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Uso da água de irrigação para aplicação
do herbicida fomesafen visando o controle
de plântulas de Bidens pilosa

Uso del agua de riego para aplicación
del herbicida fomesafen visando el control
de las plántulas de Bidens pilosa

Use of the irrigation water for fomesafen
herbicide application searching the control
of plants of Bidens pilosa

Renato Adriane Alves Ruas1, Mauri Martins Teixeira2, Antônio Alberto da Silva3,
Rogério Faria Vieira4 y Mário Ignácio Herrera Prat5

RESUMO. O experimento foi realizado em casa de vegetação no período de julho a setembro de 2003 e teve como objetivo avaliar a eficácia
do fomesafen aplicado via herbigação, nas doses de 60, 120, 180 e 240 g ha-1, quando as plantas de B. pilosa se encontram com 1, 7 e 14 dias após
emergência (DAE). Utilizou-se um simulador de irrigação, aplicando-se uma lâmina média de água de 4,72 mm. Os resultados permitiram concluir
que: melhor controle de B. pilosa é observado em plântulas aos 7 DAE, quando se aplica o fomesafen via água de irrigação; houve recuperação
das plântulas de B. pilosa quando se aplicou o fomesafen via água de irrigação a 1 DAE e a dose de 180 g ha-1 de fomesafen aplicado via água de
irrigação, em plântulas aos 7 DAE apresentou resultados muito bons aos 21 dias após as aplicações (DAA).

Palavras-chave: tecnologia, aplicação, herbicida, planta daninha.

RESUMEN. El experimento fue realizado en una casa de vegetación en el período de julio a septiembre de 2003 y tuvo como objetivo evaluar
la eficacia del herbicida fomesafen aplicado por la vía agua de riego, en las dosis de 60, 120 y 240 g ha-1, cuando las plántulas de B. pilosa se
encontraban con 1, 7 y 14 días después de la germinación (DDG). Se utilizó un simulador de riego y se aplicó una lámina media de agua de
4,72 mm. Los resultados permitieron concluir que el mejor control de B. pilosa fue observado en las plántulas a los 7 DDG, cuando se aplicó el
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INTRODUÇÃO

Com o avanço das técnicas de irrigação, os riscos de
perdas de safras tornaram-se menores e sobretudo, houve
maior investimento no setor. Como conseqüência, a aplicação
de produtos químicos via água de irrigação mostrou-se factível
e foi rapidamente adotada. Com isso, o uso de equipamentos
de irrigação para a distribuição dos agrotóxicos vem sendo
utilizado com freqüência.

Segundo VIEIRA (1994), em relação aos métodos
convencionais de aplicação de agrotóxicos, a quimigação ou
aplicação de produtos químicos via água de irrigação, pode
proporcionar economia de cerca de 44 % no custo total das
aplicações. Basicamente, isto se deve, dentre outros fatores,
a uma menor utilização de mão de obra e menor uso de máqui-
nas durante as aplicações.

No entanto, não há ainda informações relevantes
disponíveis em quantidade suficiente para se fazer
recomendação segura dessa técnica. Nesse caso, o que se
observa é que no intuito de compensar o grande volume
de água aplicado, normalmente alguns agricultores utilizam
dose do produto acima da necessária para o controle efi-
caz (CUNHA, 2000).

Apesar do grande volume de água aplicado, o que faz com
que boa parte do produto não fique retido na folha, alguns
produtos se tornam mais eficazes quando aplicados via água
de irrigação. Dentre eles destacam-se os herbicidas. VIEIRA &
SILVA (1998), explicam que a menor retenção do produto na
folhagem pode ser compensada pela melhoria nas condições
de absorção do herbicida pelas folhas (> UR do ar, > hidratação
das cutículas) e pela absorção radicular, resultando assim, em
um controle mais eficaz.

No caso da aplicação de herbicidas via água de irrigação,
ou herbigação, para o controle das plantas daninhas em pós-
emergência, a eficácia do herbicida está relacionada com, no
mínimo, duas das seguintes características: baixa solubilidade
em água, rápida absorção foliar e absorção pelas raízes (VIEIRA

et al., 2003).
O fomesafen é um dos herbicidas registrados para

aplicação via pulverização convencional em pós-emergência,
mais eficaz para o controle de diversas dicotiledôneas na cul-
tura do feijão e da soja. Entre as dicotiledôneas, B. pilosa é
uma das espécies mais difundidas nas áreas de produção de
feijão, principalmente no “outono-inverno”. Para o controle
dessa planta daninha, é recomendada a dose de 225 a
250 g ha-1 do ingrediente ativo do produto em volume de
água de 200 a 300 L ha-1 (RODRIGUES & ALMEIDA, 1998).

fomesafen por la vía agua de riego; hubo recuperación de las plántulas de B. pilosa cuando se aplicó el fomesafen a un DDG y la dosis de
180 g ha-1 por la vía agua de riego, las plántulas a los 7 DDG presentaron resultados muy buenos a los 21 días después de las aplicaciones (DDA).

Palabras clave: tecnología, aplicación, herbicida, mala hierba.

ABSTRACT: The experiment was accomplished vegetation home in the period of July to September of 2003 and had as objective evaluates the
effectiveness of the fomesafen herbicide applied through irrigation water, in the doses of 60, 120, 180 and 240 g ha -1, when the plants of B.
pilosa are with 1, 7 and 14 days after emergency (DAE). Used an irrigation simulator was, being applied a medium sheet of water of 4,72 mm.
The results allowed that: better control of B. pilosa is observed in plants to 7 DAE, when the fomesafen is applied through irrigation water; there
was recovery of the plants of B. pilosa when the fomesafen was applied through irrigation water to 1 DAE and the dose of 180 g ha -1 of applied
fomesafen saw irrigation water, in plants to 7 DAE presented very good results to 21 days after the applications (DAA).

Key word: technology, application, herbicide, weed.

Em virtude da grande produção de sementes e dos meca-
nismos de dormência e de dispersão dos propágulos, B. pilosa
está presente em diversas partes, sendo sua maior
concentração observada nas principais áreas agrícolas, onde
se constitui em uma das espécies responsáveis pelos maiores
danos às culturas anuais (KISSMANN & GROTH, 1992). De acordo
com RIZZARDI et al. (2003), o aumento na densidade de plan-
tas de B. pilosa pode provocar perdas de até 58 % no
rendimento de grãos de soja.

Observa-se que é muito importante o controle dessa plan-
ta daninha ainda nos seus estádios iniciais de crescimento,
pois, com as plantas dessecadas ainda novas, haverá menor
quantidade de propágulos na área, além de menor competição
com a lavoura. Aplicações com as plantas em estádios iniciais
de crescimento podem necessitar menores quantidades de
herbicidas, uma vez que as plantas se encontram mais
susceptíveis. Acredita-se que com a aplicação do herbicida
via água de irrigação isso possa ser favorecido, uma vez que
o maior volume de água aplicado em relação à pulverização
convencional possibilita maior absorção pelas raízes. Além
disso, as plantas de B. pilosa, nos estádios iniciais de
crescimento apresentam maior desenvolvimento do sistema
radicular em relação à parte aérea (PROCÓPIO et al., 2002).

Portanto, como os resultados de pesquisas com aplicação
de herbicidas via água de irrigação são escassos, principal-
mente para herbicidas utilizados em pós-emergência, este
trabalho visa atender a demanda dos agricultores de áreas
irrigadas, que, de forma empírica, têm utilizado a água de
irrigação para distribuir herbicidas.

Em vista do exposto, este trabalho teve como objetivo
avaliar o controle de B. pilosa ainda nos seus estádios iniciais
de crescimento por meio da aplicação de diferentes doses de
fomesafen via água de irrigação.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi realizado em vasos, na casa de vegetação
do Departamento de Fitotecnia da Universidade Federal de
Viçosa, MG-Brasil, no período de julho a setembro de 2003.
Os tratamentos constaram de quatro doses do herbicida (60,
120, 180 e 240 g ha-1), e três estádios de crescimento das plan-
tas daninhas (1, 7 e 14 dias após emergência – DAE). O solo
utilizado no experimento foi caracterizado como Argissolo
Vermelho-Amarelo Câmbico.

O herbicida avaliado nos ensaios foi o fomesafen {5-[2-
cloro-4-(tr ilfluorometil) fenóxi]-N-metilsulfonil-2-
nitrobenzamida}, marca comercial Flex. As suas principais
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características são: formulação solução aquosa (SA) 250 g
do i. a. L-1; solubilidade em água (Sw) de 600 g L-1 a 25º C (sal
de Na); pressão de vapor (Ca) de 1,33 10-8 kPa a 50 °C; cons-
tante de ionização ácida (pKa) de 2,7 a 20 °C; coeficiente de
partição octanol/água (Kow) de 794 a pH 1; coeficiente de
repartição carbono/água (Koc) médio de 60 mL g-1 de solo; e
meia-vida de dois a seis meses.

Após o enchimento dos vasos, visando a obtenção de
estande uniforme de plantas daninhas, foram distribuídas 50

sementes pré-germinadas em cada vaso, na profundidade de
1,0 cm. Posteriormente, passou-se a aplicar uma lâmina de
água diária de 5 mm em todos os tratamentos.

Para aplicação do herbicida, utilizou-se um simulador de
irrigação formado de um depósito de 50 L (1), uma moto-
bomba centrífuga de 1 cv (2), registros (3), filtro de linha (4)
manômetro(5), e emissores do tipo difusor (6 e 7), conforme
mostrado na Figura 1.

Foi verificado a uniformidade de distribuição de água do simulador, tendo em vista que esse parâmetro é importante para
melhor eficácia do herbicida. Segundo CRUZ (1997), a uniformidade de distribuição do agrotóxico aplicado via água de irrigação
normalmente é proporcional à uniformidade de distribuição da água.

A lâmina média de água aplicada nas herbigações foi de 4,72 mm e decorrido um dia após cada aplicação, todos os
tratamentos foram irrigados com lâmina de água de 10 mm. O objetivo desta aplicação foi propiciar melhor distribuição do
herbicida pelo perfil do solo e, com isso, facilitar sua absorção pelas raízes das plantas.

As aplicações do fomesafen foram realizadas em três estádios de crescimento das plantas daninhas: 1, 7 e 14 dias após
a emergência (DAE). As características das plantas no momento das aplicações eram as seguintes: com 1 DAE, estavam
com as folhas cotiledonares desenvolvidas e apresentavam altura média de 0,72 cm (Figura 2a); com 7 DAE, a altura média
era de 2,25 cm, neste estádio, as plantas já haviam emitido o primeiro par de folhas (Figura 2b); e com 14 DAE, encontravam
com altura média de 3,87 cm (Figura 2c).

Nas avaliações da eficácia dos tratamentos, foi utilizada avaliação visual em intervalos de sete dias após as aplicações
(DAA). Foram atribuídos valores de acordo com a escala proposta pela Asociación Latinoamericana de Malezas (ALAM,
1974), conforme a Tabela 1.

Tabela 1. Escala de avaliação visual proposta pela Asociación Latinoamericana de Malezas

Figura 1. Esquema do simulador de irrigação.

Notas % de controle Denominação 
1 0-40 Nenhum/pobre 
2 41-60 Regular 
3 61-70 Suficiente 
4 71-80 Bom 
5 81-90 Muito bom 
6 91-100 Excelente 

 Fonte: Asociación Latinoamericana de Malezas – ALAM (1974).

Aos 35 dias após a emergência das plantas daninhas foi verificada a biomassa seca. Para isso, fez-se o corte das plantas
rente ao solo, secando-as em seguida em estufa a 70 ± 1 °C, durante 72 horas, para posterior determinação da biomassa seca em
balança de precisão.
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O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente
casualizado em esquema fatorial 4 x 3 + 3, sendo quatro doses
totais do fomesafen (60, 120, 180 e 240 g ha-1), três estádios
de crescimento das plantas daninhas (1, 7 e 14 DAE), e três
testemunhas (uma para cada estádio), que não receberam
herbicida. Foram realizadas quatro repetições, e cada unidade
experimental foi composta por um vaso de 4 L, com número
médio inicial de 50 plantas por vaso.

Para a análise dos dados obtidos pelo acúmulo de biomassa
seca, as médias foram submetidas à análise de variância. Na
comparação entre as médias aplicou-se o teste de Newman
Keuls, a 5 % de probabilidade, e a comparação entre as médias
de cada tratamento com o herbicida e as respectivas
testemunhas em cada estádio, foi feita utilizando-se o teste
de Dunnett, a 5 % de probabilidade.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O simulador de irrigação apresentou uma uniformidade de
distribuição de água superior a 95 %, sendo este valor consi-
derado satisfatório para realizar ensaios com herbigação. Ve-
rifica-se na Tabela 2 as notas de eficácia de controle obtidas

nos diferentes tratamentos. Nas aplicações realizadas quando
as plantas se encontravam com 7 DAE, os controles obtidos
foram superiores àqueles comparados à 1 DAE; inclusive para
doses abaixo das comumente recomendadas pelo fabricante.
Isso possivelmente ocorreu devido a recuperação das
plântulas após a aplicação à 1 DAE, sobretudo na dose de
240 g ha-1. É possível verificar esse efeito nas avaliações
feitas após 14 DAA, onde os controles, que antes eram con-
siderados muito bom (nota 5), caíram para bom (nota 4) nas
avaliações subsequentes.

O melhor controle observado nas aplicações aos 7 DAE
em relação a 1 DAE, evidencia a necessidade de se aplicar o
produto no estádio em que a planta tenha estruturas sufi-
cientes para sua absorção, estando contudo, suscetível ao
herbicida. Aos 7 DAE, as plantas já haviam emitido o par de
folha definitivo, razão pela qual, pode ter ocorrido maior
retenção do herbicida pela parte aérea. Além disso, supõe-se
que houve absorção radicular aos 7 DAE, pois, segundo
PROCÓPIO et al. (2002), neste estádio, a espécie B. pilosa
apresenta maior desenvolvimento do sistema radicular em
relação à parte aérea, o que pode ter favorecido a absorção
do herbicida pelas raízes.

Figura 2. Estádios de crescimento de Bidens pilosa nas diferentes épocas de aplicação do fomesafen.
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De acordo com os resultados na avaliação da biomassa
seca obtida aos 35 DAE, a análise de variância mostrou efeito
significativo de dose e de estádio, mostrou também que a
interação doses e estádios não foi significativa ao nível de
significância de 5 % de probabilidade pelo teste F.

Na Tabela 3 são apresentadas as médias de biomassa de
B. pilosa obtidas nas aplicações feitas aos 1, 7 e 14 DAE.
Observa-se que as aplicações realizadas aos 1 e 7 DAE,
apresentaram melhores controles em relação à 14 DAE. De
modo geral, os resultados obtidos na avaliação da biomassa,
comprovam os resultados obtidos na avaliação visual,
apresentado melhor controle quando as plantas estavam com
7 DAE. Isso demonstra que nesse estádio as plantas se
encontravam mais suscetíveis ao fomesafen, podendo ter
ocorrido absorção tanto foliar como radicular.

Segundo VIEIRA et al. (2003), para se obter controle eficaz
das plantas daninhas por herbicidas aplicados em pós-

emergência, é muito importante a retenção foliar. Na
pulverização convencional, os herbicidas geralmente são
aplicados utilizando de 100 a 200 L ha-1 de calda, o que mini-
miza o escorrimento das gotas que atingem as folhas das
plantas. No entanto, na herbigação, o elevado volume de
água utilizado faz com que grande parte do produto tenha
como destino o solo, devido ao escorrimento do líquido que
não fica retido nas folhas. Neste caso, o produto deveria ser
absorvido pelas raízes e translocado pelas plantas até seu
sítio de ação para se ter bom controle, o que pode ser diferen-
te para cada espécie.

Com relação às aplicações realizadas quando as plantas
se encontravam com 14 DAE observou-se baixa eficácia de
controle. Segundo LORENZI (2000), aplicações de fomesafen
tardias visando controle de B. pilosa, podem proporcionar
controle ruim, pois nessa fase as plantas são menos sensíveis
ao produto.

Tabela 2. Eficácia de controle de Bidens pilosa, proporcionada por diferentes doses de fomesafen aplicadas via herbigação
1, 7 e 14 dias após emergência (DAE) e avaliadas aos 7, 14, 21, 28 e 35 dias após aplicação (DAA)

1=controle nenhum/pobre; 2=controle regular; 3=controle suficiente; 4=controle bom; 5=controle muito bom e 6=controle excelente; - sem
avaliação

Dias de avaliação após aplicação do fomesafen 
(DAA) 

Época de 
aplicação 

(DAE) 
Doses 

(g ha-1) 
7  14 21  28 35  

60 2  1 1 1 1 
120 3  1 1 1 1 
180 4  2 2 2 2 

1 

240 5  5 4 4 4 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

60 1  1 1 1 - 
120 2  2 2 2 - 
180 4  4 5 6 - 

7 

240 5  6 6 6 - 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

60 1  1 1 - - 
120 1  1 1 - - 
180 1  1 2 - - 

14 

240 1  2 2 - - 
 

Estádios (DAE) Biomassa seca (gramas) 
1 0,702 a 
7 0,559 a 

14 0,977 b 
 

Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si pelo teste de Newman Keuls, ao nível de 5% de probabilidade.

Tabela 3. Biomassa seca de Bidens pilosa, em gramas/vaso, tratadas em diferentes estádios com fomesafen, via herbigação
e colhidas aos 35 dias após a emergência
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Na Tabela 4 são apresentadas as comparações das

médias de biomassa seca obtidas nas parcelas tratadas
com as respectivas testemunhas. Observa-se que as
méd ias  obt i das  nos  t r a t amen tos r efer en t es à
pulverização foram estatisticamente diferentes daquelas

das testemunhas, exceto para a dose de 60 e 120 g ha-1,
aplicada aos 14 DAE, que apresentou controle muito
ruim. Verifica-se que a dose de 240 g ha-1, aplicada aos 7
DAE apresentou maior eficácia (0,032 g) em relação às
demais.

CONCLUSÕES

Os resultados permitiram concluir que:
• Melhor controle de B. pilosa é observado em plântulas

aos 7 DAE, quando se aplica o fomesafen via água de
irrigação;

Dias das aplicações após emergência de Bidens pilosa (DAE)  Doses 
(g ha-1) 1  7  14  

60 1,171 * 1,173 * 1,242  
120 1,089 * 0,895 * 1,202 
180 0,339 * 0,139 * 0,767 * 
240 0,211 * 0,032 * 0,501 * 

Testemunha 1,837 1,586 1,263 
 Em cada estádio, as médias seguidas de asterisco diferem da testemunha a 5% de probabilidade pelo teste de Dunnett.

Tabela 4. Biomassa seca de Bidens pilosa, em gramas/vaso, tratadas em diferentes estádios com fomesafen, em quatro
doses via herbigação e colhida aos 35 dias após a emergência, comparada com as respectivas testemunhas

• Houve recuperação das plântulas de B. pilosa quando se
aplicou o fomesafen via água de irrigação a 1 DAE;

• A dose de 180 g ha-1 de fomesafen aplicado via água de
irrigação, em plântulas aos 7 DAE apresentou resultados
muito bons aos 21 DAA.
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