
   

Revista Ciencias Técnicas Agropecuarias

ISSN: 1010-2760

paneque@isch.edu.cu

Universidad Agraria de La Habana Fructuoso

Rodríguez Pérez

Cuba

Alves, Renato Adriane; Martins Teixeira, Mauri; Faria Vieira, Rogério; da Silva, Antônio Alberto;

Herrera Prat, Mario

Efeito de doses do herbicida fomesafen no controle de euphorbia heterophylla em estádios iniciais de

crescimento

Revista Ciencias Técnicas Agropecuarias, vol. 14, núm. 4, 2005, pp. 32-37

Universidad Agraria de La Habana Fructuoso Rodríguez Pérez

La Habana, Cuba

Disponível em: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=93214406

   Como citar este artigo

   Número completo

   Mais artigos

   Home da revista no Redalyc

Sistema de Informação Científica

Rede de Revistas Científicas da América Latina, Caribe , Espanha e Portugal

Projeto acadêmico sem fins lucrativos desenvolvido no âmbito da iniciativa Acesso Aberto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=932
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=93214406
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=93214406
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=932&numero=7924
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=93214406
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=932
http://www.redalyc.org


32

Revista Ciencias Técnicas Agropecuarias, Vol. 14, No. 4, 2005

Efeito de doses do herbicida fomesafen
no controle de euphorbia heterophylla
em estádios iniciais de crescimento

Efecto de dosis del herbicida fomesafen
en el control de la euphorbia heterophylla
en períodos iniciales del crecimiento

Effect of doses of the fomesafen herbicide
in the control of euphorbia heterophylla
in initial periods of the growth

Renato Adriane Alves Ruas1, Mauri Martins Teixeira2, Rogério Faria Vieira3,
Antônio Alberto da Silva4 y Mario Herrera Prat5

RESUMO. O experimento foi realizado em casa de vegetação no período de julho a setembro de 2003 visando comparar a eficácia do
fomesafen aplicado, nas doses de 60, 120, 180 e 240 g ha–1, quando as plantas da  E. heterophylla  se encontram com 1, 7 e 14 dias após
emergência (DAE). Foi utilizado um pulverizador a pressão constante, equipado com barra porta-bicos montada com bicos hidráulicos de
jato do tipo plano F 110/0,8/03, de fabricação da Lurmark; o volume de calda aplicado foi de 200 L ha–1. Os resultados permitiram concluir
que: melhor controle de E. heterophylla é observado quando o fomesafen é aplicado em plântulas a 1 DAE; fomesafen aplicado na dose de
180 g ha -1, proporcionou melhor controle de E. heterophylla , quando aplicado no estádio de 7 DAE; aplicações de fomesafen feita aos
14 DAE resultam em controles ruíns de E. heterophylla.

Palavras-chave: tecnologia de aplicação, pulverização, planta daninha.

RESUMEN. El experimento fue realizado en una casa de vegetación en el período de julio a septiembre de 2003, visando comparar la eficacia del
herbicida fomesafen aplicado, en las dosis de 60, 120 y 240 g ha-1, cuando las plantas de la E. Heterophylla se encuentraban con 1, 7 y 14 días
después de la germinación (DDG). Fue utilizado un pulverizador a presión constante, equipado con una barra porta boquillas montada con boquillas
hidráulicas de chorro del tipo plano F 110/0,8/03, fabricada por la Lurmark; el volumen de la mezcla aplicado fue de 200 L ha–1. Los resultados
permitieron concluir que: el mejor control de la E. Heterophylla fue observado cuando el fomesafen fue aplicado en plántulas a un DDG; el
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INTRODUÇÃO

Normalmente as doses dos herbicidas são estabelecidas
para uso em condições ambientais diversas e com isso,
aplicam-se doses bem acima daquelas que seriam
necessárias para um controle eficaz. O controle de plantas
daninhas ainda em estádios iniciais de crescimento tem
despertado a atenção dos pesquisadores, devido princi-
palmente, a possibilidade de redução de doses e custos de
aplicação, sem contudo, interferir  na eficácia dos
tratamentos.

De acordo com BOSTROM & FOGESLFORS (2002), níveis
satisfa tór ios de con trole de plan tas dan inhas
freqüentemente são obtidos com uso de doses herbicidas
abaixo daquelas normalmente recomendadas no rótulo dos
produtos. Esses resultados podem ser obtidos basicamente
com adequado manejo e/ou sob certas condições de am-
biente.

Além de baixar o custo de aplicação, o uso de dose
mais baixa de herbicidas, como o fomesafen que tem meia-
vida de dois a seis meses (RODRIGUES & ALMEIDA, 1998) -
poderá reduzir o risco de injúrias ao milho ou ao sorgo
semeado logo após o feijoeiro. Além disso, aplicações mais
cedo com menores doses do herbicida, pode implicar em
menor dano ao ambiente devido às menores concentrações
de resíduo no solo e no produto colhido.

No campo, observa-se que o fomesafen é aplicado
quando muitas plantas daninhas já atingiram estádios mais
avançados de crescimento, fase em que é necessário maior
dose do herbicida para controlá-las. Porém, acredita-se que
seja possível fazer a primeira aplicação do fomesafen com
doses mais baixas logo após a emergência das plantas
daninhas. Nesta fase, as plantas estarão mais sensíveis ao
fomesafen, podendo ser controladas com doses mais baixas
do que aquelas normalmente recomendadas.

O fomesafen é um dos herbicidas aplicados em pós-
emergência mais eficiente para o controle de dicotiledôneas
na cultura do feijoeiro e soja (LEITE et al., 2002). Entre as
dicotiledôneas, a espécie E. heterophylla é uma das plan-
tas daninhas mais difundidas nas áreas de produção de
feijão, principalmente no «outono-inverno». Para o con-
trole dessas plantas daninhas, é recomendada a dose de
225 a 250 g ha-1 do ingrediente ativo do produto em um
volume de água de 200 a 300 L ha-1.

Segundo CHEMALE & FLECK, (1982), a espécie E.
heterophylla presente na cultura da soja durante 45 dias,
com densidade de 52 plantas por m2, pode causar redução

fomesafen aplicado en la dosis de 180 g ha-1, proporcionó mejor control de la E. heterophylla, cuando fue aplicado a los 7 DDG; aplicaciones de
fomesafen hechas a los 14 DDG resultaron malas en los controles de la E. heterophylla.

Palabras clave: tecnología de aplicación, pulverización, mala hierba.

ABSTRACT. The experiment was accomplished vegetation home in the period of July to September of 2003 seeking to compare the effectiveness
of the applied fomesafen, in the doses of 60, 120, 180 and 240 g ha -1, when the plants of the E. heterophylla are with 1, 7 and 14 days after
emergency (DAE). a pulverization was used the constant pressure, equipped with bar door-beaks set up with hydraulic beaks of jet of the plane type
F 110/0,8/03, of production of Lurmark; the applied syrup volume was of 200 L ha -1. The results allowed that: better control of E. heterophylla is
observed when the fomesafen is applied in plants to 1 DAE; applied fomesafen in the dose of 180 g ha -1, it provided better control of
E. heterophylla, when it was applied to 7 DAE; fomesafen applications made to 14 DAE result in controls bad of E. heterophylla.

Key word: application technology, pulverization, weed.

na produtividade de até 16 %. Além disso, AREVALO &
ROZANSKI (1991) citam E. heterophylla como uma planta
daninha de alta nocividade também para o feijoeiro, pelo
fato de se tratar de cultura de ciclo curto. E. heterophylla
também pode hospedar agente causal de doenças. De
acordo com MENEZES (1999), esta espécie pode servir como
hospedeira alternativa para a mosca-branca (Bemisia tabaci
Gem), que transmite o vírus do mosaico-dourado, doença
responsável por elevados danos à cultura do feijão e da
soja. Segundo o autor, a severidade da doença está rela-
cionada com a população de plantas hospedeiras do inseto
e do vírus.

Conforme COBUCCI et al. (1999), é muito importante que
o controle dessa planta daninha seja feito ainda nos seus
estádios iniciais de crescimento, pois, com as plantas
dessecadas nesse estádio de desenvolvimento, será me-
nor o crescimento das ninfas e, conseqüentemente, haverá
menos insetos adultos da mosca-branca na área, resultan-
do em controle mais eficaz.

Portanto, este trabalho teve como objetivo avaliar a
eficácia de doses reduzidas e total de fomesafen aplicadas
via pulverização convencional aos 1, 7 e 14 dias após a
emergências (DAE) de plantas de E. heterophylla.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi realizado 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), aplicadas em três estádios de
crescimento das plantas daninhas (1, 7 e 14 DAE). O solo
utilizado no experimento foi caracterizado como Argissolo
Vermelho-Amarelo Câmbico, fase terraço.

O herbicida avaliado nos ensaios foi o fomesafen {5-
[2-cloro-4-(trilfluorometil) fenóxi]-N-metilsulfonil-2-
ni trobenzamida}, marca comercial  Flex.  As suas
principais características são: formulação solução
aquosa (SA) 250 g L-1 do i. a.; solubilidade em água (Sw)
de 600 g L-1 a 25 ºC (sal de Na); pressão de vapor (Ca) de
1,33 10-8 kPa a 50 °C; constante 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
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50 sementes pré-germinadas em cada vaso, na
profundidade de 1,0 cm.

Para aplicação do herbicida, utilizou-se um pulveriza-
dor hidráulico a pressão constante equipado com barra de
bicos hidráulicos de jato plano F 110/0,8/03 da Lurmark.
Durante as pulverizações, a altura da barra em relação à
parte superior das plantas e o espaçamento entre os bicos
foram de 0,5 m. A velocidade de deslocamento do aplicador
foi de 4,8 km h-1 e a pressão de operação foi de 300 kPa,
aplicando-se um volume de pulverização de 200 L ha-1.

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 0,87 cm (Figura 1a); com
7 DAE, a altura média era de 5,15 cm, neste estádio, as
plantas já haviam emitido o primeiro par de folhas (Figura
1b); e com 14 DAE, encontravam com altura média de
7,08 cm (Figura 1c).

Figura 1. Estádios de crescimento de Euphorbia heterophylla nas diferentes épocas de aplicação do fomesafen.

Avaliação dos tratamentos

Nas avaliações da eficácia dos tratamentos, foram utilizadas avaliação visual em intervalos de sete dias após as
aplicações e por ocasião da colheita do experimento, determinou-se também a biomassa seca pelas plantas de E.
heterophylla.

Nas avaliações visuais foram atribuídos valores de acordo com a escala, proposta pela Asociación Latinoamericana
de Malezas (ALAM, 1974), conforme a Tabela 1.
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Tabela 1. Escala de avaliação visual proposta pela
Asociación Latinoamericana de Malezas

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

A biomassa seca das plantas daninhas foi verificada
aos 28 dias após a emergência. 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.

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.

Os dados obtidos para a variável biomassa seca foram
submetidos à análise de variância pelo teste F. Quando

significativos, os efeitos dos tratamentos e da interação
foram comparados pelo teste de Newman Keuls a 5 % de
probabilidade. A fim de comparar os efeitos de doses,
procedeu-se à análise de regressão, sendo utilizados o
modelo linear para ajustar a distribuição dos dados
obtidos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Observa-se na Tabela 1 que a aplicação do fomesafen a
1 DAE, o controle foi muito bom aos 7 DAA (nota 5) para a
dose de 180 g ha–1. No entanto, na avaliação realizada aos
14 DAA a eficiência de controle foi reduzida a bom (nota
4), chegando a suficiente aos 28 DAA (nota 3). Resultado
semelhante foi observado quando foram aplicados 240 g
ha–1 de fomesafen, onde, na avaliação aos 7 DAA, o con-
trole foi muito bom (nota 5), sendo reduzido para bom (nota
4) na última avaliação, aos 28 DAA. A redução na eficiência
de controle em avaliações mais tardias, pode ser explicado
pelo fato de que a partir dos 7 DAA, algumas plantas
rebrotaram. Além disso, verificou-se emergência de novas
plantas nesses tratamentos.

Na aplicação feita aos 7 DAE, observou-se controle
muito bom das plantas (nota 5) aos 7 DAA quando foram
aplicados 180 e 240 g ha-1 de fomesafen. No entanto, de
modo semelhante ao observado na aplicação realizada em
plântulas com 1 DAE, a eficácia do controle reduziu para
bom (nota 4) aos 21 DAA, para a maior dose aplicada.

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 

 

Tabela 1. Eficácia de controle de Euphorbia heterophylla, proporcionada por diferentes doses de fomesafen
aplicadas aos 1, 7 e 14 dias após emergência (DAE) e avaliadas aos 7, 14, 21 e 28 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.

Nas avaliações de biomassa seca não foi observada interação significativa de doses e estádios de crescimento das
plantas. Entretanto, os efeitos simples apresentaram-se significativos ao nível de significância de 5 % pelo teste F.

A Tabela 2 apresenta as médias de biomassa seca de E. heterophylla nos diferentes tratamentos. Observa-se que
houve diferença entre os estádios de crescimento. O melhor controle foi verificado na aplicação feita a 1 DAE em relação
às demais épocas de aplicação.

Dias de avaliação após aplicação do fomesafen 
(DAA) 

Época de 
aplicação 

(DAE) 
Doses 

(g ha-1) 
7  14 21  28 

60 2 2 2 1 
120 4 3 2 2 
180 5 4 3 2 1 

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

60 2 1 1 - 
120 2 2 2 - 
180 5 4 4 - 7 

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

60 1 1 - - 
120 1 1 - - 
180 1 1 - - 14 

240 1 1 - - 
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Esperava-se resultados mais eficazes nas aplicações feitas

aos 7 DAE, já que as plantas ainda se encontravam dentro
dos padrões indicados pelo fabricante do herbicida para rea-
lizar a aplicação do fomesafen. Segundo VIDAL (1997), os her-
bicidas de contato, como o fomesafen, agem promovendo
necrose em folhas e caules das plantas daninhas sensíveis,
podendo levá-las à morte. Todavia, dependendo da
severidade dos sinais de fitotoxicidade e da espécie daninha,
poderá ocorrer rebrota (LEITE, 2001). Além disso, a intensa
capacidade de divisão celular que normalmente ocorre nas
plantas em estádios iniciais de crescimento, permite rápida
rebrota e recuperação das plantas daninhas, tendo como
conseqüência a perda de eficácia de controle.

Tabela 2. Biomassa seca de Euphorbia heterophylla, em
gramas/vaso, tratadas em diferentes estádios com

fomesafen e colhidas aos 28 dias após a emergência

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

Na Figura 2 são apresentados os resultados referentes à
biomassa seca em função das doses do fomesafen em cada
um dos três estádios. De modo geral, verificou-se que o au-
mento das doses do herbicida propiciou menores acúmulos
de biomassa seca em todos os estádios. Na aplicação realiza-
da a 1 DAE, constatou-se que foi possível obter maior con-
trole de E. heterophylla inclusive para doses abaixo da reco-
mendada. Esse maior grau de controle representa maior
susceptibilidade de plantas jovens ao herbicida.

Observa-se que, comparat ivamente aos demais
estádios, o acréscimo das doses de fomesafen quando as
plantas estavam com 14 DAE, resultou em pequena
diminuição no acúmulo de biomassa seca, indicando que
esta época de aplicação não é a mais adequada para o
controle de E. heterophylla. Nesta época, as plantas se
encontravam em estádio de crescimento mais avançado, o
que torna esta espécie mais tolerante ao fomesafen, con-
firmando as recomendações de LORENZI (2000).

Estádios (DAE) Biomassa seca (gramas) 
1 0,261 a 
7 0,537 b 
14 0,740 c 

 

Figura 2. Biomassa seca de Euphorbia heterophylla colhida aos 28 dias após aplicação do fomesafen, em função das doses
aplicadas a 1, 7 e 14 DAE.

CONCLUSÕES

Os resultados permitiram concluir que:
• Melhor controle de E. heterophylla é observado quando o fomesafen é aplicado em plântulas a 1 DAE;
• Fomesafen aplicado na dose de 180 g ha-1, proporcionou melhor controle de E. heterophylla, quando aplicado no

estádio de 7 DAE;
• Aplicações de fomesafen feita aos 14 DAE resultam em controles ruíns de E. heterophylla.
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