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RESUMO
Conduziu-se um ensaio na área experimental da Cooperativa Comigo, município de Rio Verde, GO, na safra 2004/2005, 
com o objetivo de avaliar a eficiência do glyphosate isolado e em combinação com outros produtos no manejo de plantas 
daninhas, para o plantio direto da soja, e de avaliar o efeito residual nos diferentes tratamentos químicos. Os herbicidas 
foram aplicados em 30-11-2004 e a soja cv. Conquista foi semeada em 02-12-2004. O delineamento experimental foi o 
de blocos ao acaso com quatro repetições e quatorze tratamentos, relacionados a seguir: 1. Testemunha, 2. Glyphosate 
3,0 l/ha, 3. Glyphosate 4,0 l/ha, 4. Glyphosate (sal isopropilamina) 2,8 l;ha, 5. Glyphosate + carfentrazone-ethyl (3,0l + 
60ml)/ha, 6. Glyphosate + 2,4-D (3,0 + 0,8) l/ha, 7. Glyphosate + hidrolisado proteico (3,0 + 0,5) l/ha, 8. Glyphosate 
+ hidrolisado protéico + carfentrazone-ethyl (3,0l + 0,5 l + 10ml)/ha, 9. Glyphosate 3,0l/ha + sulfato de amônio 2% v/
v, 10. Glyphosate 3,0 l/ha + uréia 1% v/v, 11. Glyphosate + flumioxazin (3,0l + 60g)/ha, 12. Glyphosate + imazethapyr 
(3,0 + 0,6)l/ha, 13. Glyphosate + chlorimuron-ethyl (3,0l + 60g)/ha e 14. Glyphosate + diclosuram (3,0l + 36g)/ha, 
sendo que, nos últimos quatro tratamentos, foi adicionado óleo mineral emulsionável 0,5% v/v. Avaliou-se a eficiência 
biológica aos 12 e 30 DAT, adotando-se a escala percentual e a reinfestação das parcelas tratadas, efetuando-se a 
contagem das plantas daninhas/m², aos 45 DAT. No final do ciclo da soja mediram as alturas de plantas e de inserção 
da primeira vagem. Determinou-se, ainda, o rendimento de grãos e o índice de colheita mecânica da soja, adotando-se 
a escala arbitrária: impossível, difícil, regular, bom e excelente. Os resultados permitem concluir: O cordão-de freira (L. 
martincensis) foi eficientemente controlado, com níveis iguais ou superiores a 95% por glyphosate + uréia, glyphosate 
+ sulfato de amônio, glyphosate + diclosulam, glyphosate + chlorimuron-ethyl, glyphosate + imazethapyr e glyphosate 
+ flumioxazin. No entanto, para o capim-colchão (D. horizontalis) obteve-se controle total dessa invasora em todos os 
tratamentos herbicidas. Para o picão-preto (B. pilosa), o controle foi eficiente em todos os tratamentos químicos, com 
níveis variando de 95 a 100%. Para a erva-de-Santa Luzia, exceto para glyphosate isolado, nos outros tratamentos houve 
eficiente controle dessa espécie infestante. A reinfestação das plantas daninhas nas parcelas tratadas com herbicidas 
residuais aplicados com o glyphosate foi inferior em relação às parcelas que não receberam herbicidas residuais. A 
altura de plantas e o rendimento de grãos não foram influenciados pelos tratamentos químicos, porém a interferência 
das plantas invasoras causou redução significativa nessas duas variáveis. Nos tratamentos com herbicidas residuais com 
o glyphosate, os índices de colheita foram superiores (maior facilidade), portanto, a utilização de herbicidas residuais no 
manejo pode ser uma alternativa viável para a cultura da soja.

Palavras-chave:  Sistemas de cultivo. Plantas daninhas.  Dessecação. Cobertura morta.
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1   INTRODUÇÃO

Em semeadura direta não há o 

revolvimento do solo, assim, a utilização de 

herbicidas tem sido uma prática indispensável 

na implantação desse sistema. Por outro lado, a 

produção e ou a formação de cobertura vegetal 

para o plantio direto na palha tem apresentado 

algumas dificuldades na região dos cerrados, 

em decorrência da limitação na implantação 

de culturas na entressafra, principalmente 

ocasionado pelo déficit hídrico, com isso, são 

poucas as alternativas de culturas que apresentam 

potencial para produção de cobertura vegetal 

morta (PEREIRA, 1995).

De modo geral, na região sob vegetação 

de cerrado, a cobertura vegetal do solo tem sido 

constituída principalmente, pelos restos da cultura 

anterior, além das plantas daninhas, algumas de 

difícil controle. No entanto, o principal herbicida 

utilizado no manejo das plantas invasoras, 

aplicado na pré-semeadura das culturas tem sido 

o glyphosate, que não possui efeito residual no 

solo (CARVALHO et al, 2003). O glyphosate é um 

herbicida não seletivo, de ação sistêmica, utilizado 

no manejo de plantas daninhas invasoras e perenes, 

conforme atestam trabalhos desenvolvidos por 

Barros (1995) e Marochi (1995) e recomendado 

por Rodrigues e Almeida (1998). Em função da 

grande diversidade de espécies de plantas daninhas 

na região dos cerrados, tem sido necessário o uso 

de outros compostos químicos em combinação 

com o glyphosate, para aumentar o número de 

invasoras controladas, com destaque para 2,4-D, 

diclosulam, chlorimuron-ethyl, carfentrazone-ethyl, 

entre outros Valente (1999); Carvalho e Cavazana, 

(2000); Souza et al. (2001); Barros (2001) e 

Monqueiro; ChristoFFolet; Santos (2001).

Outra alternativa viável é a mistura de 

sulfato de amônio ou uréia com o glyphosate, no 

manejo de plantas daninhas, as quais apresentam 

boa eficácia e com o custo reduzido, quando 

se compara com outros produtos, conforme 

resultados obtidos por Barros et al. (2004) e Vidal 

e Merotto Jr. (2001).

Por sua vez, ao utilizar o glyphosate em 

combinação com herbicidas que apresentam efeito 

residual no solo, ele pode ser uma alternativa para 

reduzir a infestação de plantas daninhas na cultura 

implantada, com isso, permite reduzir o custo de 

controle das invasoras (CARVALHO et al, 2003) e 

em determinadas situações, não há necessidade 

de aplicar herbicidas na pós-emergência na 

cultura da soja.

O objetivo deste trabalho foi o de 

avaliar a eficiência do glyphosate isolado e em 

combinação com outros produtos no manejo de 

plantas daninhas para o plantio direto da soja, 

e o de avaliar o efeito residual nos diferentes 

tratamentos químicos.

2 MATERIAL  E  MÉTODOS

O ensaio foi conduzido na área 

experimental da Cooperativa COMIGO, 

município de Rio Verde, GO, na safra 2004/05, 

em um Latossolo Vermelho-Amarelo, fase cerrado, 

contendo 41,4% de argila, 6,7% de silte, 51,9% de 

areia e 2,48% de matéria orgânica.

A aplicação dos herbicidas para o manejo 

das plantas daninhas foi efetuada em 30-11-2004, 

com as plantas invasoras apresentando de 15 a 

50 cm de altura. No momento da aplicação dos 

produtos, a temperatura do ar e a umidade relativa 

foram respectivamente de 26ºc e 64%.  A soja cv 

Conquista  foi semeada dois dias após a dessecação 
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(02-12-04), no espaçamento entre linhas de 0,50m, 

recebendo nos sulcos de plantio a adubação de 375 

kg/ha, da fórmula 02-20-18 + micronutrientes.

O delineamento experimental adotado 

foi o de blocos ao acaso, com quatro repetições e 

catorze tratamentos, relacionados na Tabela 1.

Para a aplicação dos produtos foi 

utilizado um pulverizador costal, pressurizado a 

C02, pontas de pulverização (bicos), jato plano 

110.02, calibrados para 3,0 kg/cm² de pressão, 

consumindo 200l de calda/ha.

As parcelas experimentais mediram 
7,0m de comprimento, por 3,0m de largura, 
totalizando-se 21,0 m², enquanto a área útil para 

observações mediu 5,0x1,0m = 5,0m².

As plantas daninhas que ocorreram 

com maior freqüência na área experimental 

foram: cordão-de-freira (Leucas martincensis), 

picão-preto (Bidens pilosa), erva-de-Santa Luzia 

(Chamaesyce hirta) e o capim-colchão (Digitaria 

horizontalis), com a cobertura do solo de 50, 

12, 10 e 23%, respectivamente, além de outras 

espécies cobrindo 5% do solo.

Não foram aplicados herbicidas em pós-

emergência na área experimental para que se 

pudesse avaliar o efeito residual dos produtos 

aplicados no manejo.

TABELA 1  -  Produtos utilizados no manejo (pré-semeadura da soja) Rio Verde -GO 2004/05

Produto comercial (p.c) Ingrediente ativo (i.a) Época de aplicação Dose/ha (p.c.)

1. TESTEMUNHA Testemunha - -

2. GLIFOS Glyphosate No manejo 3,0l

3. GLIFOS Glyphosate No manejo 4,0l

4. ROUNDUP TRANSORB Glyphosate (sal isopropilamina) No manejo 2,8l

5. GLIFOS + AURORA Glyphosate + carfentrazone-ethyl No manejo 3,0l + 60ml

6. GLIFOS + DMA 806 BR Glyphosate + 2,4-D No manejo 3,0l + 0,8l

7. GLIFOS + S-25 Glyphosate + hidrolisado protéico No manejo 3,0l + 0,5l

8. GLIFOS + FLUMYZIN + ASSIST 

0,5% v/v
Glyphosate + flumioxazin + óleo mineral 0,5% v/v No manejo 3,0l + 60g

9. GLIFOS + SPIDER + ASSIST 0,5% v/v Glyphosate + diclosulam + óleo mineral 0,5% v/v No manejo 3,0l + 36g

10. GLIFOS + PIVOT + ASSIST 0,5% v/v Glyphosate + imazethapyr + óleo mineral 0,5% v/v No manejo 3,0l + 0,6l

11. GLIFOS + CLASSIC + ASSIST 0,5% 

v/v
Glyphosate + chlorimuron-ethyl + óleo mineral 0,5% v/v No manejo 3,0l + 60g

12. GLIFOS + SULFATO de AMÔNIO 

2% v/v
Glyphosate + sulfato de amônio 2% v/v No manejo 3,0l + 2% v/v

13. GLIFOS + UREIA 1% v/v  Glyphosate + uréia 1% v/v No manejo 3,0l + 1% v/v

14. GLIFOS + S-25 + AURORA Glyphosate + hidrolisado protéico carfent.-ethyl No manejo 3,0l + 0,5l + 10ml

As variáveis avaliadas foram o controle 

(dessecação) das plantas daninhas aos 12 e 30 

dias após a aplicação dos tratamentos (DAT), 

adotando-se a escala percentual, sendo que, 

0% eqüivaleu a nenhum controle e 100% ao 

controle total das invasoras. Avaliou-se, também, 

aos 12 e 30 DAT, a fitotoxicidade sobre a cultura 

da soja, utilizando-se a escala percentual, sendo 

que: 0% referiu-se à ausência de injúrias e 100% 

representou dano total à cultura da soja. O efeito 

residual dos produtos foi realizado aos 45 DAT, 

por meio de contagem das plantas daninhas/

m² em cada parcela. No final do ciclo da soja, 

mediram as alturas de plantas e de inserção da 

primeira vagem (média de 10 plantas). Avaliou-

se, ainda o rendimento de grãos e o índice de 
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colheita mecânica da soja (facilidade de colheita), 

empregando-se a escala arbitrária de 1 a 5, sendo 

que: 1 = impossível a colheita, 2 = difícil, 3 = 

regular, 4 = bom e 5 = excelente condições.

Exceto para o controle das plantas 

daninhas e para fitotoxicidade à cultura da soja 

que foram analisados pelas tendências das médias, 

os demais parâmetros foram submetidos à análise 

de variância pelo teste F e às médias comparadas 

pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.

3  RESULTADOS E DISCUSSÃO

Observando-se a Tabela 2, verifica-se que 

o cordão-de-freira, aos 12 DAT, foi controlado 

com níveis iguais ou superiores a 85% pelos 

tratamentos químicos, exceto para glyphosate 3,0l/

ha, glyphosate + hidrolisado proteico (3,0 + 0,5)l/

ha, glyhosate + flumioxazin (3,0l + 60g)/há, com 

óleo mineral emulsionável 0,5% v/v e glyphosate 

+ carfentrazone-ethyl + hidrolisado protéico 

10 ml (3,0l + 0,5l)/ha, os quais proporcionaram 

nessa avaliação, resultados inferiores. No entanto, 

aos 30 DAT, somente glyphosate 3,0 l/ha, 

aplicado isolado, propiciou controle deficiente 

dessa espécie infestante, enquanto nos outros 

tratamentos químicos, os níveis de controle do 

cordão-de-freira foram considerados eficientes. Foi 

observado, ainda, pela Tabela 2, que ao adicionar 

outros produtos à calda de pulverização contendo 

glyphosate, proporcionou-se aumento nos índices 

de controle do cordão-de-freira, em comparação 

com glyphosate isolado, independentemente da 

formulação utilizada, obtendo resultados mais 

expressivos quando foram utilizadas as misturas 

de chlorimuron-ethyl ou diclosulam, ou sulfato de 

amônio ou uréia ou imazethapyr ou carfentrazone 

–ethyl com o glyphosate (Tabela 2).

O cordão-de-freira é uma planta daninha 

pouco estudada e que nas lavouras da região dos 

cerrados vem aumentando consideravelmente a 

infestação, podendo em determinadas situações 

causar consideráveis danos à cultura da soja, não 

só pela interferência causada por essa espécie, 

mas também, pela impureza que pode causar ao 

produto colhido.

Para o picão-preto, verificou-se que em 

todos os tratamentos químicos houve eficiente 

controle dessa espécie infestante, obtendo-se 

aos 30 DAT, controle mínimo de 95% (Tabela 2). 

Foi observado ainda, nos tratamentos químicos 

glyphosate + chlarimuron-ethyl + óleo mineral 

0,5% v/v e glyphosate + sulfato de amônio 2% v/v, 

controle total do picão-preto (100%), aos 30 DAT, 

embora nos outros tratamentos químicos, também 

se tenha observado excelente controle da referida 

planta invasora.

Resultados excelentes foram obtidos por 

Valente e Cavazana (2000), Carvalho e Cavazana 

(2000) e Roman (2002), com a utilização de 

glyphosate + chlorimuron-ethyl e glyphosate + 

2,4-D, no manejo do picão-preto, concordando 

com os resultados obtidos neste ensaio.

Quanto à erva-de-santa-luzia, foi 

observado pela Tabela 2 que a mistura com 

o glyphosate de qualquer um dos produtos 

proporcionou eficiente controle dessa espécie 

infestante, obtendo-se resultados superiores 

àqueles conseguidos pelo glyphosate aplicado 

isoladamente (Tabela 2). Sendo que as misturas 

que proporcionaram os maiores níveis de controle 

desta espécie foram: glyphosate + diclosulam, 

glyphosate + chlorimuron-ethyl, glyphosate + 

sulfato de amônio, glyphosate + uréia e glyphosate 

+ hidrolisado proteico + carfentrazone-ethul, 

com índices variando de 98 a 100% de controle 
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da referida invasora. Essa espécie, por apresentar 

parte reduzida e prostrada, não tem causado 

interferência na colheita mecânica da soja, porém 

pode ser hospedeira de nematóides (KISSMANN;  

GROTH, 1992).

Com relação ao controle do capim-

colchão, observou-se pela Tabela 2 que todos os 

tratamentos químicos propiciaram controle total 

dessa planta invasora, o que indica grau elevado 

de sensibilidade dessa gramínea ao glyphosate 

isolado ou em mistura com outros produtos.

Analisando-se os resultados de controle 

no conjunto, observou-se que, de modo geral, 

a mistura de produtos residuais ou não com o 

glyphosate proporcionou melhoria nos níveis de 

controle de plantas dicotiledôneas, em relação 

TABELA 2 - Resultados médios de controle (dessecação) de plantas daninhas, no ensaio com a cultura da soja. Rio 
Verde, GO. 2004/05

Tratamentos Dose (p.c.) 
g/ha (i.a.)

% controle
L . 
martincensis B.pilosa C.hirta D.horizontalis

DAT

12            30 12            30 12             30 12            30

1. Testemunha -   0              0   0              0   0               0   0              0

2. Glyphosate 3,0l 83            82 87            95 88             92 96          100

3. Glyphosate 4,0l 86            88 90            98 91             94 97          100

4. Glyphosate (sal 
isopropilamina)

2,8l 86            89 93            98 90             94 97          100

5. Glyphosate + 
carfentrazone-ethyl

3,0l + 60 
ml

86            95 88             99 91             96 98          100

6. Glyphosate + 2,4-D 3,0l + 0,8l 85            92 92             99 91             96 97          100

7. Glyphosate + hidrolisado 
protéico

3,0l + 0,5l 84             91 89             97 90             95 97           100

8. Glyphosate + flumioxazin 
+ óleo mineral 0,5% v/v

3,0l + 60g 84             90 87             96 90             95 96             99

9. Glyphosate + diclosulam 
+ óleo mineral 0,5% v/v

3,0l + 36g 88             99 92             98 94           100 97           100

10. Glyphosate + 
imazethapyr + óleo mineral 
0,5% v/v

3,0l + 0,6l 87             95 90             98 93             99 98           100

11. Glyphosate + 
chlorimuron-ethyl + óleo 
mineral 0,5% v/v

3,0l + 60g 90           100 93            100 91             98 96           100

12. Glyphosate + sulfato de 
amônio 2% v/v

3,0l + 2% 
v/v

90             98 94            100 94             99 97            100

13. Glyphosate + uréia 1% 
v/v

3,0l + 1% 
v/v

87             96 91             99 92              98 97             100

14. Glyphosate + hidrolisado 
proteico carfent.-ethyl

3,0l + 0,5l 
+ 10ml

84             93 89             99 90            97 97             100
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ao glyphosate aplicado isolado. Por outro lado, a 

adição de sulfato de amônio 2% v/v ou uréia 1% 

v/v à calda contendo glyphosate proporcionou 

níveis elevados de controle das plantas daninhas 

e que nestas combinações o custo do tratamento 

tem sido baixo em relação às outras misturas. 

Barros et al (2004) observaram eficiente controle 

de plantas daninhas com o uso das misturas de 

glyphosate com sulfato de amônio ou com uréia 

aplicados no manejo para o plantio da cultura do 

algodoeiro na palha, confirmando os resultados 

obtidos nesse experimento. VIDAL e Merotto JR 

(2001) também afirmam haver efeito do sulfato de 

amônio na atividade do glyphosate.

A mistura de glyphosate + 2,4-D tem 

sido largamente utilizada no manejo de plantas 

daninhas, porém o uso de 2,4-D possui algumas 

limitações de uso, pois requer uma carência mínima 

de oito dias entre a aplicação e a semeadura da 

soja (RODRIGUES; ALMEIDA , 1998) e (VALENTE; 

CAVAZANA, 2000), além da possibilidade de 

deriva para culturas sensíveis ao herbicida nas 

proximidades da área tratada com 2,4-D.

Todas as misturas com glyphosate 

proporcionaram aumento nos níveis de controle 

das plantas daninhas dicotiledôneas, porém, é 

de responsabilidade do técnico ou do agricultor 

escolher a que apresentar bom controle e que seja 

mais econômica.

Observando a reinfestação (número 

plantas/m²) das parcelas tratadas com os 

herbicidas, aos 45 DAT, verificou-se que, de 

modo geral, para as quatro espécies avaliadas, 

nos tratamentos contendo herbicidas residuais 

em mistura com glyphosate, elas proporcionaram 

redução no número de plantas daninhas/m², 

em relação aos tratamentos em que não foram 

aplicados herbicidas residuais (Tabela 3).

O fechamento da soja ocorreu por 

volta dos 45 DAT, nessa fase as plantas daninhas 

emergidas encontravam-se na fase inicial do 

crescimento, portanto o sombreamento do solo 

contribuiu para a inibição do crescimento das 

invasoras. Isso ficou evidenciado no final do ciclo 

da soja, ao avaliar o índice de colheita mecânica, 

verificando-se que nos tratamentos em que foram 

aplicados herbicidas residuais à calda contendo 

glyphosate, as parcelas encontravam-se com 

reduzido grau de infestação de plantas daninhas 

(Tabela 4), enquanto nos tratamentos em que não 

se havia aplicado herbicidas residuais, o índice 

de colheita foi mais difícil, em conseqüência 

da presença das invasoras. Na testemunha era 

praticamente impossível a colheita mecânica da 

soja, pois as plantas daninhas sobrepujaram as 

plantas da soja, pois nesse tratamento não houve 

nenhum tipo de aplicação de herbicidas.

A interferência das plantas daninhas na 

testemunha causou reduções significativas na altura 

de plantas e no rendimento de grãos (Tabela 4). 

Entre os tratamentos químicos não foram observadas 

diferenças significativas (Tabela 4), o que indica que 

o complexo de ervas invasoras da área experimental 

não causou prejuízos acentuados à cultura da soja, 

pois, o uso de herbicidas não residuais em mistura 

com o glyphosate foi suficiente para que as plantas 

daninhas não causassem danos significativos a essa 

cultura. O que pode ter ocorrido foi o aumento do 

teor de umidade e impurezas nos grãos colhidos, 

em comparação aos tratamentos com herbicidas 

residuais. Já a altura de inserção da primeira vagem 

não foi afetada significativamente pelos tratamentos 

(Tabela 4). Portanto, a utilização de produtos em 

mistura com o glyphosate tem sido alternativas 

viáveis para o manejo das plantas daninhas, 

principalmente para as espécies dicotiledôneas.
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TABELA  3 -  Reinfestação das plantas daninhas nas parcelas tratadas. Rio Verde, GO. 2004/05

Tratamentos Dose/ha

Plantas daninhas m²

D . 
horizontalis C. hirta L . 

martincensus
B . 
pilosa

1. Testemunha - 15.0 ab 24.2 a 95.0 b 11..2 ab

2. Glyphosate 3,0l 6.7 ab 25.0 a 54.0 b 9.2 ab

3. Glyphosate 4,0l 7.5 ab 25.5 a 52.7 b 10. 0 ab

4. Glyphosate (sal isopropilamina) 2,8l 10.0 ab 25.2 a 52.7 b 9.0 ab

5. Glyphosate + carfentrazone-ethyl 3,0l + 60ml 9.7 ab 25.0 a 51.5 b 11.5 ab

6. Glyphosate + 2,4-D 3,0l + 0,8l 9.0 ab 23.7 ab 53.2 b 12.5 ab

7. Glyphosate + hidrolisado protéico 3,0l + 0,5l 12.5 ab 25.0 a 54.7 b 13.5 ab

8. Glyphosate + flumioxazin + óleo mineral 0,5% 
v/v 3,0l + 60g 6.7 ab 16.2 ab 29.0 bcd 21.7 a

9. Glyphosate + diclosulam + óleo mineral 0,5% 
v/v 3,0l + 36g 3.7 b 7.2 b 6.2 d 3.2 b

10. Glyphosate + imazethapyr + óleo mineral 
0,5% v/v 3,0l + 0,6l 8.7 ab 10.7 ab 20.0 bcd 15.5 ab

11. Glyphosate + chlorimuron-ethyl + óleo 
mineral 0,5% v/v 3,0l + 60g 10.5 ab 20.5 ab 12.2 cd 4.2 b

12. Glyphosate + sulfato de amônio 2% v/v 3,0l + 2% v/v 14.5 ab 23.2 ab 51.2 b 13.5 ab

 13. Glyphosate + uréia 1% v/v 3,0l + 1% v/v 15.2 a 22.7 ab 47.2 bc 12.5 ab

14. Glyphosate + aminoácidos carfent.-ethyl 3,0l + 0,5l + 
10ml 11.2 ab 22.7 ab 53.5 b 16.0 ab

c.v. % - 44.5 30.9 33.9 51.4

F (tratamento) - 2.71* 3.05** 8.40** 2.42*

DMS - 10.8 16.5 38.8 15.1
1. Médias na coluna seguidas das mesmas letras não diferem significativamente pelo teste tukey a 5% probabilidade.

TABELA  4 - Resultados médios das alturas de plantas e de inserção da 1ª vagam, índice de colheita mecânica e 
rendimento de grãos, obtidos no ensaio com soja. Rio Verde, GO. 2004/05

Tratamentos Dose l/ha

Altura de 
plantas

Altura de 
inserção 1ª 
vagem

Índice de 
c o l h e i t a 
mecân ica 
(escala 1 
a 5)

Rend imento 
de grãos 
(kg;ha)

cm cm

1. Testemunha - 72,2 b¹ 22.5 1,0 d 1427 b

2. Glyphosate 3,0l 82,5 a 25,2 2,7 c 2678 a

3. Glyphosate 4,0l 80,0 a 25,0 3,0 c 2667 a

4. Glyphosate (sal isopropilamina) 2,8l 82,2 a 25,0 2,7 c 2575 a

5. Glyphosate + carfentrazone-ethyl
3,0l + 
60ml

79,7 a 26,0 3,2 bc 2558 a

6. Glyphosate + 2,4-D
3,0l + 

0,8l
80,2 a 25,7 3,2 bc 2827 a
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4  CONCLUSÕES

a) O cordão-de-freira foi controlado 

eficientemente, com níveis iguais ou 

superiores a 95% pelas misturas de 

glyphosate com carfentrazone-ethyl 

ou com diclosulam ou imazethapyr, ou 

chlorimuron-ethyl ou sulfato de amônio 

ou uréia, enquanto que para o picão-

preto, todos os tratamentos químicos 

proporcionaram excelente controle; 

já para a erva-de-Santa Luzia os 

tratamentos utilizados com glyphosate 

em mistura com outros produtos 

atingiram níveis superiores a 95% de 

controle e para o capim-colchão em 

todos os tratamentos químicos, houve 

controle total dessa gramínea.

b) Os tratamentos contendo herbicidas 

que apresentam efeito residual no 

solo, em mistura com o glyphosate, 

proporcionaram menor reinfestação 

das parcelas.

c) A altura de plantas e rendimento de 

grãos não foram prejudicados pelos 

tratamentos químicos.

7. Glyphosate + amino ácidos
3,0l + 

0,5l
79,7 a 25,0 3,7 abc 2661 a

8. Glyphosate + flumioxazin + óleo mineral 0,5% 

v/v

3,0l + 

60g
82,7 a 25,8 4,0 abc 2832 a

9. Glyphosate + diclosulam + óleo mineral 0,5% 

v/v

3,0l + 

36g
81,0 a 25,2 4,5 ab 2842 a

10. Glyphosate + imazethapyr + óleo mineral 

0,5% v/v

3,0l + 

0,6l
81,5 a 22,7 5,0 a 2803 a

11. Glyphosate + chlorimuron-ethyl + óleo 

mineral  0,5% v/v

3,0l + 

60g
84,2 a 25,0 3,7 abc 2745 a

12. Glyphosate + sulfato de amônio 2% v/v
3,0l + 2% 

v/v
81,2 a 24,0 3,7 abc 2615 a

13. Glyphosate + uréia 1% v/v
3,0l + 1% 

v/v
81,7 a 26,2 2,7 c 2607 a

14. Glyphosate + hidrolisado protéico carfent.-

ethyl

3,0l + 0,5l 

+ 10ml
82,5 a 25,5 3,2 bc 2661 a

c.v. % - 2,40 5,3 17,2 5.42

F (tratamento) - 8,30 ** 1,25 ns 10,25** 11,05**

DMS - 4,8 3,6 1,47 542,3

1. Médias na coluna seguidas das mesmas letras, não diferem significativamente pelo teste tukey a 5% de probabilidade.
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ABSTRACT
An essay in the experimental area of the COMIGO, 
at the city of Rio Verde-GO was conducted, in 
2004/05 harvest, with the objective of evaluating the 
efficiency of glyphosate isolated and in combination 
with other products in the weed management, for 
the no-till system of the soy, as well as the residual 
effect in the different chemical treatments.  The 
herbicides had been applied in 11-30-2004 and the 
soy cv. Conquista was sown in 12-02-2004.  The 
experimental design was completely randomized, with 
four replications and fourteen treatments, as follows:  
1,  Witness, 2.  Glyphosate 3,0 l/ha, 3.  Glyphosate 
4,0 l/ha, 4.  Glyphosate (isopropilamina salt) 2,8 l;ha, 
5.  Glyphosate + carfentrazone-ethyl (3,0l + 60ml)/ha, 
6.  Glyphosate + 2,4-D (3,0 + 0,8) l/ha, 7.  Glyphosate 
+ protein hydrolyzed (3,0 + 0,5) l/ha, 8.  Glyphosate 
+ protein hydrolyzed + carfentrazone-ethyl (3,0l + 
0,5 l + 10ml)/ha, 9.  Glyphosate 3,0l/ha + ammonium 
sulphate 2% v/v, 10.  Glyphosate 3,0 l/ha + urea 1% 
v/v, 11.  Glyphosate + flumioxazin (3,0l + 60g)/ha, 
12.  Glyphosate + imazethapyr (3,0 + 0,6)l/ha, 13.  
Glyphosate + chlorimuron-ethyl (3,0l + 60g)/ha and 
14.  Glyphosate + diclosuram (3,0l + 36g)/ha, being 
that, in last the four treatments, mineral oil emulson at 
0.5% was added.  Biological efficiency was evaluated 
for the 12 and 30 DAT, adopting percentual scale, and 
the reinfestation of the treated parcels, the effect was 
countined in terms of weeds/m², to the 45 DAT. At the 
end of the soy cycle was measured the heights of plants 
and insertion of the first pod.  It was determined, still, 
the grain yield and the harvest index mechanics of the 
soy, adopting scale arbitrary, Likert-type:  impossible, 
difficult, regular, good and excellent.  The results allow 
to conclude:  “Cordão-de-freira” (L. martincensis) was 
efficiently controlled, with equal or superior levels 
(95%) for glyphosate + urea, glyphosate + ammonium 
sulphate, glyphosate + diclosulam, glyphosate + 
chlorimuron-ethyl, glyphosate + imazethapyr and 
glyphosate + flumioxazin.  The “capim-colchão” (D. 
horizontalis) was tottally controled through all chemical 
treatments.  The “picão-preto” (B. pilosa) was efficiently 
controled in all chemical treatments, with levels varying 
of 95 the 100%.  For “Erva-de-Santa Luzia”, except 
for the glyphosate isolated, all other treatments has 
showed efficient control.  The reinfestation of weeds 
in the parcels dealt with applied residual herbicides 
with glyphosate was inferior as related to the parcels 
that had not received residual herbicides.  The height 
of plants and grais yield have not been influenced by 
the chemical treatments. However, the interference of 
the alien plants caused significant impact in these two 
variables.  In the treatments with residual herbicides with 
glyphosate, the harvest index has been superior (bigger 

easiness). Therefore, the use of residual herbicides in the 
weed management might be a viable alternative for the 
culture of the soy.
Keywords:  Tyllage systems.  Weed.  Burndown. Mulch.
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