantidade para encher 

currículo. Por ser uma profissional exemplar, pela qual tenho imenso carinho, admiração e 

eterna gratidão.  

À minha amiga Ana Paula Pelosi, pela amizade sincera, pelo apoio e pelas 

palavras incentivadoras que em vários momentos me trouxeram paz. 

À equipe HERBSOLO, em especial aos estagiários Sara, José, Alessandra, 

Karol, Adriano, Miguel, Vinícius, Igor e aos companheiros da turma de Solo e Água, Carol 

e Marco, pela ajuda e incentivo, sem os quais seria muito difícil conduzir este trabalho.  

 



7 

Ao professor Cícero Célio e à equipe do Laboratório de Matéria Orgânica da 

UnB, em especial a Walda e Priscila, por terem cedido o espaço, equipamentos e materiais 

para realização de algumas etapas deste trabalho, além dos ensinamentos e amizades. 

À todos os professores, técnicos e funcionários da UFG – Campus Samambaia, 

pois cada um contribui como pôde para a realização deste trabalho e toda ajuda foi 

essencial, em especial ao anjo da pós-graduação, Wellinton. 

À UFG – Campus Samambaia pela oportunidade única de me tornar Mestre e 

Doutora. 

À FAPEG - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás pelo apoio e 

financiamento dessa pesquisa. 

À todos que, mesmo não estando perto, torceram por mim, oraram e 

acreditaram. 

Muito obrigada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

SUMÁRIO 

 RESUMO ....................................................................................................... 10 

 ABSTRACT .................................................................................................. 11 

1 INTRODUÇÃO ............................................................................................ 12 

2 REVISÃO DE LITERATURA .................................................................... 15 

2.1 HERBICIDAS PRÉ-EMERGENTES ............................................................ 15 

2.1.1 Atrazina ......................................................................................................... 15 

2.1.2 Clomazone ..................................................................................................... 17 

2.1.3 Diclosulam ..................................................................................................... 18 

2.1.4 Oxyfluorfen ................................................................................................... 19 

2.1.5 Sulfentrazone ................................................................................................ 20 

2.2 CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS DOS HERBICIDAS QUE 

AFETAM O SEU COMPORTAMENTO NO SOLO .................................... 20 

2.3 ATRIBUTOS DO SOLO E PRÁTICAS DE MANEJO NO 

COMPORTAMENTO DE HERBICIDAS PRÉ-EMERGENTES ................ 22 

2.3.1 Efeito da palhada no comportamento de herbicidas no solo .................... 25 

2.3.2 Efeito da adição de biochar no comportamento de herbicidas no solo ... 26 

3 ATIVIDADE DO HERBICIDA OXYFLUORFEN APLICADO EM 

SOLOS DO CERRADO ............................................................................... 28 

 RESUMO ....................................................................................................... 28 

 ABSTRACT ................................................................................................... 28 

3.1  INTRODUÇÃO .............................................................................................. 29 

3.2 MATERIAL E MÉTODOS ............................................................................ 30 

3.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO ................................................................... 34 

3.4 CONCLUSÕES .............................................................................................. 41 

4 ATIVIDADE DE HERBICIDAS PRÉ-EMERGENTES APLICADOS 

EM SOLOS DO CERRADO ....................................................................... 42 

 RESUMO ....................................................................................................... 42 

 ABSTRACT ................................................................................................... 42 

4.1 INTRODUÇÃO .............................................................................................. 43 

4.2 MATERIAL E MÉTODOS ............................................................................ 45 

4.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO ................................................................... 47 

4.3.1 Clomazone ..................................................................................................... 47 

4.3.2 Diclosulam ..................................................................................................... 52 

4.3.3 Sulfentrazone ................................................................................................ 56 

4.4 CONCLUSÕES .............................................................................................. 61 

5 ATIVIDADE DO HERBICIDA OXYFLUORFEN APLICADO EM 

SOLO COM ADIÇÃO DE BIOCHAR DE LODO DE ESGOTO ........... 62 

 RESUMO ....................................................................................................... 62 

 ABSTRACT ................................................................................................... 62 

5.1 INTRODUÇÃO .............................................................................................. 63 

5.2 MATERIAL E MÉTODOS ............................................................................ 64 

5.2.1 Experimento 1 ............................................................................................... 65 

5.2.2 Experimento 2............................................................................................... 66 

5.2.3 Desenvolvimento dos experimentos............................................................. 66 

 



9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.4 Análise estatística ......................................................................................... 67 

5.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO ................................................................... 67 

5.3.1 Experimento 1 ............................................................................................... 67 

5.3.2 Experimento 2 ............................................................................................... 70 

5.4 CONCLUSÕES .............................................................................................. 72 

6 ATIVIDADE DE HERBICIDAS PRÉ-EMERGENTES EM SOLO 

COM PALHADA DE Pennisetum glaucum ............................................... 73 

 RESUMO ....................................................................................................... 73 

 ABSTRACT ................................................................................................... 73 

6.1  INTRODUÇÃO .............................................................................................. 74 

6.2 MATERIAL E MÉTODOS ............................................................................ 76 

6.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO ................................................................... 78 

6.4 CONCLUSÕES .............................................................................................. 84 

7 CONCLUSÕES GERAIS ............................................................................ 85 

8 REFERÊNCIAS ........................................................................................... 87 

  

 



10 

RESUMO 

 

PACHECO, L. C. P. S. Atividade de herbicidas pré-emergentes em solos do cerrado, 

na presença e ausência de resíduos orgânicos. 2017. 99 f. Tese (Doutorado em 

Agronomia: Solo e Água) - Escola de Agronomia, Universidade Federal de Goiás, 

Goiânia, 2017.1 

 

O comportamento dos herbicidas no ambiente não é determinado, somente, 

pelas características físico-químicas dos produtos (pKa, Kow, pressão de vapor, 

solubilidade em água e etc). Os atributos do solo (CTC, teor de matéria orgânica, textura, 

mineralogia, pH, etc), os fatores ambientais (temperatura, precipitação pluviométrica, 

ventos) e as práticas adotadas nos sistemas de produção (sistema de cultivo, cobertura 

vegetal, adubação química ou orgânica) também afetam o comportamento dos herbicidas 

no ambiente. Diante disso, objetivou-se com este trabalho avaliar: 1 – O efeito do tipo de 

solo na atividade dos herbicidas clomazone, diclosulam, oxyfluorfen e sulfentrazone e 

determinar a dose ideal desse herbicida em cada tipo de solo, por meio de curvas de dose-

resposta; 2 – A atividade do herbicida Oxyfluorfen em solo com adição de biochar de lodo 

de esgoto; 3 – A atividade de herbicidas pré-emergentes, na ausência e presença de palhada 

de Pennisetum glaucum. O tipo de solo afeta a atividade dos herbicidas estudados e, 

portanto, deve ser considerado quando da tomada de decisão das doses aplicadas dos 

herbicidas. Nos solos de Cerrado, a CTC é o atributo do solo mais indicado para predição 

das doses a serem aplicadas do herbicida oxyfluorfen. Quanto ao impacto de resíduos 

orgânicos na atividade de herbicidas, a adição de biochar de lodo de esgosto, obtido pela 

pirólise a 500°C, aumentou a sorção do herbicida Oxyfluorfen ao solo, reduzindo sua 

disponibilidade às plantas. A eficácia no controle de plantas daninhas dos herbicidas 

atrazina, clomazone e diclosulam, éafetada negativamente pela presença de palhada de 

Pennisetum glaucum. A presença de palhada de Pennisetum glaucum não afeta a eficácia 

dos herbicidas Oxyfluorfen e Sulfentrazone. 

 

Palavras-chave: pré-emergentes, bioensaio, sorção, biochar, palhada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Orientador(a): Profª. Drª. Virginia Damin, EA-UFG. 
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ABSTRACT 

 

PACHECO, L. C. P. S. Activity of pre-emergent herbicides in cerrado soils, in the 

presence and absence of organic residues. 2017. 99 f. Thesis (Doctorate degree in 

Agronomy: Soil and Water) - Escola de Agronomia e Engenharia de Alimentos, 

Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2017.2 

 

The behavior of the herbicides in the environment is not determined solely by 

the physicochemical characteristics of the products (pKa, Kow, vapor pressure, water 

solubility and etc.). Soil attributes (CTC, organic matter, texture, mineralogy, pH, etc.), 

environmental factors (temperature, rainfall, winds) and the practices adopted in the 

production systems (cropping system, vegetation cover, chemical fertilization Or organic) 

also affect the behavior of herbicides in the environment. The objective of this work was to 

evaluate: 1 - The effect of the soil type on the activity of the herbicides clomazone, 

diclosulam, oxyfluorfen and sulfentrazone and to determine the ideal dose of this herbicide 

in each type of soil, through dose- answer; 2 - The activity of the herbicide Oxyfluorfen in 

soil with addition of biochar of sewage sludge; 3 - The activity of pre-emergent herbicides, 

in the absence and presence of Pennisetum glaucum straw. The soil type affected the the 

herbicides activities and, therefore, should be considered when deciding the herbicide 

applied doses. In Cerrado soils CEC is the most suitable soil attribute to predict the ideal 

herbicides doses of oxyfluorfen. The addition of biochar from sewage sludge obtained by 

pyrolysis at 500 ° C increased the sorption of the herbicide Oxyfluorfen to the soil, 

reducing its availability to the plants. The herbicide efficacy of the herbicides atrazine, 

clomazone and diclosulam is negatively affected by the presence of straw of Pennisetum 

glaucum. The presence of straw of Pennisetum glaucum does not affect the effectiveness of 

the herbicides Oxyfluorfen and Sulfentrazone. 

 

Key words: Pre-emergent, bioassay, sorption, biochar, straw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                      
2 Adviser: Profª. Drª. Virginia Damin, EA-UFG. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Brasil é o maior consumidor mundial de herbicidas, que são aplicados 

principalmente nas lavouras de soja, milho e cana-de-açúcar (ANDEF, 2016). A região 

Centro-Oeste é um dos principais destinos destas moléculas visto que responde, 

atualmente, por cerca de 55% da produção nacional de soja, 76% de algodão, 31% do 

milho, 18% arroz e 22% do feijão, 55% da produção carne. 

É importante ressaltar que além da grande relevância da região Centro-Oeste 

para o agronegócio nacional, nela está localizado o bioma Cerrado, que é o segundo maior 

bioma brasileiro. O Cerrado é considerado um dos 34 “hotspots” de biodiversidade no 

Planeta (Myers et al., 2000), abrigando cerca de 11 mil espécies. Portanto, é necessário 

buscar alternativas de produção de alimentos que garantam altas produtividades associadas 

ao baixo impacto ambiental. 

No que se refere ao uso de herbicidas, preconiza-se aumentar a eficácia das 

moléculas aplicadas, para garantir menor custo de produção e menor potencial de 

contaminação ambiental. A grande dificuldade decorre do fato de que o comportamento 

dos herbicidas no ambiente não é determinado, somente, pelas características físico-

químicas dos produtos (pKa, Kow, pressão de vapor, solubilidade em água e etc). Os 

atributos do solo (CTC, CTA, teor de matéria orgânica, disponibilidade de nutrientes, 

potencial redox e etc), os fatores ambientais (temperatura, precipitação pluviométrica, 

ventos) e as práticas adotadas nos sistemas de produção (sistema de cultivo, cobertura 

vegetal, adubação química ou orgânica) também afetam o comportamento dos herbicidas 

no ambiente (Damin et al., 2009). 

O Cerrado apresenta condições edafo-climáticas distintas dos demais biomas 

brasileiros. Os Latossolos da região são caracterizados pelo alto teor de óxidos e de 

caulinita, pela elevada capacidade de troca de ânions (CTA) e pela baixa capacidade de 

troca de cátions (CTC). No bioma, estes solos coexistem com solos de textura arenosa 

(Neossolos Quartzarênicos), com aqueles ricos em petroplintitas (Plintossolos Pétricos), 

com solos de fertilidade mais alta, derivados de rochas máficas (Nitossolos), com solos 

formados em condições de hidromorfísmo (Gleissolos) e outros (Oliveira, 2002). 
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Embora muitas pesquisas tenham evidenciado as características intrínsecas dos 

solos de Cerrado, estas características e a variabilidade de solos existentes não têm sido 

consideradas para fins de recomendação de herbicidas. No campo, tem sido constatada a 

ocorrência de fitotoxicidade em algumas áreas, após aplicação de herbicidas não 

ionizáveis, como o clomazone; o que pode estar relacionado a baixa capacidade sortiva das 

argilas presentes nos Latossolos oxídicos da região (Alleoni, 2002). Outro problema que 

vem sendo observado é a ineficiência de herbicidas com caráter de ácido fraco, no controle 

de plantas daninhas, em áreas de Latossolos com caráter ácrico, caracterizados pela 

elevada CTA, que pode resultar na elevada sorção e formação de resíduo ligado de 

herbicidas com esta característica, reduzindo sua disponibilidade às plantas. 

Além do tipo de solo, deve-se considerar as práticas de manejo utilizadas. No 

sistema de plantio direto e no sistema de cultivo de cana-de-açúcar sem despalha a fogo, 

que são altamente difundidos no Brasil, a adição de palha dificulta a mobilidade dos 

herbicidas aplicados ao solo (Costa et al., 1997). Dependendo das características da 

molécula e da distribuição das chuvas, a palha pode interceptar até 90% do produto 

aplicado (Rodrigues et al., 2000; Medeiros, 2001; Negrisoli et al., 2004; Cavenaghi et al., 

2007). 

A adição de resíduos orgânicos, também afeta o comportamento e, 

consequentemente, a eficácia e potencial de contaminação dos herbicidas. O biochar, 

produzido a partir da pirólise de biomassa submetida a elevadas temperaturas, em 

condições anóxicas ou de baixos teores de oxigênio (Labegalini, 2013; Lehmann & 

Stephen, 2009) é um material rico em carbono poroso, enriquecido e apresenta, portanto, 

grande potencial remediador. Além disso, é capaz de promover melhorias na qualidade do 

solo (Paz- Ferreiro et al., 2012), mitigar a emissão de gases responsáveis pelas mudanças 

climáticas, imobilizar metais pesados e minimizar a bioacumulação de substâncias tóxicas 

(Khan et al., 2013). Outros estudos demonstram ainda a capacidade do biochar em 

aumentar a sorção de pesticidas no solo, devido à sua elevada área de superfície, alta 

microporosidade e outras propriedades físico-químicas (Yang & Sheng, 2003; Yu et al., 

2006).  

Portanto, a tomada de decisão quanto à molécula a ser utilizada, o momento de 

aplicação, a dose e a necessidade de irrigação ou incorporação, devem ser fundamentadas 

no conhecimento das características físico-químicas do produto, dos atributos do solo, das 
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condições climáticas, das práticas utilizadas nos sistemas de produção e das interações 

destes fatores (Damin et al., 2009).  

Neste contexto, é necessário o desenvolvimento de estudos que permitam 

estabelecer critérios de recomendação de herbicidas baseados nestes fatores para garantir o 

aumento da eficácia no controle de plantas daninhas e menor potencial de impacto 

ambiental pelo uso destas moléculas. Estas pesquisas são particularmente importantes para 

os herbicidas pré-emergentes, de uso difundido em todas as culturas, com destaque a cana-

de-açúcar, ao algodão, citrus, soja e arroz irrigado, visto que são aplicados diretamente no 

solo, sendo sua eficácia influenciada pelas condições edáficas. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 HERBICIDAS PRÉ-EMERGENTES 

 

O Brasil é o maior mercado mundial de agroquímicos (ANDEF, 2016). Os 

herbicidas representam cerca de 62,6% do total de vendas de agroquímicos no país nos 

últimos anos (IBGE, 2015), sendo aplicados, principalmente, nas culturas de soja, milho e 

cana-de-açúcar.  

A aplicação de herbicidas em pré-emergência vem ganhando destaque entre os 

produtores brasileiros. Os herbicidas pré-emergentes são aplicados ao solo antes da 

emergência das plantas daninhas e em pós-plantio da cultura, eliminando a interferência 

dessas plantas no início do desenvolvimento da cultura. Estes herbicidas apresentam 

atividade residual no solo; podem ser usados em sistema de plantio convencional e plantio 

direto e não necessitam de incorporação, com isso há menor exposição do solo à erosão, 

reduzindo o impacto ambiental (Gazziero, 1998). Diversos herbicidas pré-emergentes com 

diferentes ingredientes ativos e formulações são registrados no Brasil. A seguir, são 

apresentados alguns dos principais herbicidas pré-emergentes utilizados na agricultura 

brasileira. 

 

2.1.1 Atrazina 

 

A atrazina [6-cloro-N-etil-N’-(1-metiletil)-1,3,5-triazina-2,4diamina] está entre 

os herbicidas mais utilizados no Brasil, representando 10,1% da comercialização de 

agroquímicos no país (IBGE, 2015). Pertencente ao grupo químico das triazinas, a atrazina 

é o herbicida mais utilizado para controle de plantas daninhas na cultura do milho, 

podendo ser usado ainda para outras culturas, como sorgo e cana. Embora ainda seja 

intensamente utilizada no Brasil, o uso de atrazina foi proibido em diversos países 

(European Comission, 2004), devido a frequente detecção deste herbicida em 

concentrações acima do limite máximo permitido em amostras de água e solo (Graymore 

et al., 2001). 
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Apresenta caráter básico, com moderada a alta mobilidade no solo e elevado 

potencial para contaminação de águas subterrâneas. Em condições climáticas tropicais e 

subtropicais sua persistência média no solo varia entre 150 a 210 dias (Rodrigues & 

Almeida, 2011).  

A atrazina atua como inibidor da fotossíntese no fotossistema II. O herbicida 

consegue se encaixar no mesmo local de ligação da quinona QB. As plantas não são 

afetadas pelo processo até emergirem e começarem a fazer fotossíntese. Como o herbicida 

obstrui a ligação, o processo de transferência fotossintética de elétrons é afetado. Dessa 

forma, cessa o fluxo de elétrons no FSII, enquanto as moléculas de clorofila continuam 

captando energia solar. Como o fluxo de elétrons fica interrompido, as moléculas de 

clorofila ficam com carga energética acentuada, sendo denominadas clorofilas “tripleto”. 

Os elétrons não são armazenados como energia química (ATP e NADPH) no FSII e 

formam radicais livres. As plantas morrem por causa da peroxidação de lipídeos nas 

membranas (March et al., 2008; Oliveira Jr, 2011). 

Os sintomas de herbicidas que interferem no FSII se desenvolvem lentamente, 

sendo transcorridos vários dias até ação completa do produto. Inicialmente, as plantas 

tratadas desenvolvem uma clorose, seguida pela necrose (morte dos tecidos). A clorose 

ocorre pela destruição da clorofila por meio das reações de foto-oxidação no cloroplasto e 

a necrose ocorre pela destruição das membranas pela peroxidação dos lipídeos. Os 

sintomas de queimaduras das folhas geralmente ocorrem mais rapidamente em condições 

de calor úmido.  

Os herbicidas inibidores de fotossíntese controlam muitas folhas largas e 

algumas gramíneas. As plantas de folhas largas susceptíveis irão exibir clorose internerval. 

A necrose começa ao redor das margens das folhas e progride para o centro das folhas. As 

gramíneas susceptíveis irão apresentar clorose e necrose, que se inicia nas pontas das 

folhas progredindo para a base das folhas (Fleck & Vidal, 2001; March et al., 2008). 

 

Fórmula Estrutural Características do herbicida 

 

Solubilidade em água – 33 ppm a pH 7,0 

Pressão de vapor – 2,9 x 10-7 mm Hg a 25ºC 

Kow – 481 

BASE FRACA     pka – 1,7 

CLASSE III – Medianamente tóxico 
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2.1.2  Clomazone 

 

O Clomazone [2-[metil(2-clorofenil)]-4,4-dimetil-3-isoxazolidinona] é um 

herbicida pré emergente, usado no controlede plantas daninhas de diversas culturas anuais, 

tais como  algodão, arroz, cana-de-açúcar e soja. Considerado como herbicida não iônico, 

o clomazone permanece na forma molecular, não sofrendo influência do pH do solo 

(Christoffoleti et al., 2008). Os herbicidas não iônicos estão sujeitos a “polarização 

temporária” na presença de um campo magnético o qual contribui para adsorção em uma 

superfície carregada. Esta polarização pode ser maior com o aumento do tamanho da 

molécula (Lavorenti, 1996; Oliveira, 2001).   

O clomazone é adsorvido por colóides em proporções relativamente elevadas, 

razão pela qual apresenta baixa lixiviação no perfil do solo, principalmente em solos com 

moderado a alto teor de matéria orgânica (Loux et al., 1989). Apresenta meia-vida de 

dissipação de 5 a 117 dias, dependendo do tipo do solo e das condições ambientais (Curran 

et al., 1992; Mervosh et al., 1995).  

Os herbicidas deste grupo atuam na inibição da biossíntese de carotenoides, 

com posterior geração de estresse oxidativo, que destrói as membranas das células, levando 

assim as plantas à morte (Kruse, 2001). O caroteno é um pigmento das plantas responsável, 

dentre outras funções, pela proteção da clorofila da foto-oxidação (Nicolai & 

Christoffoleti, 2008). Sem carotenóides, a biossíntese de clorofila fica inibida, 

consequentemente não há pigmentação verde nos novos pontos de crescimento e a planta 

torna-se clorótica. Uma vez que somente a síntese de carotenóides é afetada, os tecidos 

mais maduros das plantas não são afetados imediatamente pelos herbicidas. Como os 

carotenóides naturalmente se decompõem nas partes mais maduras das plantas, esta torna-

se clorótica, com posterior necrose, como resultado da foto-oxidação (March et al., 2008; 

Oliveira Jr, 2011). 

 

Fórmula Estrutural Características do herbicida 

 

Solubilidade em água – 1100 ppm  

Pressão de vapor – 1,44 x 10-4 mm Hg a 25ºC 

Kow – 350 

NÃO IÔNICO 

CLASSE II – Altamente tóxico 
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2.1.3 Diclosulam 

 

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

pirimidina-2-sulfonamida) pertence ao grupo químico triazol pirimidina sulfonanilidas e é 

registrado no Brasil para controle de plantas daninhas dicotiledôneas na cultura da soja. 

Uma vez disponível na solução do solo, o diclosulam é absorvido pela radícula e caulícolo 

das plantas em germinação e translocado para os pontos de crescimento ou meristemas 

apicais (Rodrigues & Almeida, 2011). 

O diclosulam é um herbicida ionizável de caráter ácido, com disponibilidade e 

consequente eficácia no controle de plantas daninhas dependentes dos valores de pH da 

solução (Christoffoleti et al., 2008). Os principais fatores que influenciam sua sorção no 

solo são os teores de umidade e matéria orgânica (Rodrigues & Almeida, 2011). A meia-

vida de dissipação do diclosulam varia de 60 a 90 dias, dependendo das condições 

edafoclimáticas (Lavorenti et al., 2003).  

Este herbicida é um inibidor da enzima acetolactato sintase (ALS). A enzima 

ALS catalisa o primeiro passo na síntese dos aminoácidos leucina, isoleucina e valina. 

Esses aminoácidos são componentes essenciais em proteínas e requeridos para produção de 

novas células. Os herbicidas inibidores da ALS têm amplo espectro de seletividade e são 

usados em baixas taxas quando aplicados ao solo ou em pós-emergência em várias culturas 

por serem bastante potentes. Durante o processo de germinação e emergência, as plântulas 

absorvem o herbicida através da radícula e caulícolo, sendo este translocado para os 

meristemas apicais. Muitas plantas são controladas antes da emergência. Algumas chegam 

a emergir, mas rapidamente passam a apresentar sintomas de injúria, com necrose nos 

pontos de crescimento, onde o herbicida se acumula. Estas plantas morrem em poucos dias 

ou têm seu crescimento paralisado não concorrendo com a cultura (Singh & Shaner, 1995; 

March et al., 2008).  

 

Fórmula Estrutural Características do herbicida 

 

Solubilidade em água – 124 ppm a pH 7,0 

Pressão de vapor – 5 x 10-15 mm Hg a 25ºC 

Kow – 1,42 

ÁCIDO FRACO      pka – 4,09 

CLASSE II – Altamente tóxico 
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2.1.4 Oxyfluorfen 

 

O Oxyfluorfen (2-chloro-a,a,a-trifluoro-p-tolyl 3-ethoxy-4-nitro-phenyl ether) é 

um herbicida indicado para o controle de plantas daninhas de folha larga e gramíneas, 

podendo ser aplicado em pré ou pós-emergência, em diversas culturas de campo, como 

algodão, arroz irrigado, café, cana-de-açúcar, citros, pinus e eucalipto (Thakare et al., 

2002; Shrefler et al., 2004; Rodrigues & Almeida, 2011; Sondhia & Dixit, 2007). 

Apresenta meia-vida de dissipação no solo de 30 a 40 dias e efeito residual de até seis 

meses. Este herbicida é degradado essencialmente por fotólise, tendo um maior período 

residual em áreas com condições de umidade e sombreamento (Rodrigues & Almeida, 

2011). 

Quanto à sua capacidade de ionização, o oxyfluorfen é um herbicida não 

ionizável (neutro) que, em solução, permanece na forma molecular, não sofrendo 

influência do pH do solo (University of Hertfordshire e Footprint, 2016). Ao atingir o solo, 

o oxyfluorfen é altamente adsorvido aos colóides, principalmente em solos com elevados 

teores de matéria orgânica e argila (Wauchope et al.,1992; WSSA, 1994).  

O oxyfluorfen inibe a protoporfirina oxidase (Protox), uma enzima presente 

nos cloroplastos das plantas que oxida protoporfirogênio para produzir protoporfirina IX, 

precursor da clorofila e de grupamentos heme (necessários para a transferência de 

elétrons). Inibidores da Protox fazem mais que bloquear a produção de clorofila e heme. 

Com a inibição da enzima Protox, ocorre o acúmulo de protoporfirinogênio no cloroplasto. 

Com isso, o protoporfirinogênio se difunde para o citoplasma, no qual ocorre uma 

oxidação formando protoporfirina IX. No citoplasma, protoporfirina IX atua como um 

composto fotodinâmico e interage com oxigênio (na presença de luz), levando-o ao estado 

singleto. Esse O2 no estado singleto (¹O2) é responsável pela peroxidação de lipídeos nas 

membranas celulares. Lipídeos e proteínas são atacados e oxidados, resultando em perda 

de clorofila e dos carotenóides e no rompimento das membranas (March et al., 2008; 

Carvalho & López-Ovejero, 2008; Oliveira Jr, 2011). 

Os sintomas associados aos herbicidas inibidores de Protox se desenvolvem 

muito mais lentamente. Os herbicidas inibidores de Protox controlam plantas daninhas de 

folhas largas seletivamente. As folhas de plantas sensíveis atingidas pelos inibidores de 

Protox tornam-se brancas ou cloróticas, murcham e necrosam (March et al., 2008; 

Carvalho & López-Ovejero, 2008; Oliveira Jr, 2011). 
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Fórmula Estrutural Características do herbicida 

 

Solubilidade em água – <0,1 ppm  

Pressão de vapor – 2 x 10-6 mm Hg a 25ºC 

Kow – 29400 

NÃO IÔNICO 

CLASSE II – Altamente tóxico 

2.1.5 Sulfentrazone 

 

O sulfentrazone, pertencente ao grupo das triazolonas, é utilizado para controle 

em pré-emergência de plantas daninhas mono e dicotiledôneas, nas culturas cana-de-

açúcar, soja, café, citros e o eucalipto (Rodrigues & Almeida, 2011).  

Apresenta moderada mobilidade e elevada persistência no solo (Martinez et al., 

2008; Rodrigues & Almeida, 2011), com meia-vida de dissipação entre 110 a 280 dias, 

podendo variar de acordo com o solo e as condições ambientais (Hatzios, 1998). O 

sulfentrazone também atua como inibidor da PROTOX, assim como o oxyfluorfen (Item 

2.1.4). 

 

Fórmula Estrutural Características do herbicida 

 

Solubilidade em água – 490 ppm 

Pressão de vapor – 1 x 10-9 mm Hg a 25ºC 

Kow – 1,48 

ÁCIDO FRACO       pka – 6,56 

CLASSE IV – Pouco tóxico 

2.2 CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS DOS HERBICIDAS QUE AFETAM 

O SEU COMPORTAMENTO NO SOLO 

 

O conhecimento das características físico-químicas das moléculas disponíveis 

no mercado é de fundamental importância para o sucesso na utilização de herbicidas 

(Procópio et al., 2003). As características mais importantes são: solubilidade em água (S), 
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pressão de vapor (P), coeficiente de partição octanol-água (Kow), constante de equilíbrio 

de ionização ácido (pKa) ou base (pKb) e a meia-vida (t1/2) do produto (Oliveira, 2001). 

A solubilidade (S), expressa em partes por milhão (ppm) a 20 ou 25ºC e a pH 5 

e 7, determina a capacidade do herbicida em misturar com água, formar uma solução e 

assim, ser absorvido pelas raízes. Maiores valores de S indicam maior a afinidade do 

herbicida pela água, e consequentemente maior sua disponibilidade em solução do solo 

para os processos de absorção radicular, lixiviação e volatilização. A pressão de vapor (P) 

mede a tendência das moléculas do herbicida de se perder para atmosfera na forma gasosa, 

ou seja, indica o grau de volatilização do herbicida. Quanto menor a pressão de vapor, 

expressa em milímetros (mm) de mercúrio (Hg) a 25°C, maior será a tendência do 

herbicida ser volatilizado (Karam, 2005; Christoffoleti et al., 2008). 

O coeficiente de distribuição octanol-água (Kow) refere-se à medida da 

intensidade da afinidade do herbicida com a fase polar (água) e apolar (1-octanol), ou seja, 

indica a lipofilicidade da molécula. Quanto maior o valor de Kow, maior a lipofilicidade 

do herbicida. Os valores de kow apresentam relação inversa com a solubilidade, ou seja, 

quanto maior a solubilidade em água, menor tende a ser o Kow. Nessa condição, maior a 

sorção do herbicida aos colóides e, consequentemente maior a persistência. Por outro lado, 

quanto menor o Kow maior a capacidade de lixiviação do herbicida, podendo resultar em 

menor efeito residual no solo (Christoffoleti et al., 2008; Oliveira & Brighenti, 2011). 

Os herbicidas podem ser classificados quanto sua capacidade de ionização, em 

iônicos e não-iônicos. O pKa, constante de ionização ácido/base, representa o potencial de 

ionização da molécula. Essa constante expressa o valor de pH em que o herbicida 

apresenta 50% das suas moléculas na forma ionizada e 50% na forma molecular. De 

acordo com o pKa, os herbicidas são agrupados em: herbicidas ácidos fracos e herbicidas 

básicos fracos (Christoffoleti et al., 2008; Oliveira Jr & Regitano, 2009).   

Os herbicidas ácidos são capazes de doar elétrons e tornarem-se negativamente 

carregados (ânions) sendo que, quando o pH do solo for igual ao seu pKa, metade das 

moléculas estarão na forma molecular e metade na forma aniônica. Quanto menor o pH do 

solo em relação ao pKa maior será a tendência do herbicida ácido em permanecer na forma 

molecular. No entanto, quando o pH do meio for superior ao pKa do herbicida, este será 

prontamente dissociado e apresentará mais moléculas na forma aniônica. Já os herbicidas 

básicos são capazes de receber elétrons e tornarem-se positivamente carregados (cátions). 

Nestes casos, quando o pH do solo for igual ao seu pKa, metade das moléculas estarão na 
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forma molecular e metade na forma catiônica. Quanto menor o pH do solo em relação ao 

pKa maior será a quantidade de moléculas do herbicida básico na forma catiônica. Ao 

contrário, quando o pH do meio for maior que pKa do herbicida, este apresentará mais 

moléculas na forma molecular (Oliveira, 2001; Christoffoleti et al., 2008). 

Já os herbicidas não-iônicos, não doam nem recebem prótons na solução do 

solo, por isso não possuem carga elétrica líquida (neutros). Estes herbicidas neutros 

permanecem na sua forma molecular em solução, mas estão sujeitos a “polarização 

temporária” na presença de um campo magnético, podendo ser adsorvidos em uma 

superfície carregada. Em virtude dessa “polarização temporária”, os herbicidas não-iônicos 

podem ser afetados em menor intensidade pelo pH do solo, ficando adsorvido aos 

argilominerais e à matéria orgânica do solo (Lavorenti, 1996; Oliveira, 2001). 

Outra característica importante é a meia-vida (T1/2) do herbicida, definida como 

o tempo em dias necessário para que ocorra a dissipação de 50% da quantidade inicial 

aplicada do herbicida (Oliveira, 2001; Oliveira Jr., 2002). A meia-vida (T1/2) do é usada na 

predição do efeito residual dos herbicidas, mas não é indicativo da persistência destas 

moléculas no ambiente (Christoffoleti et al., 2008). Além das características físico-

químicas dos herbicidas, a persistência do herbicida no solo é dependente dos fatores: solo, 

atividade microbiana, condições ambientais e práticas culturais. 

 

2.3 ATRIBUTOS DO SOLO E PRÁTICAS DE MANEJO NO COMPORTAMENTO 

DE HERBICIDAS PRÉ-EMERGENTES 

 

Uma das principais preocupações em relação a recomendação e aplicação de 

herbicidas pré-emergentes é o comportamento desses produtos no solo, e os fatores que 

afetam sua disponibilidade às plantas daninhas (Christoffoleti & López-Ovejero, 2005). As 

recomendações de herbicidas pré-emergentes, geralmente, consideram apenas a 

seletividade do ingrediente ativo à cultura e à espécie infestante, desconsiderando as 

características do solo (Andrade et al., 2010). 

 Os atributos do solo como composição granulométrica, estrutura, capacidade 

de troca catiônica (CTC), pH, teor de matéria orgânica, conteúdo de água e comunidade 

microbiana, associados às propriedades físico-químicas das moléculas, governam o 

comportamento do herbicida no solo e, consequentemente, sua eficácia no controle de 

plantas daninhas (Christoffoleti et al., 2008). Os fatores ambientais (temperatura, 
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precipitação pluviométrica, ventos) e as práticas adotadas nos sistemas de produção 

(sistema de cultivo, cobertura vegetal, adubação química ou orgânica) também afetam o 

comportamento dos herbicidas no ambiente (Damin et al., 2009). 

Ao atingir o solo, as moléculas do herbicida estão sujeitas aos processos de 

sorção, lixiviação, volatilização e ou degradação por processos físicos, químicos e 

biológicos (Christoffoleti et al., 2008; Oliveira Jr & Regitano, 2009). O processo de sorção 

é um fenômeno temporário pelo qual determinada substância em solução se fixa a uma 

superfície sólida ou líquida. O mecanismo de sorção de herbicidas é mais complexo do que 

o dos íons que servem como nutrientes para as plantas (Paraíba et al., 2005). A quantidade 

do herbicida sorvido aos constituintes do solo é diretamente proporcional à superfície 

específica do material coloidal (Koskinen & Harper, 1990). A sorção do herbicida controla 

a quantidade de moléculas disponíveis na solução do solo e determina a persistência, a 

lixiviação, a mobilidade e a biodisponibilidade do herbicida no ambiente (Arsego, 2009). 

As moléculas do herbicida sorvidas aos colóides podem retornar, naturalmente, para a 

solução do solo pelo processo denominado de dessorção. 

A lixiviação do herbicida no solo depende da extensão dos processos sortivos, 

visto que, quanto maior a intensidade de sorção, menor será a mobilidade do herbicida no 

perfil do solo (Marchese, 2007). 

Nos solos de regiões tropicais, devido à baixa capacidade sortiva dos minerais 

de argila, a matéria orgânica do solo (MOS) tem sido o principal fator relacionado à sorção 

de íons e pesticidas (Velini, 1992; Santos & Camargo, 1999). A maior capacidade de 

sorção da matéria orgânica está relacionada, principalmente, com sua elevada área 

superficial específica e presença de vários grupos funcionais, como carboxilas, hidroxilas e 

aminas, e estruturas alifáticas e aromáticas (Stevenson, 1972; Stearman et al., 1989; Kuckuk et 

al., 1997). 

A ligação do herbicida à MOS é, geralmente, mais estável que sua ligação aos 

componentes minerais (Christoffoleti et al., 2008). Segundo Oliveira Jr et al. (2001), as 

propriedades dos solos brasileiros que mais se correlacionam com a sorção de herbicidas 

básicos e não iônicos são a CTC e o teor de carbono orgânico.  

A granulometria e a mineralogia do solo são atributos que também afetam o 

comportamento de herbicidas pré-emergentes. A argila é a fração mineral que mais 

contribui para a sorção desses herbicidas, devido à sua alta superfície específica. Além da 

quantidade, a constituição da fração argila é determinante nos processos sortivos 
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(Christoffoleti et al., 2008). Nos solos do Cerrado há predomínio de óxidos de (Fe e Al 

colóides trocadores de cátions) e caulinita (colóides trocadores de ânions). Estes minerias 

possibilitam a formação de sítios adsortivos para formas aniônicas de compostos orgânicos 

(Regitano et al., 1997; Vivian et al., 2007). 

O clomazone e o oxyfluorfen são herbicidas não-iônicos e permanecem na 

forma molecular na solução do solo (Jia et al., 2013; Rodrigues & Almeida, 2011). A 

maior sorção de moléculas de clomazone em solos com maior porcentagem de matéria 

orgânica foi comprovada por Benoit et al. (2008). Pereira et al. (2016) avaliando a sorção 

do clomazone em solos com diferentes atributos químicos e físicos verificaram maior 

sorção em solo com elevado teor de matéria orgânica. 

Melo et al. (2010a), comparando solos argilosos com diferentes texturas e 

teores de matéria orgânica, observaram controle máximo do bioindicador em solo de 

textura arenosa com baixo teor de matéria orgânica, indicando menor sorção das moléculas 

do herbicida e, consequentemente, elevada disponibilidade na solução do solo. Por outro 

lado, verificaram maior efeito residual de oxyfluorfen em solo argiloso com maiores teores 

de matéria orgânica (9,0 dag kg-1), possivelmente pela maior concentração de resíduo 

disponível na solução do solo. 

Melo et al. (2010a) observaram controle de 50% em plantas de Sorghum 

bicolor em solo de textura argilosa e 90% em solos de textura arenosa, aos 60 DAA de 

oxyfluorfen. Inoue et al. (2011), avaliando a atividade residual de oxyfluorfen em solos 

com atributos contrastantes verificou que, independente da dose avaliada, a atividade do 

herbicida foi prolongada de acordo com o aumento do teor de argila e matéria orgânica do 

solo.  

Em estudo sobre lixiviação de herbicidas pré-emergentes no perfil de três 

solos, Melo et al. (2010b) observaram que a massa seca de Sorghum bicolor não foi 

afetada em nenhuma profundidade, após aplicação de oxyfluorfen em solo argiloso com 

alto teor de matéria orgânica. Durga Devi et al. (2015) verificaram menor lixiviação de 

oxyfluorfen em solo rico em matéria orgânica e textura argilosa comparado com solo 

arenoso e com baixos teores de matéria orgânica. Os autores atribuíram estes resultados ao 

alto poder adsortivo do solo, especialmente nas camadas superiores com alto teor de 

matéria orgânica. 

Reddy & Locke (1998), avaliando a sorção do sulfentrazone em dois tipos de 

solos (médio e pesado), em manejo convencional e plantio direto, observaram que, 
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independentemente do tipo de manejo, a sorção do herbicida foi maior no solo argiloso e a 

dessorção ocorreu de forma lenta. Szmigielski et al. (2009) relataram que a fitotoxicidade 

por sulfentrazone em 10 diferentes solos foi altamente correlacionada com a porcentagem 

de carbono e argila, onde solos com maiores teores desses componentes apresentaram 

menor fitotoxicidade das plantas. Outros autores (Vivian et al., 2006; Freitas et al., 2014) 

concluíram que a sorção do sulfentrazone é influenciada pelo teor de matéria orgânica.  

Para os herbicidas ácidos, o pH da solução e o teor de carbono orgânico do solo 

são os principais atributos correlacionados com o potencial de sorção (Oliveira Jr & 

Regitano, 2009). A sorção de herbicidas ionizáveis é altamente influenciada pelos valores 

de pH do solo. A influência deste atributo no comportamento dos herbicidas ácidos e 

básicos é descrita no item 2.2.1. 

 

2.3.1 Efeito da palhada no comportamento de herbicidas no solo 

 

Além dos atributos do solo, devem-se considerar as práticas de manejo 

utilizadas. No sistema de plantio direto, a adição de palha afeta o comportamento dos 

herbicidas aplicados ao solo, devido ao maior aporte de matéria orgânica e a presença da 

palha na superfície (Costa et al., 1997). Dependendo das características da molécula e da 

distribuição das chuvas, a palha pode interceptar até 90% do produto aplicado (Rodrigues 

et al., 2000; Medeiros, 2001; Negrisoli et al., 2004; Cavenaghi et al., 2007).  

Carbonari et al. (2008) observaram excelentes níveis de controle de plantas 

daninhas (acima de 88%) com a aplicação de diclosulam sobre a palha seca de sorgo e com 

chuva sequencial de 2,5 mm. Entretanto, sem ocorrência de chuva sequencial, o diclosulam 

não promoveu controle satisfatório das plantas daninhas testadas, indicando retenção do 

herbicida na palha e a necessidade de chuvas para que ocorra a transposição e absorção do 

diclosulam pelas plantas. Negrisoli et al. (2002) concluíram que a ocorrência de uma chuva 

de 50 mm após a aplicação de diclosulam em palha de cana-de-açúcar promoveu 65% de 

transposição do herbicida. Resultados semelhantes foram obtidos por Perim (2014), onde 

verificou que a transposição do diclosulam em camadas de palha de cana-de-açúcar de 10 t 

ha-1 ocorreu aos 20 mm iniciais de chuva simulada. 

Segundo Mills et al. (1989), mais de 40% do herbicida clomazone, quando 

aplicado sobre cobertura de trigo, não atingiu a superfície do solo, podendo ter sido 

interceptado pela palhada, volatilizado ou ambos. Fornarolli et al. (1998) observaram efeito 
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da palhada de aveia no comportamento do herbicida atrazina e demonstraram retenção de 

85% do herbicida, para os níveis 4,5 e 9,0 t ha-1 de palha. Em estudo sobre interceptação de 

sulfentrazone em palhada de cana-de-açúcar e aveia Cavenaghi et al. (2002) observaram 

que grande parte do herbicida ficou retido em quantidades acima de 6 t ha-1. Negrisoli et al. 

(2009), ao avaliarem o controle de corda-de-viola e capim-braquiária com aplicação de 

oxyfluorfen em palhada de cana-de-açúcar, concluíram que a presença de palha não afetou 

a eficácia do herbicida. 

 

2.3.2 Efeito da adição de biochar no comportamento de herbicidas no solo 

 

A adição de resíduos orgânicos também afeta o comportamento e, 

consequentemente, a eficácia e potencial de contaminação dos herbicidas. Dentre os 

resíduos orgânicos utilizados nos solos de Cerrado, pode-se destacar aqueles provenientes 

da indústria sulcro-alcooleira (torta de filtro, vinhaça, bagaço e fuligem) e da produção 

animal (esterco, cama de frango e etc). Outro resíduo orgânico, bastante estudado nos 

últimos anos, é o biochar de lodo de esgoto, um material rico em matéria orgânica e 

nutrientes como nitrogênio e fósforo, que pode ser utilizado como condicionador do solo e 

fonte de nutrientes para plantas (International Biochar Initiative, 2012). 

 Diversos trabalhos realizados têm demonstrado que o efeito destes resíduos no 

comportamento dos herbicidas varia de acordo com as propriedades da molécula, do 

resíduo orgânico e das condições edafo-climáticas (Prata et al., 2000, 2001; Yang & 

Cheng, 2003; Briceno et al., 2007; Cabrera et al., 2007; Lima et al., 2010; Singh et al., 

2012). Outros estudos demonstram ainda a capacidade do biochar em aumentar a adsorção 

de pesticidas no solo, devido à sua elevada área de superfície, alta microporosidade e 

outras propriedades físico-químicas (Yang & Sheng, 2003; Yu et al., 2006; Petter et al., 

2016). Embora essas características possam comprometer a eficácia dos pesticidas 

aplicados (Jones & Murphy, 2011; Wang et al., 2015), o uso de biochar em solos ou 

sistemas aquáticos apresenta grande potencial na estratégia de gestão para a redução da 

lixiviação de herbicidas (Sun et al., 2012). 

De modo geral, as pesquisas desenvolvidas até o momento avaliaram o efeito 

da textura do solo, mas não consideram sua mineralogia para predição do comportamento 

de herbicidas. No território brasileiro, entretanto, tem-se áreas com solos de mineralogia 

muito distintas, as quais modificam o comportamento dos herbicidas mesmo quando são 
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considerados solos de textura semelhante. Nos diversos solos do bioma Cerrado são 

encontradas características bastante variáveis em relação aos valores de pH, CTC, CTA, 

mineralogia, teor de argila, teor de carbono orgânico, dentre outras. Assim, é provável que 

os herbicidas tenham comportamento no solo e eficácia no controle de plantas daninhas 

também distintos nestes solos, sendo necessário criar parâmetros adequados para a 

recomendação destas moléculas. 
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3 ATIVIDADE DO HERBICIDA OXYFLUORFEN APLICADO EM SOLOS DO 

CERRADO 

 

RESUMO 

 

O oxyfluorfen é um herbicida não ionizável (neutro) que, em solução, 

permanece na forma molecular, não sofrendo influência do pH do solo. Ao atingir o solo, o 

oxyfluorfen é altamente adsorvido aos colóides, principalmente em solos com elevados 

teores de matéria orgânica e argila. Desse modo, a eficácia do produto e as doses 

adequadas para o controle de plantas daninhas podem variar com as características dos 

solos. Diante disso, objetivou-se com este trabalho avaliar o efeito do tipo de solo na 

atividade do herbicida oxyfluorfen e determinar a dose ideal desse herbicida em cada tipo 

de solo, por meio de curvas de dose-resposta. O delineamento experimental utilizado foi 

inteiramente casualizado, em esquema fatorial 6 x 8, sendo o fatorial composto por tipos de 

solo: 1 – AREIA LAVADA, 2 – GLEISSOLO MELÂNICO, 3 – LATOSSOLO 

VERMELHO Ácrico, 4 – LATOSSOLO VERMELHO Distrófico, 5 – NEOSSOLO 

QUARTZARÊNICO Órtico e 6 – NEOSSOLO FLÚVICO Ta distrófico; e 8 doses de 

oxyfluorfen: 0; 360; 480; 720; 1440; 2880; 4320; 5760 g i. a. ha-1, com 6 repetições. A 

metodologia do bioensaio foi utilizada para determinação das curvas de dose-resposta e 

para quantificação indireta da persistência dos herbicidas no solo, utilizando o pepino 

(Cucumis sativum) como planta bioindicadora. Os menores valores de intoxicação e 

porcentagens de controle obtidos no GLEISSOLO, LATOSSOLO Distrófico e 

NEOSSOLO FLÚVICO, indicam menor disponibilidade do herbicida nestes solos. 

 

Palavras-chave: pré-emergente, sorção, bioensaio. 

 

Oxyfluorfen herbicide activity applied in closed soils 

 

ABSTRACT 

 

Oxyfluorfen is a non-ionizable (neutral) herbicide that, in solution, remains in 

the molecular form, not influenced by soil pH. Upon reaching the soil, oxyfluorfen is 

highly adsorbed to colloids, especially in soils with elevated levels of organic matter and 

clay. Thus, the efficacy of the product and the appropriate doses for weed control may vary 

with soil characteristics. The objective of this work was to evaluate the effect of soil type 

on the activity of the herbicide oxyfluorfen and to determine the ideal dose of this 

herbicide in each type of soil, through dose-response curves. The experimental design was 

completely randomized, in a factorial scheme 6 x 8, being the factorial composed of soil 

types: 1 – SAND WASH, 2 – MOLLIC GLEYSOL Distrophic, 3 – RED LATOSOL 

Acric, 4 – RED LATOSOL Distrophic, 5 – QUARTZARENIC NEOSOL e 6 – FLOSSAL 

NEOSOL Ta distrophic; and 8 doses of oxyfluorfen: 0; 360; 480; 720; 1440; 2,880; 4320; 



29 

5760 g i. a. ha-1, with 6 replicates. The bioassay methodology was used to determine the 

dose-response curves and to indirectly quantify the persistence of herbicides in the soil, 

using cucumber (Cucumis sativum) as a bioindicator plant. The lower values of 

intoxication and percentages of control obtained in GLEISSOLO, DISTROFIC LATOSOL 

and FLOSS NEOSSOLO indicate lower availability of the herbicide in these soils. 

 

Key words: pre-emergence, sorption, bioassay. 

 

3.1 INTRODUÇÃO 

  

As recomendações de herbicidas pré-emergentes, geralmente, consideram 

apenas a seletividade do ingrediente ativo à cultura e à espécie infestante, desconsiderando 

as características do solo (Andrade et al., 2010). Os atributos do solo como composição 

granulométrica, estrutura, capacidade de troca catiônica (CTC), pH, teor de matéria 

orgânica, conteúdo de água e comunidade microbiana, associados às propriedades físico-

químicas das moléculas, governam o comportamento do herbicida no solo e, 

consequentemente, sua eficácia no controle de plantas daninhas (Christoffoleti et al., 

2008).   

A matéria orgânica do solo (M.O.S.) apresenta acentuada capacidade de sorver 

herbicidas (Stevenson, 1972), reduzindo a atividade biológica e a mobilidade dos 

compostos químicos aplicados ao solo (Lee & Farmer, 1989; Scheunert et al., 1992). Nos 

solos de regiões tropicais, devido à baixa capacidade sortiva dos minerais de argila, a 

M.O.S. tem sido o principal fator relacionado à sorção de herbicidas (Santos & Camargo, 

1999). Para herbicidas residuais (Procópio et al., 2001), os quais devem permanecer ativos 

por um período de tempo maior, o conteúdo de M.O.S. é particularmente importante na 

eficácia do produto. 

O oxyfluorfen (2-chloro-a,a-trifluoro-p-tolyl 3-ethoxy-4-nitro-phenyl ether) é 

um herbicida indicado para o controle de plantas daninhas de folha larga e gramíneas, 

podendo ser aplicado em pré ou pós-emergência, em diversas culturas de campo, como 

algodão, arroz irrigado, café, cana-de-açúcar, citros, pinus e eucalipto (Thakare et al., 

2002; Shrefler et al., 2004; Rodrigues & Almeida, 200; Sondhia & Dixit, 2007). Apresenta 

meia vida no solo de 30 a 40 dias e efeito residual de até seis meses. Este herbicida é 

degradado essencialmente por fotólise, tendo um maior período residual em áreas com 

condições de umidade e sombreamento (Rodrigues & Almeida, 2011). 
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Quanto à sua capacidade de ionização, o oxyfluorfen é um herbicida não 

ionizável (neutro) que, em solução, permanece na forma molecular, não sofrendo 

influência do pH do solo (University of Hertfordshire e Footprint, 2016). Ao atingir o solo, 

o oxyfluorfen é altamente adsorvido aos colóides, principalmente em solos com elevados 

teores de matéria orgânica e argila (Wauchope et al.,1992; WSSA, 1994).  

Alguns estudos mostram a dinâmica diretamente proporcional entre o potencial 

de sorção do solo e seus teores de argila e matéria orgânica, em que o aumento dos teores 

destes componentes do solo reduziu a concentração de herbicidas em solução, afetando a 

eficácia dos herbicidas avaliados (Regitano et al., 2001; Inoue et al., 2007). Melo et al. 

(2010a), comparando solos argilosos com diferentes texturas e teores de matéria orgânica, 

observaram controle máximo do bioindicador em solo de textura arenosa com baixo teor 

de matéria orgânica, indicando menor sorção das moléculas do herbicida e, 

consequentemente, elevada disponibilidade na solução do solo. Por outro lado, verificaram 

maior efeito residual de oxyfluorfen em solo argiloso com maiores teores de matéria 

orgânica (9,0 dag kg-1), possivelmente pela maior concentração de resíduo disponível na 

solução do solo.  

Informações sobre a eficácia de herbicidas pré-emergentes em solos com 

características distintas são relevantes e escassas. O conhecimento do efeito dessas 

características no comportamento de herbicidas permite adequar as doses do produto às 

características específicas do solo (Inoue et al., 2007). Segundo Boström & Fogelfors 

(2002), o controle satisfatório de plantas daninhas é, frequentemente, obtido com doses de 

produtos abaixo das recomendadas. Usualmente, a dose recomendada é fixada para 

englobar um grau de controle eficiente com a aplicação do produto em diversas condições 

ambientais e de manejo (Raimondi, 2009). 

A relação das doses de herbicida utilizadas com a resposta das plantas é 

importante para compreensão da eficácia dos herbicidas (Seefeldt et al., 1995). A curva 

dose-resposta é uma ferramenta que consiste em descrever a resposta biológica de uma 

planta daninha às doses crescentes de um herbicida, possibilitando uma interpretação 

objetiva dos resultados e adequada comparação dos tratamentos (Kruse et al., 2006). 

Diante disso, objetivou-se com este trabalho avaliar o efeito do tipo de solo na 

atividade do herbicida oxyfluorfen e determinar a dose ideal desse herbicida em cada tipo 

de solo, por meio de curvas de dose-resposta. 
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3.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi conduzido em casa de vegetação, no Núcleo Rural 

Tabatinga, Brasília, Distrito Federal (15º49’ latitude sul, 47º34’ longitude oeste, 961 m de 

altitude), no período de setembro a outubro de 2014.  

O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado, em 

esquema fatorial 6 x 8 com 6 repetições, totalizando 288 unidades experimentais em cada 

experimento. Os fatores avaliados foram tipos de solo, classificados conforme EMBRAPA 

(2013): 1 – AREIA LAVADA (AL), 2 – GLEISSOLO MELÂNICO Distrófico (GMd), 3 – 

LATOSSOLO VERMELHO Ácrico (LVw), 4 – LATOSSOLO VERMELHO Distrófico 

(LVd), 5 – NEOSSOLO QUARTZARÊNICO Órtico (RQo) e 6 – NEOSSOLO FLÚVICO 

Ta distrófico (RYbe); 8 doses de oxyfluorfen: 0; 360; 480; 720; 1440; 2880; 4320 e 5760 g 

i.a. ha-1.  

As unidades experimentais constaram de vasos preenchidos com 1 kg de terra 

fina seca ao ar (TFSA) proveniente da camada 0,0 – 0,20 m, coletada em diferentes 

localidades no estado de Goiás. A caracterização química de cada solo foi é descrita na 

Tabela 3.1. A composição granulométrica é descrita na Tabela 3.2. A caracterização 

mineralógica da fração argila é descrita na Figura 3.1. 

 

Tabela 3.1. Caracterização química dos solos utilizados nos experimentos. Brasília, DF, 

2014 

Solos 
pH M.O P S K Ca Mg Al H+Al T V M 

CaCl2 gdm³ mg dm³ ................ cmolc dm³...................... % 

AL 5,9 4,0 6,7 7,1 0,05 0,5 0,3 0,0 0,8 1,72 53,70 0 

GM 4,4 32,0 34,4 34,4 0,15 2,2 1,4 0,5 5,5 9,35 41,22 11,76 

LVw 5,6 23,0 1,2 2,8 0,05 0,3 0,2 0,0 2,0 2,57 22,07 0 

LVd 4,6 25,0 0,8 3,4 0,06 0,3 0,2 0,4 5,8 6,39 9,17 41,67 

RQo 4,3 9,0 3,4 5,0 0,06 0,4 0,2 0,3 2,3 2,99 22,94 31,25 

RYbe 4,3 29,0 2,4 7,1 0,04 0,3 0,2 0,5 4,2 4,78 12,11 48,08 
M.O. = matéria orgânica; P= Fósforo; S= Enxofre; T= capacidade de troca de cátions (CTC) a pH 7,0; V= 

saturação por bases; m= saturação por alumínio 

 

Tabela 3.2. Composição granulométrica dos solos. Brasília, DF, 2014 

Solos 
Argila Silte Areia 

........................................................g kg-1.................................................. 

AL 70 30 900 

GM 320 90 590 

LVw 440 110 450 

LVd 500 110 390 

RQo 90 40 870 

RYbe 110 50 340 
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Figura 3.1. Difratogramas de raio X da fração argila dos solos utilizados no experimento: 

A – AREIA LAVADA; B – GLEISSOLO MELÂNICO; C – LATOSSOLO 

VERMELHO Ácrico; D – LATOSSOLO VERMELHO Distrófico; E – 

NEOSSOLO QUARTZARÊNICO Órtico; F – NEOSSOLO FLÚVICO Ta 

distrófico. Ct: caulinita; Gi: gibbsita; VHE: vermiculita; I: ilita; Tc: talco. 

Brasília, DF, 2014 
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A metodologia do bioensaio (Vivian et al., 2007) foi utilizada para 

determinação das curvas de dose-resposta e para quantificação indireta da persistência dos 

herbicidas no solo, utilizando o pepino (Cucumis sativum) como planta bioindicadora.  

Em cada vaso foram semeadas 10 sementes de pepino.Após 24h da semeadura 

foram aplicados os herbicidas nas doses determinadas, em volume de calda de 300 L ha-1. 

A aplicação foi feita com pulverizador costal pressurizado com CO2, acoplado a uma barra 

de pulverização, com 2 m de largura e quatro pontas do tipo jato plano (XR 110.02), 

espaçadas em 0,50 m. Os parâmetros meteorológicos médios observados no momento da 

aplicação foram: umidade relativa – 50%, temperatura do ar – 20,5°C e velocidade dos 

ventos – 3,96 km/h. 

A irrigação foi realizada considerando a capacidade máxima de retenção de 

água do solo (CMRA), sendo a mesma mantida em 80% durante todo o experimento.  

A emergência e a fitotoxicidade foram avaliadas aos 7, 14, 21 e 28 DAA. A 

emergência foi avaliada pela contagem do número de plântulas emergidas. Para as 

avaliações de fitotoxicidade, foi utilizada escala com variação entre 0 a 100, em que zero 

representou a ausência de sintomas e 100 a morte de todas as plantas. Após 28 dias, a parte 

aérea foi cortada, rente ao solo, para determinação da massa de matéria seca, após secagem 

em estufa com circulação forçada de ar a 65 ºC por 72 horas. 

Os dados de massa de matéria seca foram transformados em porcentagem de 

controle em relação à dose 0, ou seja, nos tratamentos sem aplicação de herbicida 

considerou-se 0% de controle. 

Os dados foram submetidos à análise de variância e suas médias comparadas 

ao teste de Tukey a 5% de probabilidade. Posteriormente, os dados foram ajustados ao 

modelo de regressão não linear do tipo log-logístico, segundo o modelo proposto por 

Streibig (1988): 

 

Em que: 

y = porcentagem de biomassa; 

x = dose do herbicida (g i.a. ha-1) e; 

a, b e C50 = parâmetros estimados da equação, de tal forma que: 
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 a = amplitude existente entre o ponto máximo e o ponto mínimo da variável; 

 b = declividade da curva ao redor de b  

 C50 = dose-resposta referente ao controle de 50% da massa seca da parte 

área da planta indicadora 

Os valores obtidos de I50 nos solos e na areia foram utilizados para cálculo da 

relação adsortiva (RA) do herbicida no solo, expresso pela fórmula: 

 

 

Com base nos modelos ajustados, realizou-se o cálculo da dose do herbicida, 

em g i.a. ha-1, que proporcionaria 80% e 95% de controle (C80 e C95). 

Foi realizada a análise de correlação de Pearson entre a porcentagem de 

controle obtida com a dose recomenda e as principais características químicas e físicas dos 

solos estudados. 

 

3.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

A fitotoxicidade do bioindicador diferiu entre os solos estudados (Fsolos = 

84,22**). A aplicação de oxyfluorfen na AREIA LAVADA (AL) e no LATOSSOLO 

VERMELHO Ácrico (LVw) resultou em maior percentual de intoxicação de plantas de 

Cucumis sativum, em todas as doses avaliadas. Menor intoxicação das plantas foi 

observada no GLEISSOLO MELÂNICO Distrófico (GMd) e NEOSSOLO FLÚVICO Ta 

distrófico (RYbe) após aplicação de doses de até 2.880 g i.a. ha-1 (Figura 3.2).  

O oxyfluorfen é inibidor da protoporfirina oxidase (Protox) e controla plantas 

daninhas de folhas largas seletivamente. As folhas de plantas sensíveis atingidas pelos 

inibidores de Protox tornam-se brancas ou cloróticas, murcham e necrosam rapidamente 

em um a dois dias (March et al., 2008; Oliveira Jr., 2011). Na figura 3.3 observam-se os 

sintomas de fitotoxicidade de Cucumis sativum aos 14 dias após aplicação (DAA) de doses 

crescentes de oxyfluorfen nos diferentes solos.  
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Figura 3.2. Percentual de intoxicação das plantas de Cucumis sativus aos 28 dias após 

aplicação oxyfluorfen em solos do cerrado. Brasília, DF, 2014 
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Figura 3.3. Sintomas de intoxicação de Cucumis sativum aos 14 dias após aplicação 

(DAA) de doses crescentes (0; 360; 480; 720; 1440; 2880; 4320; 5760 g i.a. 

ha-1) de oxyfluorfen nos diferentes solos. A – AREIA LAVADA; B – 

GLEISSOLO MELÂNICO; C – LATOSSOLO VERMELHO Ácrico; D – 

LATOSSOLO VERMELHO Distrófico; E – NEOSSOLO 

QUARTZARÊNICO Órtico; F – NEOSSOLO FLÚVICO Ta distrófico. 

Brasília, DF, 2014 

 

As curvas de porcentagem de controle, determinado em relação à dose 0 (sem 

herbicida), mostram que as doses de oxyfluorfen ideais para controle de 50% (C50) da 

planta bioindicadora diferiram entre os solos. No GMd, LATOSSOLO VERMELHO 

Distrófico (LVd) e RYbe foram necessárias doses maiores de oxyfluorfen para 50% de 

controle, enquanto que no LVw apenas 9,18 g i.a. ha-1 foi suficiente para obter a mesma 

porcentagem de controle (Figura 3.4). As equações ajustadas para as curvas de dose-

resposta são apresentadas na Tabela 3.3. 
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Figura 3.4. Porcentagem de controle de Cucumis sativum aos 28 dias após aplicação de 

doses crescentes de oxyfluorfen. Brasília, DF, 2014 

 

Foram calculadas as doses necessárias para controles de 80% (C80) e 95% 

(C95) das plantas que representam, respectivamente, nível de controle exigido para registro 

do herbicida e nível de controle excelente em condições de campo (Tabela 3.3). No GMd o 
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C80 e C95 foram maiores que a dose máxima recomendada para aplicações em campo 

(1440 g i.a. ha-1). No LVd e no RYbe o C95 foi superior a maior dose testada (4x a dose 

máxima recomendada). No LVw e NEOSSOLO QUARTZARÊNICO Órtico (RQo) foram 

necessárias doses menores que a máxima recomendada para atingir tais níveis de controle.  

Os menores valores de fitotoxicidade e porcentagens de controle obtidos no 

GMd, LVd e RYbe, indicam menor disponibilidade do herbicida nestes solos. Estes 

resultados são evidenciados pela relação de adsorção calculada para cada solo (Tabela 3.3).  

O solo que apresentou maior capacidade de adsorver o oxyfluorfen foi o GMd, com razão 

de adsorção de 356,11. Já o LVw foi o solo com menor capacidade de adsorção do 

herbicida, possibilitando maior disponibilidade das moléculas e, consequentemente maior 

controle das plantas. 

 

Tabela 3.3. Equações de regressão ajustadas, coeficientes de determinação, doses de 

oxyfluorfen ideais para controle de 50% (C50), 80% (C80) e 95% (C95) de 

Cucumis sativum e relação adsortiva dos solos estudados. Brasília, DF, 

2014. 

AL – AREIA LAVADA; GM – GLEISSOLO MELÂNICO; LVw – LATOSSOLO VERMELHO Ácrico; LVd 

– LATOSSOLO VERMELHO Distrófico; RQo – NEOSSOLO QUARTZARÊNICO Órtico; RYbe – 

NEOSSOLO FLÚVICO Ta distrófico; R² - Coeficiente de Determinação; RA – Relação Adsortiva. 

 

A disponibilidade dos herbicidas na solução do solo está diretamente 

relacionada à quantidade de moléculas sorvidas aos colóides. O oxyfluorfen é um herbicida 

não iônico, ou seja, não doa e nem recebe prótons, permanecendo na forma molecular. 

Apresenta Koc (Coeficiente de sorção padronizado para o carbono orgânico) e Kow 

(Coeficiente de distribuição octanol-água) elevados, baixa mobilidade no solo e sua 

adsorção aos colóides é proporcional ao teor de matéria orgânica e argila (WSSA, 1994; 

Wauchope et al., 1992; Rodrigues & Almeida, 2011). Quanto maior o valor de Koc, maior 

a afinidade com o C (carbono) do solo e mais significativa é a sorção (Brady et al., 2006). 

Os herbicidas não iônicos podem ser polares e, em virtude dessa condição, ser afetados 

Solos Equação de Regressão R² 
C50 C80 C95 RA 

................ g i.a. ha-1............  

AL     Y = 127,3746/ [1+ (X/1,9815)-0,0251] 0,99     1,98 - - - 

GM  Y = 102,2949/ [1+ (X/731,0088)-1,3485] 0,99 707,08 1885,41 4903,97 356,11 

LVw     Y = 100,0000/ [1+ (X/9,1843)-18,9621] 1,00    9,18      9,88    10,30     3,64 

LVd Y = 92,2967/ [1+ (X/615,8320)-9,2346] 0,99 615,83  754,28 > 5760 310,03 

RQo   Y = 101,042/ [1+ (X/303,786)-1,8203] 0,99 303,78  632,68 1380,05 152,42 

RYbe  Y = 93,2342/ [1+ (X/515,9169)-2,3053] 0,99 613,41 1256,94 > 5760 308,80 



39 

pelo pH e adsorvidos aos complexos argilominerais e ao material orgânico do solo (Silva et 

al., 2007). 

O tipo e conteúdo de argila e teor e características da matéria orgânica afetam o 

comportamento do herbicida no solo (Levanon et al., 1993; Czapar et al., 1994). As 

propriedades do solo que mais se correlacionam com a sorção de herbicidas básicos e não-

iônicos são a capacidade de troca catiônica (CTC) e o teor de carbono orgânico (Oliveira 

Jr. et al., 1999). 

De acordo com a análise química dos solos avaliados (Tabela 3.1), o GMd, o 

RYbe e o LVd apresentam os maiores teores de matéria orgânica e CTC, justificando a 

maior sorção do oxyfluorfen e menor controle das plantas nesses solos. Além disso, os 

resultados obtidos no LVd podem estar relacionados à sorção do herbicida à argila desse 

solo, cujo percentual é o mais elevado (Tabela 3.2). 

Melo et al. (2010b) observaram controle de 50% em plantas de Sorghum 

bicolor em solo de textura argilosa e 90% em solos de textura arenosa, aos 60 DAA de 

oxyfluorfen. Inoue et al. (2011), avaliando a atividade residual de oxyfluorfen em solos 

com atributos contrastantes verificou que, independente da dose avaliada, a atividade do 

herbicida foi prolongada de acordo com o aumento do teor de argila e matéria orgânica do 

solo.  

Durga Devi et al. (2015) verificaram menor lixiviação de oxyfluorfen em solo 

rico em matéria orgânica e textura argilosa comparado com solo arenoso e com baixos 

teores de matéria orgânica. Os autores atribuíram estes resultados ao alto poder adsortivo 

do solo, especialmente nas camadas superiores com alto teor de matéria orgânica. 

A maior capacidade de adsorção da matéria orgânica está relacionada 

principalmente com sua elevada área superficial específica e presença de vários grupos 

funcionais, como carboxilas, hidroxilas e aminas, e estruturas alifáticas e aromáticas 

(Stevenson, 1972; Stearman et al., 1989; Kuckuk et al., 1997). 

Geralmente, as recomendações de herbicidas pré-emergentes baseiam-se na 

planta a ser erradicada e na textura do solo. Devido à importância relativa da M.O.S. na 

sorção de herbicidas em solos tropicais e ao tipo de ligação estabelecida entre a fração 

orgânica e estes produtos, a escolha de doses deve considerar, entre outros fatores, o 

conteúdo de M.O.S. (Beltrão & Pereira, 2001).  

A dose recomendada de oxyfluorfen apresentou resultados diferentes entre 

solos estudados nos parâmetros emergência, fitotoxicidade e porcentagem de controle do 
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bioindicador (Tabela 3.4). Observou-se maior emergência e menor fitotoxicidade e 

controle das plantas nos solos com maior teor de matéria orgânica. Alta correlação 

negativa foi observada entre a porcentagem de controle, utilizando a dose recomendada, e 

a CTC do solo (Tabela 3.5), indicando controle menos eficiente em solos com CTC 

elevada. O teor de argila e de M.O. não apresentaram correlação significativa com a 

porcentagem de controle. 

Os resultados obtidos neste estudo demonstram que para os solos de Cerrado a 

CTC é o atributo do solo que apresenta maior correlação (negativa) com porcentagem de 

controle e, portanto, que esse atributo deve ser considerado na tomada de decisão quanto a 

dose a ser utilizada do produto. O alto grau de intemperismo desses solos confere a estes 

baixa CTC, mesmo em solos de textura argilosa, razão pela qual não espera-se correlação 

da porcentagem de controle com o teor de argila, como é comumente observado em solos 

de regiões menos intemperizadas. Segundo Manzano (2013) há uma falha na 

recomendação de doses de herbicidas feita pelos fabricantes de produtos comerciais, uma 

vez que tal recomendação baseia-se apenas na textura do solo (leve, médio e pesado) e não 

considera características importantes como, por exemplo, teor de matéria orgânica e CTC.  

 

Tabela 3.4. Emergência, fitotoxicidade e porcentagem de controle de Cucumis sativum 

após aplicação da dose recomendada de oxyfluorfen em solos do cerrado. 

Brasília, DF, 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AL – AREIA LAVADA; GM – GLEISSOLO MELÂNICO; LVw – LATOSSOLO 

VERMELHO Ácrico; LVd – LATOSSOLO VERMELHO Distrófico; RQo – NEOSSOLO 

QUARTZARÊNICO Órtico; RYbe – NEOSSOLO FLÚVICO Ta  distrófico;  DAA – Dias 

após aplicação. 

 

 

 

 

Solos 
Emergência 

14 DAA 

Fitotoxicidade 

28 DAA 

Controle 

% 

AL  3,67 b   98,33 a   99,35 a 

GM 7,33 a   41,67 b   68,52 c 

LVw  3,50 b 100,00 a 100,00 a 

LVd   5,33 ab   98,33 a     95,49 ab 

RQo 8,17 a   96,67 a     98,18 ab 

RYbe   6,83 ab   61,67 b     78,94 bc 

DMS          3,61             25,35 19,93 

CV%        34,34             23,31 16,66 
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Tabela 3.5. Correlações de Pearson entre a porcentagem de controle de Cucumis 

sativum e as principais características físicas e químicas dos solos. Brasília, 

DF, 2014 

Parâmetro 
CTC MO V Argila pH 

cmolc dm³ g dm³ .............%............ CaCl2 

% controle - 0,82* -0,73NS -0,06NS -0,03NS 0,58NS 

CTC - capacidade de troca de cátions; MO - matéria orgânica; V - saturação de bases; * - 

significativo (P<0,05); NS = não significativo.  

 

3.4 CONCLUSÕES 

 

O tipo de solo afeta a atividade e a eficácia do herbicida oxyfluorfen, 

ocasionando variações acentuadas nas doses ideias do produto. Nos solos de Cerrado, a 

CTC é o atributo do solo mais indicado para predição das doses a serem aplicadas do 

herbicida, devido a existência de relação inversa da CTC com a porcentagem de controle 

de plantas proporcionada pelo herbicida oxyfluorfen.  
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4 ATIVIDADE DE HERBICIDAS PRÉ-EMERGENTES APLICADOS EM 

SOLOS DO CERRADO 

 

RESUMO 

 

Grande parte das aplicações de herbicidas ainda é feita em pré-emergência ou 

em pré-plantio incorporado, realizada diretamente no solo. Assim, a eficácia no controle 

das plantas daninhas e o destino final do herbicida no ambiente dependem do 

comportamento destas moléculas no solo. Este comportamento é determinado, dentre 

outros fatores, pelas características físico-químicas dos produtos que interagem com as 

condições edafo-climáticas. Assim, objetivou-se com este trabalho avaliar o efeito do tipo 

de solo na atividade dos herbicidas clomazone, diclosulam e sulfentrazone, e determinar a 

dose ideal desses herbicidas em cada tipo de solo, por meio de curvas de dose-resposta. Em 

todos os experimentos, utilizou-se o delineamento inteiramente casualizado, em esquema 

fatorial 6 x 8 com 6 repetições. Os fatores avaliados foram tipos de solo: 1 – AREIA 

LAVADA, 2 – GLEISSOLO MELÂNICO, 3 – LATOSSOLO VERMELHO Ácrico, 4 – 

LATOSSOLO VERMELHO Distrófico, 5 – NEOSSOLO QUARTZARÊNICO Órtico e 6 

– NEOSSOLO FLÚVICO Ta distrófico; e 8 doses de cada produto: 0; ¼ x; 1/3 x; ½ x; 1x; 

2x, 3x e 4x a dose máxima recomendada para cada herbicida. A metodologia do bioensaio 

foi utilizada para determinação das curvas de dose-resposta e para quantificação indireta da 

persistência dos herbicidas no solo, utilizando o pepino (Cucumis sativum) como planta 

bioindicadora. O tipo de solo afeta a atividade dos herbicidas estudados e portanto, deve 

ser considerado quando da tomada de decisão das doses aplicadas dos herbicidas. De modo 

geral, os atributos do solo estudados não possibilitam a predição das doses a serem 

aplicadas. 
 

Palavras-chave: clomazone, diclosula, sulfentrazone, bioensaio. 

 

Activity of pre-emerging herbicides applied in closed soils 

 

ABSTRACT 

 

Much of the herbicide application is still in pre-emergence or in pre-planting 

incorporated directly into the soil. Thus, the weed control efficacy and the final destination 

of the herbicide in the environment depend on the behavior of these molecules in the soil. 

This behavior is determined, among other factors, by the physical-chemical characteristics 

of the products that interact with the edafo-climatic conditions. The objective of this work 

was to evaluate the effect of the soil type on the activity of clomazone, diclosulam and 

sulfentrazone herbicides and to determine the ideal dose of these herbicides in each type of 

soil, by means of dose-response curves. In all experiments, the completely randomized 

design was used, in a 6 x 8 factorial scheme with 6 replicates. The evaluated factors were 
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soil types: 1 – SAND WASH, 2 – MOLLIC GLEYSOL Distrophic, 3 – RED LATOSOL 

Acric, 4 – RED LATOSOL Distrophic, 5 – QUARTZARENIC NEOSOL e 6 – FLOSSAL 

NEOSOL Ta distrophic; and 8 doses of each product: 0; ¼ x; 1/3 x; ½ x; 1x; 2x, 3x and 4x 

the maximum recommended dose for each herbicide. The bioassay methodology was used 

to determine the dose-response curves and to indirectly quantify the persistence of 

herbicides in the soil, using cucumber (Cucumis sativum) as a bioindicator plant. The type 

of soil affects the activity of the herbicides studied and therefore, it should be considered 

when making the decision of the applied doses of the herbicides. In general, the attributes 

of the soil studied do not allow the prediction of the doses to be applied. 

 

Key words: clomazone, diclosulam, sulfentrazone, bioassay. 

 

4.1 INTRODUÇÃO 

 

O Brasil é o maior mercado mundial de agroquímicos (ANDEF, 2016). Estes 

produtos estão entre os principais insumos os utilizados em sistemas intensivos de 

produção, que buscam potencializar os ganhos de produtividade. Os herbicidas 

representam cerca de 62,6% do total de vendas de agroquímicos no país nos últimos anos 

(IBGE, 2015), sendo aplicados, principalmente, nas culturas de soja, milho e cana-de-

açúcar. 

Grande parte das aplicações de herbicidas ainda é em pré-emergência ou em 

pré-plantio incorporado, realizada diretamente no solo. Assim, a eficácia no controle das 

plantas daninhas e o destino final do herbicida no ambiente dependem do comportamento 

destas moléculas no solo. Este comportamento é determinado, dentre outros fatores, pelas 

características físico-químicas dos produtos que interagem com as condições edafo-

climáticas.  

O clomazone [2-[metil(2-clorofenil)]-4,4-dimetil-3-isoxazolidinona] é um 

herbicida pré emergente, usado no combate de ervas daninhas de diversas culturas anuais, 

tais como  algodão, arroz, cana-de-açúcar e soja. Considerado como herbicida não iônico, 

o clomazone permanece na forma molecular, não sofrendo influência do pH do solo 

(Christoffoleti et al., 2008). Os herbicidas não iônicos estão sujeitos a “polarização 

temporária”, na presença de um campo magnético, o qual contribui para a adsorção do 

herbicida em superfícies carregadas. Esta polarização pode ser maior com o aumento do 

tamanho da molécula (Lavorenti, 1996; Oliveira, 2001).  O clomazone é adsorvido por 

colóides em proporções relativamente elevadas, razão pela qual apresenta baixa lixiviação 

no perfil do solo (Rodrigues & Almeida, 2011). 
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Outros herbicidas recomendados para controle em pré-emergência são o 

diclosulam e sulfentrazone. O diclosulam pertence ao grupo químico triazolo pirimidina 

sulfonanilidas e é indicado para controle de dicotiledôneas na cultura da soja. O 

sulfentrazone, pertencente ao grupo das aril-triazolinona, é registrado no Brasil para as 

culturas de soja, cana-de-açúcar, café e citrus (Rodrigues & Almeida, 2011). Ambos 

herbicidas são ionizáveis de caráter ácido, com disponibilidade e consequente eficácia no 

controle de plantas daninhas dependentes dos valores de pH da solução (Christoffoleti et 

al., 2008). 

Atualmente, a recomendação de herbicidas é baseada, somente, na espécie de 

planta daninha a ser erradicada. Particularmente para herbicidas pré-emergentes, a 

utilização deste parâmetro somente, é inadequada, uma vez que estes herbicidas são 

aplicados diretamente no solo e sua dinâmica é afetada pelos atributos e manejo dos 

mesmos.  

Embora muitas pesquisas tenham evidenciado as características intrínsecas dos 

solos de Cerrado, estas características e a variabilidade de solos existentes não têm sido 

consideradas para fins de recomendação de herbicidas. No campo, tem sido constatada a 

ocorrência de fitotoxicidade em algumas áreas, após aplicação de clomazone, o que pode 

estar relacionado à baixa capacidade sortiva das argilas presentes nos Latossolos oxídicos 

da região (Alleoni, 2002).  

Outro problema que vem sendo observado é a ineficiência de herbicidas com 

caráter de ácido fraco, no controle de plantas daninhas, em áreas de Latossolos com caráter 

ácrico, caracterizados pela elevada CTA, que pode resultar na elevada sorção e formação 

de resíduo ligado de herbicidas com esta característica, reduzindo sua disponibilidade às 

plantas. 

Diversos estudos utilizam a curva dose-resposta para avaliar o efeito biológico 

dos herbicidas para os mais variados fins, seja para avaliar o controle e/ou resistência de 

plantas daninhas, para verificar a persistência de herbicidas no solo, para verificar a 

suscetibilidade diferencial entre espécies pertencentes ao mesmo gênero e a eficácia de 

herbicidas pertencentes ao mesmo grupo químico no controle de determinadas plantas 

daninhas (Seefeldt et al., 1995; Ponchio et al., 1997; Christoffoleti, 1999; Monquero et al., 

2000; Cortez, 2000; Christoffoleti, 2002; Dias et al., 2003; Lacerda & Victoria Filho, 2004; 

Carvalho et al., 2005; Carvalho et al., 2006; Christoffoleti et al., 2006; Vivian et al., 2006; 

Francischini et al., 2013; Reinert et al., 2013). 
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A tomada de decisão quanto à molécula a ser utilizada, o momento de 

aplicação, a dose e a necessidade de irrigação ou incorporação, devem ser fundamentadas 

no conhecimento das características físico-químicas do produto, dos atributos do solo, das 

condições climáticas, das práticas utilizadas nos sistemas de produção e das interações 

destes fatores (Damin et al., 2009). O estabelecimento de critérios de recomendação de 

herbicidas baseados nestes fatores contribuirá para o aumento da eficácia dos produtos e 

para o menor potencial de impacto ambiental pelo uso destas moléculas. 

Assim, objetivou-se com este trabalho avaliar o efeito do tipo de solo na 

atividade dos herbicidas clomazone, diclosulam e sulfentrazone e determinar a dose ideal 

desses herbicidas em cada tipo de solo, por meio de curvas de dose-resposta. 

 

4.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Foram conduzidos três experimentos, um para cada herbicida, em casa de 

vegetação. Os experimentos foram conduzidos na Escola de Agronomia da Universidade 

Federal de Goiás, Goiânia, Goiás (16°41’ latitude sul, 49° 17’ longitude oeste, 730 m de 

altitude), no período de novembro a dezembro de 2013 a janeiro de 2017.  

Em todos os experimentos, utilizou-se o delineamento inteiramente 

casualizado, em esquema fatorial 6 x 8 com 6 repetições, totalizando 288 unidades 

experimentais em cada experimento. Os fatores avaliados foram tipos de solo, classificados 

conforme EMBRAPA (2013) em: 1 – GLEISSOLO MELÂNICO Distrófico, 2 – 

LATOSSOLO VERMELHO Ácrico, 3 – LATOSSOLO VERMELHO Distrófico, 4 – 

NEOSSOLO QUARTZARÊNICO Órtico, 5 – NEOSSOLO FLÚVICO Ta distrófico e 6 – 

AREIA LAVADA; 8 doses de cada produto: 0; ¼ x; 1/3 x; ½ x; 1x; 2x, 3x e 4x a dose 

máxima recomendada para cada herbicida.  

As unidades experimentais constaram de vasos preenchidos com 1 kg de terra 

fina seca ao ar (TFSA) proveniente da camada 0,0 – 0,20 m, coletada em diferentes 

localidades no estado de Goiás. A caracterização química e composição granulométrica de 

cada solo são descritas nas Tabelas 3.1 e 3.2, no Capítulo 3. A caracterização mineralógica 

da fração argila é apresentada na Figura 3.1, no Capítulo 3. 

Curvas de dose resposta foram construídas, utilizando-se a metodologia do 

bioensaio (Vivian et al., 2007) para determinação da atividade dos herbicidas e para 
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quantificação indireta da persistência dos herbicidas no solo. O pepino (Cucumis sativum) 

foi utilizado como planta bioindicadora, sendo semeadas 10 sementes de pepino por vaso.  

Após 24h da semeadura foram aplicados os herbicidas nas doses determinadas 

para cada tratamento (Tabela 4.1). O volume de calda utilizado foi de 300 L ha-1 em todos 

os experimentos. A aplicação foi feita com pulverizador costal pressurizado com CO2, 

acoplado a uma barra de pulverização, com 2 m de largura e quatro pontas do tipo jato 

plano (XR 110.02), espaçadas em 0,50 m. Os parâmetros meteorológicos médios 

observados no momento das aplicações são apresentados na Tabela 4.2. 

 

Tabela 4.1. Doses dos herbicidas utilizados nos experimentos. Goiânia, GO, 2014 

Nome comum 
Doses (g i.a. ha-1) 

¼ x 1/3 x ½ x 1x 2x 3x 4x 

Clomazone 275,0 366,6 550,0 1100,0 2200,0 3300,0 4400,0 

Diclosulam 8,75 11,6 17,5 35,0 70,0 105,0 140,0 

Sulfentrazone  0,2 0,26 0,4 0,8 1,6 2,4 3,2 

 

Tabela 4.2. Parâmetros meteorológicos médios no momento das aplicações dos 

herbicidas. Goiânia, GO, 2014 

Experimentos 
Umidade Relativa  

(%) 

Temperatura do ar  

(°C) 

Ventos  

(Km h-1) 

Clomazone 61,0 25,5 1,20 

Diclosulam 75,0 26,5 3,20 

Sulfentrazone 71,0 22,6 3,30 

 

A irrigação foi realizada considerando a capacidade máxima de retenção de 

água do solo (CMRA), sendo a mesma mantida em 70% durante todo o experimento.  

A emergência e a fitotoxicidade foram avaliadas aos 7, 14, 21 e 28 DAA. A 

emergência foi avaliada pela contagem do número de plântulas emergidas. Para as 

avaliações de fitotoxicidade, foi utilizada escala com variação entre 0 a 100, em que 0 

representou a ausência de sintomas e 100 a morte de todas as plantas. Após 28 dias, a parte 

aérea foi cortada rente ao solo para determinação da massa de matéria seca, após secagem 

em estufa com circulação forçada de ar, a 65 ºC por 72 horas. 

Os dados de massa de matéria seca foram transformados para valores 

percentuais de controle, em relação aos tratamentos sem herbicida (dose 0), considerando 

que estes tratamentos possuem 100% de massa de matéria seca e os demais possuem 

percentuais desta massa, em consequência da redução imposta pelo produto. 
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Os dados foram analisados através da aplicação do teste F sobre a análise da 

variância, com o objetivo de detectar a significância da interação fatorial. Quando 

significativos, os níveis do fator herbicida (doses) foram analisados com o emprego de 

regressões não lineares do tipo log-logístico, segundo o modelo proposto por Seefeldt et al. 

(1995): 

 

Em que y = porcentagem de controle ou de biomassa; x = dose do herbicida em 

L ou g ha-1; e a, b, c e d = coeficientes da curva, de modo que a é o limite inferior da curva, 

b é a diferença entre o ponto máximo e o mínimo da curva, c é a declividade da curva ao 

redor de C50 e C50 é a dose que proporciona 50% de controle do bioindicador. 

Os valores obtidos de C50 nos solos e areia foram utilizados para cálculo da 

relação adsortiva do herbicida no solo, expresso pela fórmula: 

 

 

As médias dos tratamentos qualitativos, quando da significância dos valores de 

F, foram comparadas pelo teste de Tukey.  

Com base nos modelos ajustados, realizou-se o cálculo da dose do herbicida, 

em g i.a. ha-1, que proporcionaria 80% e 95% de controle (C80 e C95). Foi realizada a 

análise de correlação de Pearson entre a porcentagem de controle obtida com a dose 

recomenda e os principais atributos químicos e físicos dos solos estudados. 

 

4.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.3.1 Clomazone 

 

Os sintomas de fitotoxicidade foram mais evidentes após aplicação de 

clomazone em AREIA LAVADA (AL), com exceção da maior dose. Observou-se menor 

fitotoxicidade das plantas no GLEISSOLO MELANICO Distrófico (GMd) na maioria das 
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doses avaliadas (Figura 4.1). Não houve interação dos fatores avaliados para o parâmetro 

emergência. 

Os sintomas observados foram clorose dos tecidos jovens, posterior necrose e 

morte das plantas. O clomazone afeta a biossíntese de carotenoides, pigmentos localizados 

nos cloroplastos, que desempenham papel importante na fotossíntese por aumentarem o 

espectro de luz do qual a energia é capturada. Os carotenoides protegem as moléculas de 

clorofila e outros componentes de radicais livres formados durante a fotossíntese, 

reduzindo a energia livre a um nível que não provoque dano. Sem carotenoides, a 

biossíntese de clorofila fica inibida, consequentemente, não há pigmentação verde nos 

novos pontos de crescimento e a planta torna-se clorótica, com posterior necrose (Dayan et 

al. 2007; Oliveira Jr., 2011). 

As curvas dose-resposta ajustadas são apresentadas na Figura 4.2. O herbicida 

clomazone apresentou comportamento semelhante nos solos avaliados, exceto na AL, cujo 

controle foi maior que 50% independente da dose aplicada. As doses determinadas para o 

controle de 50% do bioindicador (C50) diferiram entre os solos. Na AL não foi possível 

determinar o C50, pois a dose necessária para o controle de 50% é bem menor do que as 

doses avaliadas, sendo próxima de zero. Os maiores valores de GR50 foram observados no 

NEOSSOLO FLÚVICO (RYbe) e no GMd, enquanto o LATOSSOLO VERMELHO 

Distrófico (LVd) apresentou os menores valores de GR50. 

As doses necessárias para controles de 80% (C80) e 95% (C95) das plantas 

foram calculadas para cada solo. De acordo com os resultados, na AL, no LVd, RYbe e 

RQo, o C80 foi maior que 4400 g i.a. ha-1, pois o controle máximo proporcionado pela 

maior dose foi inferior a 80%. O mesmo ocorreu com o C95, exceto no LVw (Tabela 4.3). 

Em todos os solos, o C80 e C95 foram superiores a dose máxima recomendada do 

herbicida (1100 g i.a. ha-1). 
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Figura 4.1. Percentual de fitotoxicidade das plantas de Cucumis sativum aos 28 dias após 

aplicação de clomazone em solos do cerrado. Goiânia, GO, 2013 

 

Para o cálculo da relação adsortiva dos solos, considerou-se como C50 da areia 

lavada a menor dose aplicada no experimento (275 g i.a. ha-1). A partir daí, foi possível 

determinar a relação adsortiva dos solos em ordem decrescente: RYbe > GMd > LVw > 

RQo > LVd (Tabela 4.3). Estes resultados explicam os maiores valores de C50 para o 

NYbee GMd, já que grande parte das moléculas do herbicida foram adsorvidas aos 

colóides desses solos, sendo necessárias doses mais elevadas para determinado controle.  

O clomazone é um herbicida não iônico e permanece na forma molecular na 

solução do solo (Jia et al., 2013; Rodrigues & Almeida, 2011). Segundo alguns autores 

(Gunasekara et al., 2009; Silva et al., 2012; Umiljendiae et al., 2013), o atributo do solo 

que exerce maior influência na sorção de herbicidas básicos e não iônicos é a matéria 

orgânica. A maior sorção de moléculas de clomazone em solos com maior porcentagem de 

matéria orgânica foi comprovada por Benoit et al. (2008). Pereira et al. (2016) avaliando a 

sorção do clomazone em solos com diferentes atributos químicos e físicos verificaram 

maior sorção em solo com elevado teor de matéria orgânica. Os resultados obtidos neste 

trabalho corroboram com os autores citados. O GMd e o RYbe apresentam maiores teores 

de matéria orgânica e, consequentemente, maior adsorção de clomazone. Entretanto, não 

houve correlação significativa entre o teor de C-org do solo e controle do bioindicador pelo 
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herbicida (Tabela 4.4), evidenciando que, embora solos com maior teor de C-org possam 

aumentar a retenção do herbicida, esse parâmetro não pode ser utilizado para predição das 

doses de clomazone a serem aplicadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2. Porcentagem de controle de Cucumis sativum aos 28 dias após aplicação de 

doses crescentes de clomazone. Goiânia, GO, 2013 
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Tabela 4.3. Equações de regressão ajustadas, coeficientes de determinação, doses de clomazone ideais para controle de 50% (C50), 80% 

(C80) e 95% (C95) de Cucumis sativum e relação adsortiva dos solos estudados. Goiânia, GO, 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AL – AREIA LAVADA; GMd – GLEISSOLO MELÂNICO Distrófico; LVw – LATOSSOLO VERMELHO Ácrico; LVd – 

LATOSSOLO VERMELHO Distrófico; RQo – NEOSSOLO QUARTZARÊNICO Órtico; RYbe – NEOSSOLO FLÚVICO Ta  distrófico; 

R² - Coeficiente de Determinação; RA – Relação Adsortiva. 

 

Os resultados apresentados na Tabela 4.4 mostram correlação não significativa entre a porcentagem de controle após aplicação da 

dose recomendada de clomazone e as principais características químicas e físicas do solo. 

 

Tabela 4.4. Correlações de Pearson entre a porcentagem de controle de Cucumis sativum e as principais características físicas e químicas dos 

solos. Goiânia, GO, 2014 

Herbicida 
CTC MO V Argila pH 

cmolc dm³ g dm³ .............%............ CaCl2 

Clomazone -0,58NS -0,71NS 0,26NS -0,12NS 0,60NS 

Diclosulam -0,23NS -0,51NS 0,99** -0,48NS 0,57NS 

Sulfentrazone -0,79NS -0,56NS -0,21NS -0,59NS 0,04NS 
CTC - capacidade de troca de cátions; MO - matéria orgânica; V - saturação de bases; ** - 

significativo (P<0,01); NS = não significativo.  

Solos Equação de Regressão R² 
C50 C80 C95 RA 

................ g i.a. ha-1.................  

AL Y = 84,7728/ [1+ (X/14,7394)-0,0292] 0,96 < 275 > 4400 > 4400 - 

GMd Y = 131,1776/ [1+ (X/3196,7965)-1,4763] 0,98 2302,25 4326,45 > 4400 7,37 

LVw Y = 104,3996/ [1+ exp(-(X-1879,9833)/961,4033)] 0,96 1798,90 3021,61 4103,91 5,54 

LVd Y = 79,7633/ [1+ exp(-(X-727,7380)/886,3203)] 0,86 1187,51 > 4400 > 4400 3,32 

RQo Y = 70,7380/ [1+ exp(-(X-992,6248)/813,9866)] 0,88 1708,98 > 4400 > 4400 5,21 

RYbe Y = 118,4977/ [1+ exp(-(X-3221,2520)/1618,6752)] 0,88 2711,72 > 4400 > 4400 8,86 
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4.3.2 Diclosulam 

 

O percentual de fitotoxicidade das plantas só apresentou diferença entre os 

solos avaliados com as doses referentes às doses 105 e 140 g i. a. ha-1 de diclosulam. Com 

a aplicação dessas maiores doses do herbicida, observou-se menor fitotoxicidade no LVd 

(Figura 4.3). 

O diclosulam é inibidor da acetolactato sintase (ALS), enzima que catalisa o 

primeiro passo na síntese dos aminoácidos leucina, isoleucina e valina. Esses aminoácidos 

são componentes essenciais em proteínas e requeridos para produção de novas células. 

Durante o processo de germinação e emergência, as plântulas absorvem o herbicida através 

da radícula e caulícolo, sendo este translocado para os meristemas apicais (Marchi et al., 

2008). Os sintomas de fitotoxicidade por diclosulam observados nas plantas de Cucumis 

sativum foram necrose nos pontos de crescimento, onde o herbicida se acumula, e morte 

em poucos dias.  

 
Figura 4.3. Percentual de fitotoxicidade das plantas de Cucumis sativum aos 28 dias após 

aplicação de diclosulam em solos do cerrado. Goiânia, GO, 2014 

 

As curvas dose-resposta ajustadas são apresentadas na Figura 4.4. O 

diclosulam apresentou comportamento distinto entre os solos. Menor controle do 

bioindicador foi observado no LVd. As doses determinadas para o controle de 50% do 
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bioindicador (C50) foram maiores no LVd, acima da dose máxima testada, e no RYbe, o 

dobro da dose recomendada. Estes resultados indicam menor disponibilidade do herbicida 

quando aplicado nesses solos. A baixa disponibilidade do diclosulam e, consequentemente, 

menor controle no LVd e no RYbe pode estar relacionada à maior sorção do herbicida ao 

solo, fato que pode ser comprovado pela relação adsortiva dos solos avaliados (Tabela 4.4), 

que seguiu a seguinte ordem decrescente: LVd > RYbe > LVw > GMd >  RQo > AL. 

As doses necessárias para controles de 80% (C80) e 95% (C95) das plantas 

foram maiores que a dose máxima aplicada (140 g i. a. ha-1), exceto na AL para controle de 

80% (Tabela 4.5).  A dose recomendada de diclosulam apresentou resultados diferentes 

entre solos estudados apenas no parâmetro porcentagem de controle do bioindicador 

(Tabela 4.6). Observou-se menor controle das plantas, após aplicação da dose 

recomendada, no LVd. 

A análise de correlação demonstrou que o único atributo do solo, dentre os 

testados, que tem correlação com a porcentagem de controle do bioindicador foi a 

saturação por bases (V%). Alta correlação positiva foi observada entre a porcentagem de 

controle e a saturação por bases do solo (Tabela 4.4), indicando que quanto maior a 

saturação de bases maior é o controle do bioindicador com aplicação de diclosulam na dose 

recomendada.  

A disponibilidade de herbicidas ionizáveis aplicados ao solo e sua eficácia no 

controle de plantas daninhas são dependentes dos valores de pH da solução. O diclosulam 

é um herbicida ionizável, de caráter ácido fraco, cuja forma molecular é capaz de doar 

prótons e formar íons carregados negativamente (Christoffoleti et al., 2008). O pKa da 

molécula é de 4,09 a 20 ºC, indicando a predominância na forma aniônica em solos com 

valores de pH maiores que o pKa do herbicida (Yoder et al., 2000; Christoffoleti et al., 

2008; Oliveira, 2001). Desse modo, em todos os solos estudados houve predomínio da 

molécula na forma aniônica, sendo a sorção do herbicida relacionada a presença de cargas 

positivas, as quais podem ser formadas por protonação, como ocorre nos solos de caráter 

ácrico, como por ponte de cátions, onde partículas carregadas negativamente são 

adsorvidas aos cátions presentes na CTC.  
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Figura 4.4. Porcentagem de controle de Cucumis sativum aos 28 dias após aplicação de 

doses crescentes de diclosulam. Goiânia, GO, 2014 
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Tabela 4.5. Equações de regressão ajustadas, coeficientes de determinação, doses de diclosulam ideais para controle de 50% (C50), 80% 

(C80) e 95% (C95) de Cucumis sativum e relação adsortiva dos solos estudados. Goiânia, GO, 2014 
 

AL – AREIA LAVADA; GMd – GLEISSOLO MELÂNICO Distrófico; LVw – LATOSSOLO VERMELHO Ácrico; LVd – 

LATOSSOLO VERMELHO Distrófico; RQo – NEOSSOLO QUARTZARÊNICO Órtico; RYbe – NEOSSOLO FLÚVICO Ta  

distrófico; R² - Coeficiente de Determinação; RA – Relação Adsortiva. 

 

Tabela 4.6. Emergência, fitotoxicidade e porcentagem de controle de Cucumis sativum após aplicação da dose recomendada (35 g i.a. ha-1) 

de diclosulam em solos do cerrado. Goiânia, GO, 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AL – AREIA LAVADA; GMd – GLEISSOLO MELÂNICO Distrófico; LVw – LATOSSOLO VERMELHO Ácrico; LVd – 

LATOSSOLO VERMELHO Distrófico; RQo – NEOSSOLO QUARTZARÊNICO Órtico; RYbe – NEOSSOLO FLÚVICO Ta distrófico;  

DAA – Dias após aplicação;  

 

 

Solos Equação de Regressão R² 
C50 C80 C95 RA 

................ g i.a. ha-1.................  

AL Y = 123,8349/ [1+ (X/13,7288)-0,4717] 0,99 6,01 49,15 > 140 - 

GMd Y = 76,8388/ [1+ (X/12,7830)-5,1492] 0,97 14,42 > 140 > 140 1,40 

LVw Y = 73,4761/ [1+ (X/24,1385)-2,1810] 0,99 34,14 > 140 > 140 4,68 

LVd Y = 43,0400/ [1+ exp(-(X-9,4218)/4,2511)] 0,94 > 140 > 140 > 140 > 22,29 

RQo Y = 58,9720/ [1+ (X/11,6600)-80,9072] 0,99 11,91 > 140 > 140 0,98 

RYbe Y = 86,6459/ [1+ exp(-(X-64,0498)/40,8121)] 0,92 76,73 165,59 > 140 11,77 

Solos Emergência aos 14 DAA Fitotoxicidade aos 28 DAA Controle % 

AL 8,3 a 35,0 a 76,7 a 

GMd 9,3 a 23,3 a 63,2 ab 

LVw 9,0 a 11,7 a 51,4 bc 

LVd 8,8 a 10,0 a 35,4 c 

RQo 9,5 a 18,3 a 51,3 bc 

RYbe 9,0 a 21,7 a 43,7 bc 

DMS 2,7 34,1 24,4 

CV% 20,1 70,2 33,6 
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4.3.3 Sulfentrazone 

 

O percentual de fitotoxicidade das plantas diferiu entre os solos a partir da dose 

recomendada (800 g i.a. ha-1). A aplicação de sulfentrazone no GMd e no LVd resultou em 

menor percentual de fitotoxicidade de plantas de Cucumis sativum (Figura 4.5). 

O sulfentrazone é inibidor da protoporfirina oxidase (Protox) e controla plantas 

daninhas de folhas largas seletivamente. Quando aplicado em pré-emergência, causa a 

morte das plantas quando estas entram em contato com a camada do solo tratada com este 

herbicida. As folhas de plantas sensíveis atingidas pelos inibidores de Protox tornam-se 

brancas ou cloróticas, murcham e necrosam rapidamente em um a dois dias, devido a 

peroxidação dos lipídeos (Marchi et al., 2008; Oliveira Jr., 2011). 

 
Figura 4.5. Percentual de fitotoxicidade das plantas de Cucumis sativum aos 28 dias após 

aplicação de sulfentrazone em solos do cerrado. Goiânia, GO, 2014 

 

As curvas dose-resposta após aplicação de sulfentrazone são apresentadas na Figura 

4.6. Observou-se comportamento distinto do sulfentrazone nos solos avaliados. As curvas 

mostram que no GMd não foi possível calcular a dose necessária para 50% de controle do 

bioindicador (C50), uma vez que a maior dose avaliada (3200 g i.a. ha-1) possibilitou controle 

menor que 35%. No LVd e na AL as doses C50 foram maiores que a dose recomendada do 
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herbicida (Figura 4.6). As equações ajustadas para as curvas de dose-resposta são 

apresentadas na Tabela 4.7. 

Foram calculadas as doses necessárias para controles de 80% (C80) e 95% (C95) 

das plantas (Tabela 4.7). A C80 no GMd, LVd e RYbe e a C95 em todos os solos, exceto na 

AL, foram superiores a dose máxima avaliada (3200 g i.a. ha-1). No LVw e RQo foram 

necessárias doses superiores à dose recomendada do herbicida para atingir tais níveis de 

controle.  

Os menores valores de fitotoxicidade e porcentagens de controle obtidos no 

GMd indicam menor disponibilidade do herbicida neste solo. Estes resultados são 

evidenciados pela relação de adsorção do GMd (Tabela 4.7), com razão de adsorção > 

2,08. O LVd apresentou a segunda maior razão de adsorção do sulfentrazone. Nos demais 

solos, os valores negativos indicam relação adsortiva desses solos menor que da AL. 

Os resultados obtidos na AL podem estar relacionados à lixiviação de parte do 

produto aplicado, já que o sulfentrazone apresenta alta solubilidade (490 ppm). Alguns 

estudos mostraram que o sulfentrazone tem alto potencial de lixiviação, principalmente em 

solos com baixo teor de matéria orgânica (Grey et al., 1997, 2007; Ohmes et al., 2000). 

Assim, foi necessária uma maior dose para controle de 50% do bioindicador influenciando, 

consequentemente, os resultados da relação adsortiva dos solos. Além disso, o estado 

fisiológico da planta na AL, pobre em nutrientes, pode reduzir a eficácia do produto.  

O sulfentrazone é um herbicida ácido fraco com pKa 6,56. Grey et al. (1997), 

afirma que os processos de sorção/dessorção do sulfentrazone aos colóides são muito 

influenciados pelo pH do solo. De acordo com esses autores, a sorção do herbicida diminui 

em resposta ao aumento do pH, acima do pK do herbicida, condição em que predomina a 

forma ionizada. Em solos com pH menor que o seu pKa, mais de 90% de suas moléculas 

apresentam-se na forma molecular e o herbicida tem comportamento semelhante ao de 

substâncias não-iônicas (Christoffoleti et al., 2008). Nos solos avaliados, o sulfentrazone 

predomina na forma molecular  

O potencial de sorção do herbicida no solo é determinado em grande parte pelo 

teor de matéria orgânica e, em menor grau, de minerais de argila e número de sítios 

permutáveis em superfícies coloidais (Frissel & Bolt, 1962). Conforme análise química dos 

solos (Tabela 3.1, Capítulo 3), o GMd apresenta maior teor de matéria orgânica e o LVd 

maior teor de argila. Portanto, ambos os solos apresentam maior potencial de sorção das 

moléculas neutras do sulfentrazone.  
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Figura 4.6. Porcentagem de controle de Cucumis sativum aos 28 dias após aplicação de 

doses crescentes de sulfentrazone. Goiânia, GO, 2014 
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Reddy & Locke (1998), avaliando a sorção do sulfentrazone em dois tipos de 

solos (médio e pesado), em manejo convencional e plantio direto, observaram que, 

independentemente do tipo de manejo, a sorção do herbicida foi maior no solo argiloso e a 

dessorção ocorreu de forma lenta. Szmigielski et al. (2009) relataram que a fitotoxicidade 

por sulfentrazone em 10 diferentes solos foi altamente correlacionada com a porcentagem 

de carbono e argila, onde solos com maiores teores desses componentes apresentaram 

menor fitotoxicidade das plantas. Outros autores (Vivian et al., 2006; Freitas et al., 2014) 

concluíram que a sorção do sulfentrazone é influenciada pelo teor de matéria orgânica. A 

matéria orgânica é o principal material responsável pela adsorção de compostos, por 

possuir sítios tridimensionais, que formam ligações de hidrogênio que promovem a sorção 

de compostos iônicos e não iônicos aos colóides (Brusseau & Rao, 1989). 

Com aplicação de sulfentrazone na dose recomendada observou-se menor 

emergência na AL. Nos parâmetros fitotoxicidade e porcentagem de controle, os menores 

valores foram observados no GMd e LVd (Tabela 4.8). Esses resultados mostram que o 

comportamento do herbicida no solo é determinado pela interação solo-planta-herbicida, e 

que o conhecimento dessa interação é fundamental para adequada recomendação de doses 

do herbicida para cada tipo de solo, com maior eficácia e menor contaminação do ambiente 

(Oliveira Júnior et al., 2006). 

Os resultados apresentados na Tabela 4.4 mostram correlação não significativa 

entre a porcentagem de controle após aplicação da dose recomendada de sulfentrazone e as 

principais atributos químicos e físicos do solo. 
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Tabela 4.7. Equações de regressão ajustadas, coeficientes de determinação, doses de sulfentrazone ideais para controle de 50% (C50), 80% 

(C80) e 95% (C95) de Cucumis sativum e relação adsortiva dos solos estudados. Goiânia, GO, 2014 

 

 

 

 

 

 

AL – AREIA LAVADA; GMd – GLEISSOLO MELÂNICO Distrófico; LVw – LATOSSOLO VERMELHO Ácrico; LVd – 

LATOSSOLO VERMELHO Distrófico; RQo – NEOSSOLO QUARTZARÊNICO Órtico; RYbe – NEOSSOLO FLÚVICO Ta  

distrófico; R² - Coeficiente de Determinação; RA – Relação Adsortiva. 

 

Tabela 4.8. Emergência, fitotoxicidade e porcentagem de controle de Cucumis sativum após aplicação da dose recomendada (800 g i.a. ha-1) 

de sulfentrazone em solos do cerrado. Goiânia, GO, 2013 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AL – AREIA LAVADA; GMd – GLEISSOLO MELÂNICO Distrófico; LVw – 

LATOSSOLO VERMELHO Ácrico; LVd – LATOSSOLO VERMELHO Distrófico; 

RQo – NEOSSOLO QUARTZARÊNICO Órtico; RYbe – NEOSSOLO FLÚVICO Ta  

distrófico;  DAA – Dias após aplicação;  

Solos Equação de Regressão R² 
C50 C80 C95 RA 

........... g i.a. ha-1............  

AL Y = 103,2253/ [1+ exp(-(X-1,1022)/0,7573)] 0,96 1040 2040 2960 - 

GMd Y = 35,1500/ [1+ (X/1,7983)-204,4169] 0,99 > 3200 > 3200 > 3200 > 2,08 

LVw Y = 91,9288/ [1+ (X/0,7463)-1,7959] 0,99 820 2150 > 3200 -0,21 

LVd Y = 52,7829/ [1+ exp(-(X-0,8144)/0,5938)] 0,89 2530 > 3200 > 3200 1,43 

RQo Y = 92,6092/ [1+ (X/0,3831)-1,5579] 0,97 420 1250 > 3200 -0,60 

RYbe Y = 58,0846/ [1+ (X/0,5087)-6,4064] 0,89 680 > 3200 > 3200 -0,35 

Solos 
Emergência 

14 DAA 

Fitotoxicidade 

28 DAA 

Controle 

% 

AL 6,2 b 41,7 b 43,1 b 

GMd 9,5 a 3,3 c 0,0 c 

LVw 9,5 a 40,0 b 50,3 b 

LVd 10,0 a 10,0 c 16,4 c 

RQo 9,0 a 76,7 a 79,9 a 

RYbe 8,3 a 50,0 b 56,6 b 

DMS 2,2 25,5 23,1 

CV% 15,0             49,1 39,01 
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4.4 CONCLUSÕES 

 

 O tipo de solo afeta a atividade dos herbicidas estudados e, portanto, 

deve ser considerado quando da tomada de decisão das doses aplicadas dos herbicidas. 

 De modo geral, os atributos do solo estudados não possibilitam a 

predição das doses a serem aplicadas. 
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5 ATIVIDADE DO HERBICIDA OXYFLUORFEN APLICADO EM SOLO 

COM ADIÇÃO DE BIOCHAR DE LODO DE ESGOTO 

 

RESUMO 

 

O comportamento dos herbicidas no solo é determinado pelas interações de 

suas características físico-químicas com os atributos do solo, fatores ambientais e 

sistemas de manejo. A adição de resíduos orgânicos também afeta o comportamento e, 

consequentemente, a eficácia e potencial de contaminação dos herbicidas. O objetivo 

deste trabalho foi avaliar a atividade do herbicida Oxyfluorfen em solo com adição de 

biochar de lodo de esgoto. Os tratamentos foram dispostos em delineamento 

inteiramente casualizado, em esquema fatorial 3x3 e 5 repetições, sendo avaliadas doses 

de biochar de lodo de esgoto, 1%, 3% e 5% (m/m) e três temperaturas de pirólise 300°, 

400° e 500°, além da testemunha (sem adição de biochar). Aos 28 dias após aplicação 

(DAA) do herbicida foi determinada a massa de matéria seca da parte aérea. A adição 

de biochar de lodo de esgosto obtido pela pirólise a 500°C aumentou a sorção do 

herbicida Oxyfluorfen ao solo, reduzindo sua disponibilidade às plantas. 

 

Palvras-chave: Sorção, pirólise, biossólido. 

 

Activity of the oxyfluorfen herbicide applied in soil with added biochar of sewage 

sludge 

 

ABSTRACT 

 

The behavior of the herbicides in the soil is determined by the interactions 

of their physical-chemical characteristics with the soil attributes, environmental factors 

and management systems. The addition of organic waste also affects the behavior and, 

consequently, the effectiveness and potential of contamination of the herbicides. The 

objective of this work was to evaluate the behavior of the herbicide Oxyfluorfen in soil 

with addition of biochar of sewage sludge. The treatments were arranged in a 

completely randomized design, in a 3x3 factorial scheme and 5 replicates, being 

evaluated biochar doses of sewage sludge, 1%, 3% and 5% (m / m) and three pyrolysis 

temperatures 300 °, 400 ° And 500 °, in addition to the control (without addition of 

biochar). At 28 days after application (DAA) of the herbicide, the aerial part dry matter 

mass was determined. The addition of biochar from sewage sludge obtained by 

pyrolysis at 500 ° C increased the sorption of the herbicide Oxyfluorfen to the soil, 

reducing its availability to the plants. 

 

Key words: Sorption, pyrolysis, biosolids. 
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5.1 INTRODUÇÃO 

 

Considerando as mudanças ocorridas na agricultura nos últimos anos, que 

com sistemas intensivos de produção e buscas incessantes por ganhos de produtividade, 

o consumo de pesticidas na agricultura tem aumentado significativamente. No grupo 

dos pesticidas, os herbicidas encontram-se entre os mais empregados, correspondendo a 

52,2% do volume total de pesticidas comercializados na safra 2014 (SINDIVEG, 2015), 

sendo utilizados de maneira extensiva no controle de plantas infestantes (Queiroz et al., 

2011). 

O uso intenso de herbicidas criou considerável controvérsia em todo o 

mundo, pois, embora a importância da sua utilização nos sistemas agrícolas seja 

reconhecida, a poluição de águas superfíciais e subterrâneas promovida pela sua perda 

por lixiviação ou run-off consiste em um grave problema ambiental (Brito et al., 2012; 

Sun et al., 2012). Portanto, o uso de tecnologias estratégicas para diminuir o risco 

ambiental da aplicação de herbicidas tornou-se indispensável.  

O biochar, produzido a partir da pirólise de biomassa submetida a elevadas 

temperaturas, em condições anóxicas ou de baixos teores de oxigênio (Labegalini, 2013; 

Lehmann e Stephen, 2009) é um material rico em carbono poroso, enriquecidoe 

apresenta, portanto, grande potencial remediador. Além disso, é capaz de promover 

melhorias na qualidade do solo (Paz- Ferreiro et al., 2012), mitigar a emissão de gases 

responsáveis pelas mudanças climáticas, imobilizar metais pesados e minimizar a 

bioacumulação de substâncias tóxicas (Khan et al., 2013). Outros estudos demonstram 

ainda a capacidade do biochar em aumentar a adsorção de pesticidas no solo, devido à 

sua elevada área de superfície, alta microporosidade e outras propriedades físico-

químicas (Yang & Sheng, 2003; Yu et al., 2006).  

Embora essas características possam comprometer a eficácia dos pesticidas 

aplicados (Jones & Murphy, 2011; Wang et al., 2015), o uso de biochar em solos ou 

sistemas aquáticos apresenta grande potencial na estratégia de gestão para a redução da 

lixiviação de herbicidas (Sun et al., 2012). 

A densidade de adsorção local do biocarvão ou a natureza química 

específica da interação com herbicidas varia com o tipo de biomassa (Kasozi et al., 

2010). O grau de cristalinidade da estrutura carbonácea que cresce à medida que a 

temperatura de pirólise aumenta é um dos fatores do biochar que impacta na sua 

capacidade de adsorção (Lua et al., 2004). Além de uma diminuição gradual dos grupos 
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-OH e -CH, um aumento dos C = C, e uma transformação de N-amina para N- piridina 

que ocorre com o aumento da temperatura de pirólise (Bagreev et al, 2001; Chan & Xu, 

2009). A elevada porosidade resultante do tratamento com elevadas temperaturas, 

também conduz a aumentos da área de superfície específica influenciando os processos 

de sorção (Graber et al., 2012). 

No entanto, a eficiência de sorção do biocarvão está fortemente ligada à 

matéria-prima fonte da biomassa utilizada e as condições do processo de pirólise 

empregadas (Brown et al, 2006; Chen et al, 2008; James et al., 2005; Keiluweit et al., 

2010). Além disso, o impacto da alteração do biochar na biodisponibilidade do 

herbicida será em função do modo de ação (Nag et al.,2011) e das características físico-

químicas do produto. 

Portanto, o objetivo deste estudo foi investigar a atividade do herbicida 

oxyfluorfen em solo com adição de doses de biochars de lodo de esgoto produzidos em 

diferentes temperaturas de tratamento térmico. 

 

5.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Foram desenvolvidos dois experimentos. O primeiro foi conduzido em casa-

de-vegetação, localizada no Núcleo Rural de Tabatinga, Planaltina, Distrito Federal 

(15º49’ latitude sul, 47º34’ longitude oeste, 961 m de altitude) no período de outubro a 

dezembro de 2014, para avaliação do comportamento de oxyfluorfem em solo com 

doses de biochars produzidos em diferentes temperaturas. O segundo experimento foi 

conduzido em casa-de-vegetação, localizada na Escola de Agronomia da Universidade 

Federal de Goiás, Goiânia, Goiás (16°41’ latitude sul, 49° 17’ longitude oeste, 730 m de 

altitude) em novembro 2016, para avaliar o comportamento de doses de oxyfluorfen em 

solo com adição de biochar de lodo de esgoto. 

O solo utilizado em ambos experimentos foi coletado no horizonte B de um 

LATOSSOLO VERMELHO Distrófico (EMBRAPA, 2013), localizado na Fazenda 

Água Limpa (FAL) – UnB, Brasília, Distrito Federal. A caracterização química, física e 

mineralógica é apresentada na Tabela 5.1. 
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Tabela 5.1. Caracterização física, química e mineralógica de LATOSSOLO 

VERMELHO Distrófico. Brasília, DF, 2014  

Componentes* LATOSSOLO VERMELHO Distrófico 

Argila, g kg-1 817,0 

Silte, g kg-1 89,0 

Areia, g kg-1 94,0 

Área específica superficial, m² kg-1 52.300 

pH (H2O) 5,2 

Fósforo, mg dm-3 Al 

Potássio, mmolc dm-3 0,3 

Cálcio, mmolc dm-3 Al 

Magnésio, mmolc dm-3 Al 

H + Al3+, mmolc dm-3 28,0 

Soma de Bases, mmolc dm-3 1,4 

Capacidade de Troca Catiônica, mmolc dm-3 29,4 

Saturação de Bases, % 5,0 

Carbono orgânico, g kg-1 9,4 

Ponto de Carga Zero Ph 4,1 

Gibsita, g kg-1 305,7 

Goetita, g kg-1 123,5 

Caulinita, g kg-1 260,9 

Ilita, g kg-1 - 

SiO2, g kg-1 164,6 

Al2O3, g kg-1 434,5 

Fe2O3, g kg-1 143,8 
*Argila e Silte (método hidrômetro padrão); Areia (peneiramento); Área específica superficial (BET-

multiponto); Carbono orgânico (método Walkley-Black); al = abaixo do limite de quantificação; Soma de 

bases = (Ca2+ + Mg2+ + K+); Capacidade de troca catiônica = (H + Al3+) + SB; Ponto de carga zero 

(titulação potenciométrica); Gibbsita, goethita, caulinita e ilita (TDA-TG análise térmica); SiO2, Al2O3, 

Fe2O3 e (Raios X de fluorescência). 

 

5.2.1 Experimento 1 

 

Os tratamentos foram dispostos em delineamento inteiramente casualizado, 

em esquema fatorial 4x3 e 5 repetições, sendo avaliadas: 4 doses de biochar de lodo de 

esgoto, 0%, 1%, 5% e 10% (m/m) e 3 temperaturas de pirólise; 300°, 400° e 500°. 

O biochar foi obtido de amostras de lodo de esgoto coletadas da estação de 

tratamento do Gama, localizada a 34 km do centro de Brasília-DF. A produção partiu da 

pirólise de 2,00 kg de biomassa de lodo de esgoto submetido às temperaturas de 300°C, 

400°C e 500°C, realizada em forno de pirólise (Linn Elektro Therm), localizado no 

Laboratório de Qualidade e Preservação da Madeira, pertencente à UnB, a uma taxa 

média de aumento de temperatura de 11 °C min-1, com um tempo de residência de 30 

minutos. As amostras foram colocadas em um recipiente de metal adaptado ao espaço 

interno do forno que contém um sistema de saída de gases e bio-óleo, com mecanismo 
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para evitar o fluxo de oxigênio. O controle de temperatura durante a pirólise foi 

realizado com o uso de um termopar tipo K de penetração, modelo MTK-15, acoplado a 

um termômetro digital KT-160A. Após a pirólise, o biocarvão foi passado em peneira 

de 2,0 mm, pesado e acondicionado em sacos plásticos para posterior incorporação ao 

solo e realização das análises de caracterização (Tabela 5.2). 

 

Tabela 5.2. Propriedades de biochar produzido sob diferentes temperaturas de 

pirólise. 

Biochar ASE 
(m2/g) 

VP 
(ml/g) 

pH CE 
(mS/cm) 

C 
(%) 

N 
(%) 

H 
(%) 

C/N H/C 

BC 300 20,17 0,027 5,8 1,7 23,4 3,3 3,6 7,0 0,2 

BC 400 29,85 0,046 6,5 1,3 21,6 2,9 2,7 7,4 0,1 

BC 500 52,470 0,053 6,5 2,3 19,0 2,3 1,7 8,1 0,1 
ASE: área superficial específica; VP: volume de poros; CE: condutividade elétrica; C: carbono total; N: 

nitrogênio total; H: hidrogênio; BC 300: biocarvão a 300°C; BC 400: biocarvão a 400°C; BC 500: 

biocarvão a 500°C. 

  

5.2.2 Experimento 2 

 

O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado, em 

esquema fatorial 2 x 5 com 5 repetições, totalizando 50 unidades. Os fatores avaliados 

foram: 1 – Sem Biochar 500ºC e 2 – Com Biochar 500ºC, na dose de 10% (m/m); 5 

doses (g i.a. ha-1) de oxyfluorfen: 0; ½ x; 1x; 2x e 4x a dose máxima recomendada para 

cada herbicida (0; 720; 1440; 2880 e 5760 g i.a. ha-1). As unidades experimentais 

constaram de vasos preenchidos com 250 g de terra fina seca ao ar (TFSA). 

 

5.2.3 Desenvolvimento dos experimentos 

 

A metodologia utilizada para determinação da sorção do herbicida, em 

ambos experimentos, foi a do bioensaio (Vivian et al., 2007). A irrigação foi realizada 

considerando a capacidade máxima de retenção de água do solo (CMRA), sendo a 

mesma mantida em 80% durante todo o experimento. Foram semeadas 10 sementes por 

vaso de pepino (Cucumis sativum), utilizado como planta bioindicadora.  

Após 24h da semeadura foi aplicado o herbicida Oxyfluorfen, considerando 

a dose recomendada para o produto (1440 g i.a ha-1). O volume de calda utilizado foi de 

300 L ha-1. A aplicação foi feita com pulverizador costal pressurizado com CO2, 
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acoplado a uma barra de pulverização, com 2 m de largura e quatro pontas do tipo jato 

plano (XR 110.02), espaçadas em 0,50 m. 

A emergência e a fitotoxicidade foram avaliadas aos 7, 14, 21 e 28 DAA. A 

emergência foi avaliada pela contagem do número de plântulas emergidas. Para as 

avaliações de fitotoxicidade, foi utilizada escala com variação entre 0 a 100, em que 

zero representou a ausência de sintomas e 100 a morte de todas as plantas. Após 28 

dias, a parte aérea foi cortada, rente ao solo, para determinação da massa de matéria 

seca, após secagem em estufa com circulação forçada de ar a 65 ºC por 72 horas. 

 

5.2.4. Análise estatística 

 

No segundo experimento, os dados de massa de matéria seca foram 

transformados em porcentagem de controle em relação à dose 0, ou seja, nos 

tratamentos sem aplicação de herbicida considerou-se 0% de controle.  

Os resultados obtidos foram submetidos à análise da variância e, quando o 

teste F foi significativo, procedeu-se a comparação de médias de tratamentos pelo teste 

de Tukey (α = 0,05). Os tratamentos quantitativos foram comparados pela análise de 

regressão. 

  

5.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.3.1 Experimento 1 

 

A emergência do bioindicador não foi afetada pelos fatores avaliados. 

Houve interação dos fatores para o percentual de fitotoxicidade das plantas. Observou-

se menor fitotoxicidade de Cucumis sativum após aplicação de oxyfluorfen em solo com 

adição de 10% de biochar 500°C (Tabela 5.3). 

A aplicação do herbicida em solo com Biochar 500°C nas doses 5% e 10% 

(equivalentes a 100 e 200 Mg ha-1) proporcionou maiores valores de massa de matéria 

seca da parte aérea, em relação aos demais tratamentos (Figura 5.1) 

O melhor desenvolvimento das plantas no solo com a adição de biochar 

500°C, principalmente na dose 10%, relaciona-se com a redução da disponibilidade do 

herbicida neste solo, e consequentemente, menor absorção do produto pelas plantas. 

Nag et al. (2011) observaram aumento da biomassa com o aumento do teor de biochar 
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(1%) nos solos tratados. Graber et al. (2012) constataram aumento na sorção de 

herbicida e maior produção de matéria seca quando incorporado ao solo biochar 

pirolisado a temperatura de 800°C. 

 

Tabela 5.3. Emergência e percentual de intoxicação de plantas de Cucumis sativum 

após aplicação de oxyfluorfen em solo tratado com biochar de lodo de 

esgoto. Brasília, DF, 2014 

Biochar 
Doses de Biochar 

Média 
0% 1% 5% 10% 

 Emergência aos 14 DAA (%) 

300ºC 44  78 100 84 76 a 

400ºC 44 80 90 74 72 a 

500ºC 44 80 92 96 78 a 

Média 44 79 84 84 CV= 22,20% 

F dos fatores Fbiochar= 0,69NS    Fdoses= 25,52--    Finteração= 0,6627NS 

 Fitotoxicidade aos 28 DAA (%) 

300ºC 100 a 100 a   98 a 92 a 97,5 

400ºC 100 a 100 a 100 a 98 a 99,5 

500ºC 100 a 100 a  80 a  58 b 84,5 

Média     100      100 92,6 82,6 CV= 11,43% 

F dos fatores Fbiochar= 11,54**      Fdoses= 8,79--      Finteração= 4,66** 

DMS DMS = 16,40 

Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey (P= 0,05). NS - Teste F não 

significativo. **Teste F significativo a 1%. DAA – Dias após aplicação. 
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Figura 5.1. Massa seca da parte aérea de plantas de Cucumis sativum sob efeito de 

doses de biochar. *BC 300: biocarvão a 300°C; BC 400: biocarvão a 

400°C; BC 500: biocarvão a 500°C. Brasília, DF, 2014 

 

A sorção é um dos processos mais importantes na determinação do destino 

de herbicidas no solo, afetando, especialmente, a disponibilidade para as plantas e a 

lixiviação para águas subterrâneas (Koskinen & Harper, 1990). O comportamento e a 

disponibilidade do herbicida oxyfluorfen aplicado em solo com adição de biochar está 

relacionado às interações de suas moléculas com as características físicas e químicas do 

resíduo orgânico.  

Dados da literatura tem mostrado alta capacidade de sorção de compostos 

orgânicos e pesticidas em solos contendo biochar (Nag et al., 2011; Sun et al., 2012; 

Jones et al., 2011). Como regra geral, a sorção de produtos químicos orgânicos por 

biochars excede muito a sorção de substâncias húmicas do solo (Graber et al., 2012). 

Esses geosorventes carbonáceos possuem capacidade de sorção que excede a 

capacidade da matéria orgânica amorfa em um fator de 10-100, devido a elevada área de 

superfície, nanoporosidade (Cornelissen et al., 2005) e capacidade de sequestrar 

compostos orgânicos (Yu et al.,2009).  
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Outros fatores que explicam a maior adsorção do oxyfluorfen com aplicação 

de 10% do BC500° diz respeito ao aumento da área superficial específica (Kasozi et al., 

2010) e do aumento significativo do volume de poros do biocarvão (Tabela 5.2). A 

elevação da temperatura de pirólise (Brown et al. 2006; Lehmann 2007) aumenta o grau 

de carbonização (Chen et al.,2008) e promove uma liberação crescente de produtos 

volatéis de menor peso molecular que o carbono fixado (Lua et al., 2004). Com isso, há 

aumento da porosidade e, portanto, maiores valores de área superficial específica (ASE) 

e, consequentemente, maior capacidade de sorção (Bornemann et al., 2007; Chen e 

Chen, 2009; Wang et al., 2010; Yang et al., 2010). 

Kercher & Nagle (2003) concluíram que o aumento da nanoporosidade 

ocorre predominantemente com um tamanho de poro de cerca de 7A°(0,7nm) e está 

associado com o crescimento descontínuo de camadas de grafeno. De acordo com 

Hellwig (1985), as baixas temperaturas de pirólise são suficientes apenas para causar a 

evolução de voláteis, enquanto que altas temperaturas como 450°C promovem o 

amolecimento do material, resultando em maior formação de poros. Haghseresht et al. 

(1999), ao examinar carbonáceos adsorventes usando 13C RMN, indicaram que o 

aumento do calor aumenta a contribuição de estruturas aromáticas, carbono amorfo e 

desordem molecular, tendo assim impacto no volume e tamanho dos microporos. 

Os atributos de adsorção de biochar têm um significativo impacto sobre a 

eficácia final de um herbicida aplicado (Graber, 2012). Alguns estudos (Yu et al 

2009a.;Yang et al. 2010; Graber et al. 2011; Nag et al. 2011) mostraram que o uso de 

biochar com alta ASE, pode reduzir consideravelmente a disponibilidade de pesticidas 

aplicados no solo. Nestes casos, serão necessárias doses mais elevadas do produto para 

um controle eficiente do alvo.  

 

5.3.2 Experimento 2 

 

A aplicação de oxyfluorfen em solo com 10% de biochar 500ºC 

proporcionou maior porcentagem de emergência das plantas, após aplicação das doses 

de 720 e 1440 (dose recomendada) g i. a. ha-1 (Tabela 5.4). Este efeito sobre a 

emergência pode estar relacionado aos benefícios do biochar na fertilidade do solo, 

promovendo rápido desenvolvimento das plantas, e à menor disponibilidade do 

herbicida na solução do solo. 
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O percentual de fitotoxicidade e controle das plantas foi menor com a 

aplicação de 720 g i. a. ha-1 (metade da dose recomendada) em solo com biochar. Com 

as demais doses avaliadas, o biochar não afetou o controle do bioindicador (Tabela 5.4). 

Esses resultados podem ser atribuidos a saturação dos sítios de adsorção do biochar à 

medida que as doses foram aumentadas. Com o aumento na concentração de 

oxyfluorfen, mais sítios são preenchidos e a adsorção torna-se mais difícil, resultando 

em maior quantidade de herbicida disponível na solução do solo. 

 

Tabela 5.4. Emergência, percentual de intoxicação e porcentagem de controle de 

plantas de Cucumis sativum após aplicação de doses de oxyfluorfen em 

solo tratado com 10% de biochar 500ºC. Goiânia, GO, 2016 

Biochar 
Doses de Oxyfluorfen (g i. a. há-1) 

Média 
0 720 1440 2880 5760 

 Emergência aos 21 DAA (%) 

Sem biochar 7,4 b 5,8 b 4,0 b 6,0 a 7,4 a 6,1 

Com biochar 9,4 a 7,8 a 7,0 a 6,8 a 5,0 b 7,2 

Média 8,4 6,8 5,5 6,4 6,2 CV= 16,45% 

F dos fatores Fbiochar= 12,15**    Fdoses= 9,73--    Finteração= 9,15** 

DMS 1,40 

 Fitotoxicidade aos 28 DAA (%) 

Sem biochar 0 a 100 a 100 a 100 a 100 a 80,0 

Com biochar 0 a 53,3 b 100 a 100 a 100 a 70,7 

Média 0 76,6 100 100 100 CV= 18,01% 

F dos fatores Fbiochar= 5,93*      Fdoses= 101,85--      Finteração= 5,93** 

DMS 17,36 

 Controle aos 28 DAA (%) 

Sem biochar 0 a 100 a 100 a 100 a 100 a 80,0 

Com biochar 0 a 43,1 b 100 a 100 a 100 a 68,6 

Média 0 71,5    100 100 100 CV= 22,12% 

F dos fatores Fbiochar= 5,99*      Fdoses= 69,46--      Finteração= 5,99** 

DMS 21,03 

Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey (P= 0,05). N– - Teste F não 

significativo. **Teste F significativo a 1%. * Teste F significativo a 5%. DAA – Dias após aplicação. 
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5.4 CONCLUSÕES 

 

 O efeito do biochar na eficácia do herbicida é dependente da temperatura 

de pirólise do mesmo e da dose aplicada do herbicida oxyfluorfen.  

 Somente a adição de biochar pirolisado a 500oC, em doses superiores a 

5% (m/m) reduzem a eficácia do herbicida.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 

 

 

 

6 ATIVIDADE DE HERBICIDAS PRÉ-EMERGENTES EM SOLO COM 

PALHADA DE Pennisetum glaucum 

 

RESUMO 

 

A quantidade de palha sobre a superfície do solo pode atuar como barreira 

física, interceptando grande parte do produto aplicado, e comprometer a eficácia do 

produto. Consequentemente, alguns produtores aumentam as doses dos herbicidas pré-

emergentes em plantio direto, já que parte da dose aplicada poderá ficar retida na 

palhada e não atingir o solo. Diante disso, objetivou-se com este trabalho avaliar a 

eficácia de herbicidas pré-emergentes, na ausência e presença de palhada de Pennisetum 

glaucum. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso, em esquema 

fatorial 6 (controle – sem herbicida, atrazina, clomazone, diclosulam, oxyfluorfen e 

sulfentrazone) x 2 (com palha e sem palha), e cinco repetições, totalizando 60 parcelas 

com 16 m² (4m x 4m). A metodologia do bioensaio foi utilizada para determinação das 

curvas de dose-resposta e para quantificação indireta da persistência dos herbicidas no 

solo, utilizando o pepino (Cucumis sativum) como planta bioindicadora. Aos 60 DAA 

foi determinada a massa de matéria seca de plantas daninhas. A eficácia no controle de 

plantas daninhas dos herbicidas atrazina, clomazone e diclosulam, é afetada 

negativamente pela presença de palhada de Pennisetum glaucum. A presença de palhada 

de Pennisetum glaucum não afeta a eficácia dos herbicidas oxyfluorfen e sulfentrazone. 

 

Palavras-chave: milheto, bioensaio, plantas daninhas 

 

 Activity of pre-emerging herbicides in soil with Pennisetum glaucum 

 

ABSTRACT 

 

The amount of straw on the soil surface can act as a physical barrier, 

intercepting most part of the applied product, and compromising the effectiveness of the 

product. Consequently, some growers increase the doses of pre-emergent herbicides in 

no-tillage, since part of the applied dose may be retained in the straw and not reach the 

soil. Therefore, the objective of this work was to evaluate the efficacy of pre-emergence 

herbicides, in the absence and presence of straw of Pennisetum glaucum. The 

experimental design was a randomized block design, with a factorial scheme 6 (control - 

without herbicide, atrazine, clomazone, diclosulam, oxyfluorfen and sulfentrazone) x 2 

(with straw and without straw) and five replications, totalizing 60 plots with 16 m² (4m 

x 4m). The bioassay methodology was used to determine the dose-response curves and 

to indirectly quantify the persistence of herbicides in the soil, using cucumber (Cucumis 

sativum) as a bioindicator plant. At 60 DAA, the dry matter mass of weeds was 

determined. The efficacy of the herbicides atrazine, clomazone and diclosulam is 

negatively affected by the presence of straw of Pennisetum glaucum. The presence of 
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straw of Pennisetum glaucum does not affect the efficacy of the herbicides oxyfluorfen 

and sulfentrazone. 

 

Keywords: millet, bioassay, weed. 

 

6.1 INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, a área cultivada sob Sistema Plantio Direto (SPD) é de 

aproximadamente 30 milhões de ha (CONAB, 2011), a segunda maior área mundial sob 

SPD. No bioma Cerrado, cerca de 41% das áreas agrícolas estão sob este sistema 

(Duarte et al., 2006). 

A cobertura morta na superfície do solo, principal característica doSPD, 

pode liberar compostos alelopáticos e reduzir a radiação solar, reduzindo a densidade 

populacional de plantas daninhas na área de produção (Erasmo et al., 2004). A 

eficiência da cobertura vegetal no controle de plantas daninhas depende da quantidade, 

da densidade e da uniformidade de distribuição no solo (Negrisoli, 2005). No entanto, 

em diversas áreas com palhada são necessárias outras medidas de controle, como 

aplicações de herbicidas pré-emergentes (Gomes & Christoffoleti, 2008), pois algumas 

espécies de planta daninha, ao germinarem, são capazes de atravessar essa barreira 

física e exercem interferência na lavoura.  

O uso de herbicidas pré-emergentes oferece a vantagem do controle de 

plantas daninhas antes que haja competição dessas plantas com a cultura por agua e 

nutrientes, o que pode reduzir a produtividade da cultura (Embrapa, 2006). Geralmente, 

os herbicidas pré-emergentes recomendados no plantio convencional são utilizados 

também em SPD (Almeida & Rodrigues, 1988). Entretanto, a quantidade de palha sobre 

a superfície do solo pode atuar como barreira física, interceptando grande parte do 

produto aplicado, e comprometer a eficácia do produto (Rossi et al., 2013). Visando 

corrigir o problema, alguns produtores aumentam as doses dos herbicidas pré-

emergentes em plantio direto, já que parte da dose aplicada poderá ficar retida na 

palhada e não atingir o solo (Rodrigues, 1993). 

Algumas características físico-químicas do herbicida contribuem para 

maior retenção dos mesmos na palhada, dentre elas a solubilidade em água, a pressão de 

vapor e o coeficiente de partição octanol-água (Kow) (Correia & Resende, 2001). Além 

disso, o tipo de cobertura, a ocorrência e intensidade de chuva após a aplicação, 

irrigações subsequentes e condições climáticas no momento e após aplicação são fatores 
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que influenciam na retenção do herbicida na palhada (Rodrigues, 1993). Diversos 

estudos avaliaram a interação do herbicida com a palhada e a influência desses fatores 

na eficácia do produto no controle de plantas daninhas em áreas com palhada (Streck e 

Weber, 1982; Dao, 1991; Fornarolli et al., 1998; Rodrigues et al., 1998; Rodrigues et 

al., 2000; Cavenaghi et al., 2002; Correia & Durigan, 2006; Timossi, 2005; Negrisoli et 

al., 2011; Silva et al., 2011; Prado et al., 2013). 

Carbonari et al. (2008) observaram excelentes níveis de controle de plantas 

daninhas (acima de 88%) com a aplicação de diclosulam sobre a palha seca de sorgo e 

com chuva sequencial de 2,5 mm. Entretanto, sem ocorrência de chuva sequencial, o 

diclosulam não promoveu controle satisfatório das plantas daninhas testadas, indicando 

retenção do herbicida na palha e a necessidade de chuvas para que ocorra a transposição 

e absorção do diclosulam pelas plantas. Negrisoli et al. (2002) concluíram que a 

ocorrência de uma chuva de 50 mm após a aplicação de diclosulam em palha de cana-

de-açúcar promoveu 65% de transposição do herbicida. Resultados semelhantes foram 

obtidos por Perim (2014), que verificou que a transposição do diclosulam em camadas 

de palha de cana-de-açúcar de 10 t ha-1 ocorreu aos 20 mm iniciais de chuva simulada. 

Segundo Mills et al. (1989), mais de 40% do herbicida clomazone, quando 

aplicado sobre cobertura de trigo, não atingiu a superfície do solo, podendo ter sido 

interceptado pela palhada, volatilizado ou ambos. Fornarolli et al. (1998) observaram 

efeito da palhada de aveia no comportamento do herbicida atrazina e demonstraram 

retenção de 85% do herbicida, para os níveis 4,5 e 9,0 t ha-1 de palha. Em estudo sobre 

interceptação de sulfentrazone em palhada de cana-de-açúcar e aveia, Cavenaghi et al. 

(2002) observaram que grande parte do herbicida ficou retido, quando foram 

adicionadas quantidades de palha acima de 6 t ha-1. Negrisoli et al. (2009), ao avaliarem 

o controle de corda-de-viola e capim-braquiária, com aplicação de oxyfluorfen em 

palhada de cana-de-açúcar, concluíram que a presença de palha não afetou a eficácia do 

herbicida. 

Na região Central do país, o milheto (Pennisetum glaucum) é a espécie mais 

utilizada como planta de cobertura (Lamas, 2008), sendo apontado por alguns autores 

como o responsável pela expansão do Sistema Plantio Direto na região (Salton, 2001). É 

uma gramínea anual de verão, de fácil instalação e desenvolvimento, que apresenta alta 

resistência à seca e adaptabilidade a solos de baixa fertilidade, possui alta capacidade de 

produção de fitomassa (Bonamigo, 1999) e relação C/N elevada, o que favorece a 

decomposição lenta de seus resíduos (Lara Cabezas et al., 2004). 
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Diante disso, objetivou-se com este trabalho avaliar a eficácia de herbicidas 

pré-emergentes, na ausência e presença de palhada de Pennisetum glaucum. 

 

6.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi desenvolvido no Núcleo Rural de Tabatinga, Brasília, 

Distrito Federal (15º49’ latitude sul, 47º34’ longitude oeste, 961 m de altitude) no 

período de janeiro a julho de 2015. O solo utilizado foi classificado como 

LATOSSOLO VERMELHO Distrófico (EMBRAPA, 2013). A caracterização química, 

física e mineralógica é apresentada na Tabela 6.1. 

 

Tabela 6.1. Caracterização física, química e mineralógica de LATOSSOLO 

VERMELHO Ácrico. Planaltina, DF, 2015  

Amostra pH M.O P S K Ca Mg Al H+Al T V M 

 CaCl2 gdm³ mg dm³ ................ cmolc dm³...................... % 

0-20 cm 4,5 2,5 2,04 9,0 0,44 1,61 0,41 0,23 5,70 8,2 30,0 8,6 

20-40 cm 4,4 1,8 0,84 2,0 0,16 0,39 0,14 0,86 5,6 6,3 11,0 55,5 

Argila Silte Areia 

.....................................................................g kg-1...................................................................... 

627 340 33 

637 335 28 
 M.O. = matéria orgânica; P= Fósforo; S= Enxofre; T= capacidade de troca de cátions (CTC) a pH 7,0; V= 

saturação por bases; m= saturação por alumínio 

 

As precipitações e a temperatura média diária no período do 

desenvolvimento do experimento são apresentadas na Figura 6.1. 

 

 
Figura 6.1. Precipitação e temperatura média diárias registradas durante o período de 

desenvolvimento dos experimentos. Brasília, DF, 2015 

O delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso, em 

esquema fatorial 6 (controle – sem herbicida, atrazina, clomazone, diclosulam, 
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oxyfluorfen e sulfentrazone) x 2 (com palha e sem palha), e cinco repetições, 

totalizando 60 parcelas com 16 m² (4m x 4m).  

Para formação de palhada foi utilizado milheto, variedade ADR 500. O 

plantio foi realizado em 22/01/2015, com densidade de plantio de 30 kg de sementes ha-

1.  Em cada parcela, foram semeadas 8 linhas, espaçadas 0,45 m entre si. A acidez e a 

fertilidade do solo foram corrigidas antes da semeadura, de acordo com a análise do 

solo e segundo recomendações de Souza & Lobato (2004). Para a adubação, foram 

utilizados 60 kg ha-1 de N (sulfato de amônio) e 90 kg ha-1 de P205 (superfosfato 

simples). 

Aos 60 dias (26/03/2015) após a semeadura, o milheto foi cortado e a palha 

distribuída uniformemente no solo. Na linha central de cada parcela foi coletada uma 

amostra (0,50 m) para determinação da biomassa de milheto. A produção de biomassa 

de milheto foi de aproximadamente 10,5 t ha-1. 

No dia 27/03/2015, nas subparcelas, com dimensão de 2m x 4m, foi 

implantado o bioensaio, utilizando o pepino (Cucumis sativus) como planta 

bioindicadora. Foram semeadas 3 linhas, espaçadas 0,50 m entre si, com 12 sementes 

cada. O restante da subparcela foi mantido em pousio para avaliação da emergência 

natural das plantas daninhas, com uso de quadrado, na dimensão de 0,25m x 0,25m.  

No dia seguinte ao plantio do pepino (28/03/2015), os herbicidas foram 

aplicados, nas doses recomendadas para cada produto. O volume de calda utilizado foi 

de 300 L ha-1. A aplicação foi feita com pulverizador costal pressurizado com CO2, 

acoplado a uma barra de pulverização, com 2 m de largura e quatro pontas do tipo jato 

plano (XR 110.02), espaçadas em 0,50 m. Os parâmetros meteorológicos médios 

observados no momento da aplicação foram: Umidade relativa – 82,9%; Temperatura – 

21,6°C e Velocidade do vento – 3,4 km h-1. No tratamento controle (sem aplicação de 

herbicida) foi realizada capina, com o objetivo de eliminar todas as plantas daninhas e 

para posterior avaliação da infestação natural aos 60 dias após aplicação (DAA). 

A emergência e a fitotoxicidade do pepino foram avaliadas aos 7, 14, 21 e 

28 dias após aplicação (DAA) dos herbicidas. A emergência foi avaliada pela contagem 

do número de plântulas emergidas. Para as avaliações de fitotoxicidade, foi utilizada 

escala com variação entre 0 a 100, em que 0 representou a ausência de sintomas e 100 a 

morte de todas as plantas. Após 28 dias, a parte aérea foi cortada, rente ao solo, para 

determinação da massa de matéria seca, após secagem em estufa com circulação forçada 

de ar, a 65 ºC, por 72 horas.  
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Aos 60 DAA foi determinada a massa de matéria seca de plantas daninhas. 

Para isso, um quadro de madeira de 0,5 x 0,5 m foi lançado na área útil, previamente 

demarcada, de cada subparcela. Todo o material vegetal presente na área do quadrado 

foi cortado rente à superfície do solo e secado em estufa, a 65ºC por 72 horas. 

Os dados de massa de matéria seca de pepino e de planta daninha foram 

transformados para valores percentuais de controle, em relação ao tratamento controle 

(sem herbicida), considerando que esse tratamento possui 100% de massa de matéria 

seca e os demais possuem percentuais desta massa, em consequência da redução 

imposta pelo produto. Os dados de massa de matéria seca de pepino e de planta daninha 

do tratamento controle foram desconsiderados na análise de variância, já que este 

tratamento representou 0% de controle e inclusão desses dados poderia comprometer as 

comparações. 

Os dados foram submetidos à aplicação do teste F, na análise da variância. 

Quando da significância do teste F, aplicou-se teste de Tukey (α = 0,05) para 

comparação das médias. 

 

6.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A presença de palhada reduziu a emergência do bioindicador nos solos com 

aplicação dos herbicidas atrazina, clomazone, diclosulam e sulfentrazone. A ação do 

herbicida oxyfluorfen na germinação não foi afetada pela presença de palhada. No 

tratamento controle, sem aplicação de herbicida, houve maior emergência em solo 

coberto com palha de Pennisetum glaucum (Tabela 6.2), o que pode estar relacionado a 

maior umidade dos solos com palhada. Nessa condição, todos os herbicidas reduziram a 

germinação, em relação ao controle; o mesmo não foi observado no solo sem palhada, o 

que pode estar relacionado a condição de umidade mais baixa do solo, que, além de 

afetar a germinação, afeta a ação dos produtos. Para o parâmetro fitotoxicidade do 

bioindicador não foi observado efeito significativo da palhada.  

Em relação à porcentagem de controle das plantas de Cucumis sativum, a 

presença de palha afetou a ação somente do herbicida clomazone (Tabela 6.3), que 

apresentou redução do controle de 69,8 para 33,4 %, quando o solo estava coberto com 

palhada. Ressalta-se que, independentemente da presença de palhada, o clomazone foi o 

herbicida que apresentou a menor % de controle do bioindicador, sendo esses valores 

inferiores aos recomendados (90% de controle).  
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Vale ressaltar que, para os demais herbicidas, a % de controle do 

bioindicador foram próximas a 100% (independentemente da condição de palhada). 

Desse modo, é possível que ainda que a palhada tenha interceptado parte dos herbicidas 

aplicados, a quantidade que atingiu o solo foi suficiente para garantir controle eficaz do 

bioindicador, não havendo diferença na % de controle das plantas.  

A porcentagem de controle de plantas daninhas nos tratamentos avaliados é 

apresentada na Tabela 6.3. A presença de palhada reduziu a eficácia de controle dos 

herbicidas atrazina, clomazone e diclosulam, enquanto os herbicidas oxyfluorfen e 

sulfentrazone não tiveram sua eficácia afetada pela palhada (Tabela 6.3). Em condição 

de solo coberto com palhada, os herbicidas sulfentrazone e oxyfluorfen apresentaram as 

maiores % de controle de plantas daninhas, seguido do clomazone, diclosulam e, por 

fim, da atrazina, que não diferiu do tratamento sem aplicação de herbicidas. Vale 

ressaltar que as avaliações de controle de plantas daninhas foram realizadas aos 60 

DAA e, portanto, indicam, ainda, os produtos que apresentam maior efeito residual. 

O número de plantas dicotiledôneas, apresentado na Tabela 6.4, mostra 

relação proporcional à porcentagem de controle, nos tratamentos com aplicação de 

atrazina. Menor número de plantas dicotiledôneas foi observado no tratamento que 

resultou em maior controle, ou seja, com aplicação de atrazina em solo sem palhada. 

Com aplicação de clomazone, observou-se maior número de plantas dicotiledôneas em 

solo sem palhada e maior número de monocotiledôneas em solo com palhada.  
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Tabela 6.2. Emergência e fitotoxicidade de plantas de Cucumis sativum após aplicação de herbicidas pré-emergentes em solo com palhada de 

Pennisetum glaucum. Brasília, DF, 2015 

Médias seguidas pela mesma letra, minúscula na coluna e maiúscula na linha, não diferem entre si pelo teste de Tukey (P= 0,05). NS - Teste F não 

significativo. ** Teste F significativo a 1%. * Teste F significativo a 5%. 

 

Cobertura 
Herbicidas 

Média 
Controle Atrazina Clomazone Diclosulam Oxyfluorfen Sulfentrazone 

 Emergência 14 DAA  

Com palhada 32,2 aA 16,0 bB 20,6 bB 19,4 bB 18,0 bA 17,4 bB 20,6 

Sem palhada 24,6 aB 26,0 aA 26,2 aA 25,6 aA 21,2 aA 23,6 aA 24,5 

Média 28,4 21,0 23,4 22,5 19,6 20,5 CV = 18,4% 

F dos Fatores Fherbicidas = 5,84**      Fcobertura = 13,49**      Finteração = 5,33** 

DMS DMSherbicidas = 7,81         DMScobertura = 5,28 

 Fitotoxicidade 28 DAA  

Com palhada 0,0 cA 100,0 aA 28,0 bA 88,0 aA 100,0 aA 100,0 aA 63,8 

Sem palhada 0,0 cA 100,0 aA 25,0 bA 88,0 aA 94,0 aA 100,0 aA 56,7 

Média 0,0 100,0 15,5 51,0 95,0 100,0 CV = 20,5% 

F dos Fatores Fherbicidas = 333,57**      Fcobertura = 0,06NS       Finteração = 0,06** 

DMS DMSherbicidas = 9,78         DMScobertura = 14,44 
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Tabela 6.3. Porcentagem de controle de plantas de Cucumis sativum e plantas daninhas após a aplicação de herbicidas pré-emergentes 

em solo com palhada de Pennisetum glaucum. Brasília, DF, 2015 

Médias seguidas pela mesma letra, minúscula na coluna e maiúscula na linha, não diferem entre si pelo teste de Tukey (P= 0,05). NS - Teste F não 

significativo. ** Teste F significativo a 1%. * Teste F significativo a 5%. 

 

 

Cobertura 
Herbicidas 

Média 

Controle Atrazina Clomazone Diclosulam Oxyfluorfen Sulfentrazone 

 Cucumis sativum (% de controle)  

Com palhada 0,0 cA 100,0 aA 33,4 bB 99,1 aA 100,0 aA 99,8 aA 72,1 

Sem palhada 0,0 cA 100,0 aA 69,8 bA 98,9 aA 100,0 aA 100,0 aA 78,1 

Média    0,0  100,0     51,6     99,0     100,0         99,9 CV = 9,43% 

F dos Fatores Fherbicidas = 344,10**      Fcobertura = 10,96**       Finteração = 10,97** 

DMS DMSherbicidas = 13,33         DMScobertura = 9,03 

 Plantas Daninhas (% de controle)  

Com palhada 0,0 eA   17,1 deB    63,4 bcB    43,2 cdB   83,6 abA 97,1 aA 50,7 

Sem palhada 0,0 bA 66,8 aA 86,9 aA  67,4 aA 89,6 aA 94,4 aA 67,5 

Média    0,0   41,9     75,2      55,3      86,6        95,8 CV = 25,06% 

F dos Fatores Fherbicidas = 56,12**      Fcobertura = 19,29**       Finteração = 4,47** 

DMS DMSherbicidas = 27,90          DMScobertura = 18,90 
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Tabela 6.4. Número de plantas daninhas monodicotiledôneas e dicotiledôneas após aplicação de herbicidas pré-emergentes em solo com 

palhada de Pennisetum glaucum. Brasília, DF, 2015 

Médias seguidas pela mesma letra, minúscula na coluna e maiúscula na linha, não diferem entre si pelo teste de Tukey (P= 0,05). NS - Teste F não 

significativo. ** Teste F significativo a 1%. * Teste F significativo a 5%. 

 

 

Cobertura 
Herbicidas 

Média 

Controle Atrazina Clomazone Diclosulam Oxyfluorfen Sulfentrazone 

 Monocotiledôneas (plantas m-2)  

Com palhada   3,0 abcB    5,3 abA 3,5 abcA 5,8 aA 1,0 cA 2,0 bcA 3,4 

Sem palhada   7,5 aA 6,8 aA    1,0 aB 5,6 aA 1,0 bA        1,9 bA 3,9 

Média   5,2    6,1    2,3      5,7       1,0        1,9 CV = 51,10% 

F dos Fatores Fherbicidas = 13,69**      Fcobertura = 1,08 NS       Finteração = 3,76** 

DMS DMSherbicidas = 2,41         DMScobertura = 3,56 

 Dicotiledôneas (plantas m-2)  

Com palhada 191,3 bA 306,3 aA 176,3 bB 45,0 cA 45,0 cA 2,5 cA 127,7 

Sem palhada 152,5 bA 122,5 bB 388,8 aA 10,0 cA 6,30 cA 8,8 cA 114,8 

Média 171,9 214,4 282,5 27,5 25,7 5,6 CV = 36,2% 

F dos Fatores Fherbicidas = 71,2**      Fcobertura = 1,3 NS       Finteração = 21,3** 

DMS DMSherbicidas = 55,9          DMScobertura = 82,6 
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Os resultados obtidos para o controle do bioindicador e plantas daninhas 

indicam que boa parte dos herbicidas aplicados – atrazina, clomazone e diclosulam – pode 

ter sido interceptada pela palhada de Pennisetum glaucum. Segundo Timossi (2005) a 

solubilidade do herbicida, sua adsorção na palhada e o volume de precipitações 

pluviométricas determinam a capacidade desse herbicida em atravessar a palhada e atingir 

o solo. Além disso, o coeficiente de partição octanol-água (Kow), que mede a afinidade da 

molécula pela fase polar (água) e apolar (octanol), pode ser utilizado para medir a 

interação dos herbicidas com a palhada (Oliveira, 2001). Quanto mais polar for o 

herbicida, maior será sua afinidade pela água e maior sua solubilidade (Oliveira e 

Brighenti, 2011). De acordo com Christofoletti et al. (2009), os herbicidas com maior 

solubilidade e menor Kow apresentam menor capacidade de retenção na palhada. 

A atrazina apresenta baixa solubilidade (33 ppm a 22°C) e alta lipofilicidade 

(Kow = 481), com isso possui maior capacidade de retenção na palhada e, 

consequentemente menor disponibilidade no solo. Os resultados deste trabalho corroboram 

com Fornarolli et al. (1998), que observaram efeito da palhada de aveia no comportamento 

do herbicida atrazina, retendo cerca de 85% do herbicida, para os níveis 4,5 e 9,0 t ha-1 de 

palha. 

Estudos com herbicida diclosulam comprovaram excelentes níveis de controle 

de plantas daninhas (acima de 88%) com a aplicação de diclosulam sobre a palha seca de 

sorgo e com chuva sequencial de 2,5 mm. Entretanto, sem ocorrência de chuva sequencial, 

o diclosulam não promoveu controle satisfatório das plantas daninhas testadas, indicando 

retenção do herbicida na palha e a necessidade de chuvas para que ocorra a transposição e 

absorção do diclosulam pelas plantas (Carbonari et al., 2008). Perim (2014) verificou que a 

transposição do diclosulam em camadas de palha de cana-de-açúcar de 10 t ha-1 ocorreu 

aos 20 mm iniciais de chuva simulada. Já Minozzi (2014) observou que solo coberto com 

10 t ha-1 de palha de milho e ausência de chuva simulada, comprometeu a eficácia do 

produto, com controle de 60% do bioindicador aos 28 DAA. Neste trabalho, grande parte 

da dose do herbicida diclosulam pode ter sido retida na palhada e, como não houve chuva 

sequencial, dificultou-se a transposição do herbicida, afetando negativamente o controle de 

plantas daninhas.  

Em relação ao herbicida clomazone, os resultados obtidos neste trabalho 

corroboram com Mills et al. (1989). Esses autores observaram que mais de 40% do 

herbicida clomazone, quando aplicado sobre cobertura de trigo, não atingiu a superfície do 
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solo, podendo ter sido volatilizado. De fato, dentre os herbicidas avaliados o clomazone é o 

que apresenta maior potencial de volatilização (pressão de vapor = 1,44.10-4). Ainda, 

Rodrigues (1993) evidenciou que este herbicida pode ter sido interceptado pela palhada de 

trigo e concluiu que herbicidas como o clomazone, com maior solubilidade em água e 

maior volatilidade, apresentam menor capacidade em atingir o solo no sistema de plantio 

direto.  

  

6.4 CONCLUSÕES 

 

 A eficácia no controle de plantas daninhas dos herbicidas atrazina, 

clomazone e diclosulam, é afetada negativamente pela presença de palhada de Pennisetum 

glaucum, sendo a atrazina o herbicida que tem a maior redução de eficácia nessas 

condições.  

 A presença de palhada de Pennisetum glaucum não afeta a eficácia dos 

herbicidas Oxyfluorfen e Sulfentrazone e, portanto, esses são os herbicidas mais indicados 

para uso em áreas com palhada. 
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7 CONCLUSÕES GERAIS 

 

Os resultados obtidos neste trabalho evidenciam que o tipo de solo e seu 

manejo afetam a atividade e, como consequência, a eficácia dos herbicidas pré-emergentes 

e, portanto, que estes fatores devem ser considerados na tomada de decisão quanto ao 

ingrediente ativo e a dose a ser utilizada. 

Como os herbicidas têm propriedades fisico-quimicas distintas, não é possível 

estabelecer um único parâmetro do solo que balize a recomendação de todas as moléculas 

estudadas. De fato, os atributos do solo que podem ser considerados quando da tomada de 

decisão das doses de herbicidas a serem aplicadas foram identificados somente para o 

herbicida oxyfluorfen, que apresentou sua eficácia correlacionada com os valores de CTC, 

e o herbicida diclosulam que teve a eficácia correlacionada com a saturação de bases. 

Ressalta-se que a textura dos solos, que é o atributo mais utilizado na predição de doses de 

herbicidas pre-emergentes, não apresentou correlação com a eficácia de nenhum dos 

produtos testados e, portanto, não é um atributo adequado para tal predição, nas condições 

do Cerrado.  

De qualquer modo, o tipo de solo afetou grandemente a atividade de alguns 

herbicidas, que apresentaram valores de C90 (dose que garantiu o controle de 90% das 

plantas) variando de 4 vezes menor que as doses recomendadas até 3 vezes maior, em 

função do tipo de solo. 

Com relação ao impacto da adição de resíduos orgânicos na atividade dos 

herbicidas, este trabalho demonstrou que a adição de resíduos com alta capacidade sortiva 

como o biochar, podem comprometer a eficácia do herbicida oxyfluorfen e que o tipo de 

tratamento dos resíduos interfere nesse parâmetro. Com relação a adição de palhada, 

verificou-se que, em alguns casos a atividade e, como consequência, a eficácia dos 

herbicidas pode ser afetada pela presença de palha, mas nem todos os herbicidas requerem 

maiores doses para controle eficaz de plantas na presença da mesma.  

Por fim, ressalta-se que a escolha da molécula a ser aplicada e da dose ideal em 

cada condição de solo e manejo não deve ser baseada somente na eficácia do produto no 

controle de plantas, mas também no potencial de impacto ambiental desses produtos. 
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Como este trabalho não avaliou possíveis impactos ambientais, sugere-se que novas 

pesquisas sejam desenvolvidas visando avaliar a disponibilidade dos herbicidas nos 

compartimentos ambientais (solo, agua e atmosfera), bem como seus efeitos sobre a biota. 
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