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REDUÇÃO NA DOSAGEM DA MISTURA (fluazifop-p-butil + fomesafen), EM DOIS 
CULTIVARES DE SOJA E EM TRÊS ÉPOCAS DE SEMEADURA 

 

 

RESUMO - O presente trabalho foi conduzido em Jaboticabal, SP, no ano 

agrícola de 2000/01. Objetivou-se estudar a possibilidade de redução na dosagem da 

mistura herbicida (fluazifop-p-butil + fomesafen), aplicada em pós-emergência, no 

controle de plantas daninhas. Foram instalados três experimentos de campo em 

novembro, dezembro e janeiro, sobre Latossolo Vermelho eutrófico típico, de textura 

argilosa. O delineamento foi de blocos ao acaso, num esquema de parcelas sub-

divididas, com quatro repetições. Os cultivares IAC- Foscarin31 e o MG/BR46-

Conquista, respectivamente, constituíram as parcelas e as dosagens de 100% (1,6 l 

p.c./ha.), 75% e 50% do herbicida, juntamente com as testemunhas infestada e 

capinada, as sub-parcelas. A distância entrelinhas foi de 0,45 m. Na aplicação do 

herbicida utilizou-se pulverizador costal, à pressão constante de 35 lbf.pol-2, com 

consumo de calda de 200 l/ha. Na semeadura da soja em novembro, obteve-se baixa 

densidade de plantas (11/m). No entanto, devido ao grande desenvolvimento, para 

ambos os cultivares, características de produção analisadas, como número de 

vagens/planta, número de grãos/vagem e massa de 100 grãos, não foram 

significativamente afetadas pela presença de plantas daninhas. O cultivar IAC- 

Foscarin31 foi mais sensível à ação fitotóxica do herbicida, baseando-se nos sintomas 

visuais de intoxicação. Para os experimentos com semeaduras mais tardias, verificou-

se influência do fotoperíodo, além das plantas daninhas, proporcionando reduções no 

crescimento e produtividade da cultura. Nestas épocas, o cultivar IAC- Foscarin31 

mostrou maior sensibilidade ao fotoperíodo e à interferência de plantas daninhas. Em 

todos os experimentos constataram-se produções semelhantes entre os manejos 

químicos e o com capinas. 

 

 

Palavras-chave: Controle integrado, herbicida, planta daninha, seletividade 
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DOSES REDUCTION OF (fluazifop-p-butil + fomesafen) IN MIXTURE ON TWO 
SOYBEAN CULTIVARS AND THREE TIMES SOWN  

 
 
ABSTRACT - The research was carried out in Jaboticabal, SP, in 2000/01 crop year. 

The aim was study the possibility of reduction in doses of herbicide mixture, in 

postemergence to weed control. The tests were installed in November, December and 

January, on Red Latossoil eutrofic of clayish texture. It was used a randomized blocks 

experimental design with four replications, in split-plot scheme. Cultivars, IAC- 

Foscarin31 and MG/BR46-Conquista, constituted the plot and the herbicide doses at 

100% (1.6 l p.c.ha-1), 75% and 50%, together with the checks (with and without weeds), 

the split-plot. The row spacing  was 0,45 m. The herbicide application was done using 

knapsack sprayer, with constant pressure (35 lbf.pol-2 ), and volume of application of 

200 l.ha-1. When soybean was sowned in November, low stand of plants (11/m) was 

obtained. Due the great plants development, the agronomic characteristics analyzed as 

number of  pods.plant-1, number of grains.pod-1 and weight of 100 grains were not  

affected by weed interference. The cultivar IAC- Foscarin31 was more susceptible to 

fitotoxicity action, estimated by visual symptoms. The tests sowned late were influenced 

by  fotoperiod and weeds, causing reduction in growth and yield. At this time, cultivar 

IAC-Foscarin31 showed higher sensibility to fotoperiod and weed interference. For all 

the tests were possible to obtain same yields among chemicals managements and 

check without weeds. 

 

 

Keywords: Integrated control, herbicide, selectivity, weed

 



 

1. INTRODUÇÃO 
 

A soja, atualmente, é produzida na maioria das regiões agricultáveis do Brasil, 

pois são poucas as restrições de ordem tecnológica para o seu cultivo. A produção 

brasileira de soja na safra 1999/2000 foi de, aproximadamente, 29 milhões de toneladas 

de grãos (BRANDALIZZE, 1999).  

Vários são os fatores que podem interferir negativamente na produtividade da 

cultura de soja, além de afetar a qualidade do produto colhido. Nesse aspecto destaca-

se a interferência das plantas daninhas pois, segundo BLANCO (1982), elas concorrem 

com as plantas cultivadas pelos fatores de produção existentes no ambiente, causando 

reduções na produtividade de até 90% quando associadas durante todo o ciclo. 

Dentre os métodos de controle de plantas daninhas utilizados na cultura de soja, 

o químico atualmente é o mais utilizado. Porém, são necessários mais estudos quanto 

às dosagens recomendadas, visto que elas podem ser superestimadas e generalizadas 

para a garantia de resultados que as firmas precisam ter, permitindo a racionalização. 

Deve ser considerada a capacidade de sombreamento da cultura e sua 

complementação ao controle. Outro aspecto está relacionado ao uso acentuado de 

herbicidas aplicados em pré-emergência da cultura e das plantas daninhas, o que não 

permite a observação prévia das espécies predominantes e, consequentemente, 

aplicações diferenciadas, como as feitas em pós-emergência, dirigidas apenas aos 

locais de ocorrência e perfeitamente adequadas, em dosagens e produtos químicos, ao 

estádio e espécies presentes na área. O controle cultural consiste no aproveitamento 

das próprias características ecológicas das plantas cultivada e daninha, de tal forma que 

a primeira se beneficie na convivência. As características de competitividade das plantas 

cultivadas estão diretamente relacionadas à distância de entrelinhas, épocas e 

densidades de semeadura, além dos cultivares utilizados, podendo-se obter maiores ou 

menores vantagens competitivas em relação às plantas daninhas durante a fase inicial 

do ciclo. 

A integração dos métodos químico e cultural, para o controle das plantas 

daninhas na cultura da soja, pode viabilizar reduções nas dosagens dos herbicidas, sem 

 



 2

prejuízos quanti e qualitativos à produção, com reduções substanciais na poluição do 

ambiente e significativos diferenciais financeiros. 

A diminuição nas dosagens de herbicidas utilizados na cultura da soja é uma 

recomendação viável tecnicamente, visto que vários trabalhos têm demonstrado essa 

possibilidade, apesar dos problemas atuais relacionados ao registro dos produtos e 

respectivas receitas agronômicas. 

Constata-se que herbicidas aplicados em pós-emergência das plantas de soja em 

convívio com certas plantas daninhas de “folhas largas” e gramíneas, são bastante 

eficazes, com plena viabilidade de diminuição nas dosagens padrões recomendadas, 

principalmente em situações de controle integrado. É importante mencionar que esses 

estudos devem ser regionais, levando-se em consideração as diferenças nos tipos de 

solo, nas espécies infestantes, nos principais cultivares e os vários anos agrícolas 

(BLANCO et al., 1978; DURIGAN, 1983). 

O presente trabalho objetivou estudar a possibilidade de redução na dosagem da 

mistura herbicida (fluazifop-p-butil + fomesafen), aplicada em pós-emergência em dois 

cultivares de soja e em três épocas de semeadura. 

 
 
2. REVISÃO DE LITERATURA 

 
Os fatores que podem afetar o grau de competição de uma planta infestante com 

a de uma cultura foram esquematizados, pela primeira vez , por BLEASDALE (1960). 

Esse esquema foi modificado por PITELLI (1985) e, segundo ele, tais fatores estão 

relacionados à comunidade infestante (composição específica, densidade e distribuição), 

à cultura (espaçamento, densidade e cultivar) e ao ambiente (solo, clima e práticas de 

manejo adotadas). O grau de interferência também é afetado pela época e duração do 

período de convivência entre a cultura e as plantas daninhas. 

Em países onde a soja é considerada uma das principais fontes de recursos 

agrícolas, HOLM et al. (1977) apontam as seguintes espécies de plantas daninhas, 

como as mais problemáticas à cultura: capim pé-de-galinha (Eleusine indica (L.) 
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Gaertn.), tiririca (Cyperus rotundus L.), capim-arroz (Echinochloa crus-galli (L.) Beauv.), 

capituva (Echinochloa colonum (L.) Link), capim-camalote (Rottboelia exaltata L. f.), 

capim-colchão (Digitaria sanguinalis Willd.), capim-rabo-de-raposa (Setaria glauca 

(Lam.) Beauv.), Digitaria adscendens (L.) Scop, Agropyron repens (L.) Beauv., tiriricão 

(Cyperus esculentus L.), corda-de-viola (Convulvulus arvensis L.) e capim-massanbará 

(Sorghum halepense (L.) Pers.). 

No Brasil, FORSTER & ALVES (1976) observaram que as principais plantas 

daninhas de “folhas largas” infestantes na cultura da soja são: carrapicho de carneiro 

(Acanthospermum hispidum DC.), carrapicho-rasteiro (Acanthospermum australe (Loefl.) 

Kuntze), picão-preto (Bidens pilosa L.), beldroega (Portulaca oleracea L.), amendoim-

bravo (Euphorbia heterophylla L.), guanxumas (Sida spp.) e cordas-de-viola (Ipomoea 

spp.). BORGO (1978) relata que as plantas daninhas dicotiledôneas encontradas com 

mais frequência na cultura da soja são: picão-preto, guanxuma (Sida rhombifolia L.), 

carurus (Amaranthus spp.), amendoim-bravo, carrapicho-rasteiro, feijão-miúdo (Vigna 

sinensis (L.) Walp.) e poaia-branca (Richardia brasiliensis Gomez). 

A nível regional, algumas plantas daninhas adquiriram grande importância por 

serem importantes na cultura da soja. Diversos trabalhos procuraram relacioná-las em 

diferentes regiões do Brasil. 

No Estado de São Paulo, SOARES (1976) estudando a distribuição geográfica, 

por cultura, das principais plantas daninhas, mostrou que Campinas, Jaboticabal e São 

Paulo foram os municípios em que trabalhos deste gênero são realizados com mais 

frequência, sendo que nas regiões Central, Nordeste e Sul do Estado são quase 

inexistentes. Na cultura da soja, ele relacionou as principais plantas daninhas, em ordem 

decrescente de número de trabalhos em que foram citadas: picão-preto, capim-colchão, 

poaia-branca, capim-carrapicho (Cenchrus echinatus L.), capim-pé-de-galinha, capim-

marmelada (Brachiaria plantaginea (Link) Hitchc.), beldroega, serralha (Sonchus 

oleraceus L.) e carrapicho de carneiro. 

Mais especificamente, nas áreas experimentais do Campus da UNESP, município 

de Jaboticabal, DURIGAN (1983) verificou que havia variação de espécies na cultura da 

soja, em função do tipo de solo. No Latossolo Roxo havia predominância de 
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dicotiledôneas, com proporção de cinco até dez delas para cada monocotiledônea 

presente. A anileira (Indigofera hirsuta L.) e o apaga-fogo (Alternanthera tenella Colla) 

representavam cerca de 50 a 77% delas, ficando o restante dividido entre carrapicho-de-

carneiro, com 8,5 a 15,5%, dormideira (Mimosa pudica L.), com 8,7 a 18,1% e 

beldroega, com 2,8 a 16,8%. A menor densidade de monocotiledôneas era composta 

pelo capim-marmelada e pelo capim-carrapicho. No Latossolo Vermelho Escuro-fase 

arenosa, este autor verificou que, entre as espécies de mono e dicotiledôneas 

estudadas, destacaram-se a anileira, com 24,3 a 42,8%, e a guanxuma, com 24,3 a 45% 

do total de plantas desta classe, ficando o restante com caruru (11,7 a 22,7%) e poaia-

branca, (8,5 a 31,8%). Quanto às monocotiledôneas deste solo, o capim-carrapicho foi a 

espécie com maior densidade (31,2 a 45% do total). 

O aumento da densidade de plantas daninhas convivendo com as culturas é fator 

que leva, invariavelmente, à redução no crescimento e produtividade das últimas. 

Estudando os efeitos da competição de carrapichão (Xanthium pensylvanicum L.) 

na cultura da soja, BARRENTINE (1974) constatou que a produtividade diminuía à 

medida em que se aumentava a densidade populacional da planta daninha. 

BLANCO (1982) e PITELLI (1985) afirmam que a composição específica tende a 

adquirir maior importância em comunidades infestantes pouco densas, onde a plena 

manifestação do potencial e das diferenças genéticas das várias espécies não são 

tolhidas por um processo competitivo extremamente intenso. 

Com relação à densidade da comunidade infestante, WULF (1987), estudando o 

efeito de 1, 2, 4, 8 e 16 plantas de caruru (Amaranthus dubius L.) por vaso, sobre o 

crescimento de plantas de soja e sorgo, verificou que a altura, a matéria seca total e a 

área foliar da soja só foram reduzidas após 30 dias de convivência, em todas as 

densidades. As modificações nas várias características morfo-fisiológicas da cultura 

correlacionaram-se melhor com o acúmulo de matéria seca do que com a densidade da 

planta daninha. 

EATON et al. (1973) verificaram reduções de 230, 250 e de 720 kg/ha na 

produtividade da cultura de soja quando em competição com guanxuma (Sida spinosa 

L.), Hibiscus trionum L. e Abutilon theophrasti Medic.. Houve forte correlação entre 
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redução da produção de soja e acúmulo de massa seca de cada infestante, por ocasião 

da colheita. 

Na maioria dos trabalhos realizados, o número de plantas cultivadas por hectare 

tem grande influência na interferência sofrida, verificando-se que, para números 

menores de plantas da cultura, pequenos incrementos na densidade de plantas 

daninhas resultam em elevados decréscimos de produção, mas para maiores 

populações, tais decréscimos são bem menores ou não ocorrem. 

Com relação à época e duração da convivência da cultura com a comunidade 

infestante, PITELLI & DURIGAN (1984) denominaram de período anterior à interferência 

(PAI), aquele, a partir da semeadura ou emergência da cultura, onde ela pode conviver 

com as plantas daninhas sem que ocorram reduções estatisticamente significativas na 

sua produtividade. Os autores denominaram de período total de prevenção à 

interferência (PTPI) o período, a partir da semeadura ou emergência da cultura, durante 

o qual as plantas daninhas devem ser controladas para que a cultura possa manifestar 

plenamente seu potencial produtivo. As plantas daninhas que emergirem após este 

período não mais causarão reduções na produção. Quando o PTPI é mais longo que o 

PAI, define-se um intervalo delimitado pelo limite superior de cada um deles, que é 

denominado período crítico de prevenção à interferência (PCPI), o qual representa o 

período em que efetivamente a cultura deve ser mantida sem a convivência com plantas 

daninhas. Quando ocorre o inverso, ou seja, o PAI mais longo que o PTPI, o intervalo 

definido e delimitado por ambos não recebe nenhuma denominação especial. Neste 

caso, apenas uma remoção das plantas daninhas, desde que feita dentro deste 

intervalo, permite que a cultura apresente produtividade plena. Esse tipo de 

comportamento viabiliza o uso de práticas instantâneas de controle das plantas 

daninhas, como os herbicidas aplicados em pós-emergência, desprovidos de ação 

residual. Alterações nos padrões de implantação da cultura podem contribuir para incluí-

las no segundo grupo apresentado, com PAI maior que o PTPI, tornando-a menos 

exigente em termos de controle das plantas daninhas. 

Vários trabalhos foram realizados no Brasil e no exterior, relacionados à época e 

duração da convivência das plantas daninhas com a cultura de soja. Cabe salientar que, 
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no exterior predominam trabalhos em que estuda-se o efeito de uma ou algumas 

espécies de plantas daninhas sobre a cultura e nos trabalhos nacionais normalmente 

são mantidas as comunidades infestantes naturais, com maior número e variação de 

espécies. 

Nas Tabelas 1 e 2 são apresentados alguns valores das durações do PAI e do 

PTPI, determinadas em trabalhos de pesquisa realizados no Brasil e no exterior, 

respectivamente. 
 
TABELA 1. Duração do período anterior à interferência (PAI) e período total de prevenção da interferência 

(PTPI) das plantas daninhas na cultura da soja. Trabalhos realizados no Brasil, considerando-
se comunidades infestantes naturais. 

Duração (dias) Autores 
PAI PTPI 

BLANCO et al. (1973) - 45 – 50 
BLANCO et al. (1978) 30 - 
GARCIA et al. (1981) 20 30 
DURIGAN (1983) 20 

20 
40 
50 

MINISTERI & MELHORANÇA (1984) 35 - 
ROSSI (1985) 50 20 
VELINI (1989) 40 26 
SPADOTO et al. (1991) 21 30 
MARTINS (1993) 30 20 
 

TABELA 2. Duração do período anterior à interferência (PAI) e período total de prevenção da interferência 
(PTPI) das plantas daninhas na cultura da soja. Trabalhos realizados no exterior. 

Duração (em dias) Autores 
PAI PTPI 

EATON et al. (1973) (2) 40 - 50 - 
EATON et al. (1976) (2) - 10 
OLIVER (1979) 56 - 
MURPHY & GOSSET (1981) (1) - 21 
YOUNG et al. (1982) (1) 28 - 
LEE & ILNICKI (1983) (2) 42 - 
CORDES & BAUMAN (1984) (2) 40 - 60 - 
PATTERSON et al. (1985) (2) - 28 
MURDOCK et al. (1986) (2) - 0 - 28 
NOGUCHI (1986) (1) - 47 
HARRIS & RITTER (1987) (2) 56 - 112 14 
BELLO & OWEN (1988) (2) - 21 
(1)Convivendo com comunidades infestantes naturais 
(2)Convivendo com uma ou mais espécies de plantas daninhas semeadas 
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CHHOKAR & BALYAN (1999), estudando o período de convivência e controle de 

plantas daninhas em soja, demonstraram que o período crítico de prevenção à 

interferência de plantas daninhas está entre 30 e 45 dias após a semeadura (DAS). 

Os efeitos da mato-interferência sobre a produtividade e diversas características 

morfo-fisiológicas da soja são discutidos em vários trabalhos científicos. Estudos 

realizados em outros países mostram que as plantas daninhas podem afetar as da soja 

nos aspectos referentes ao número de vagens por planta (EATON et al., 1973; 

HAGOOD et al., 1981; YOUNG et al., 1982; LEE & ILNICKI, 1983; SHCROLL & 

SCHREIBER, 1984; PATTERSON et al., 1985; WYSE et al., 1986; WULF, 1987), à 

massa seca das plantas (HAGOOD et al., 1981; BHOWMIK & DOLL, 1984; CORDES & 

BAUMAN, 1984; LEGUIZAMON et al., 1985; WYSE et al., 1986; WULF, 1987), ao índice 

de área foliar (HAGOOD et al., 1981; BHOWMIK & DOLL, 1984; CORDES & BAUMAN, 

1984; WYSE et al., 1986; MUNGER & CHANDLER, 1987; WULF, 1987), ao número de 

ramos por planta (YOUNG et al., 1982; SHCROLL & SCHREIBER, 1984), ao número de 

grãos por planta (YOUNG et al., 1982), ao número de flores por planta (DEKKER & 

MEGITT, 1983), ao número de ramos com vagens (LEE & ILNICKI, 1983), ao número de 

nós por planta e ao de grãos por vagem (SHCROLL & SCHREIBER, 1984), ao teor de 

clorofila nas folhas (LEGUIZAMON et al., 1985), ao tamanho dos grãos (PATTERSON et 

al., 1985), à massa de 100 grãos (WYSE et al., 1986) e ao número de trifólios por planta 

(MUNGER & CHANDLER, 1987). 

Trabalhos realizados no Brasil também relatam efeitos negativos das plantas 

daninhas sobre as de soja, quanto ao número de vagens por planta (DURIGAN, 1983; 

RASSINI, 1988; CARVALHO, 1993; BRIZUELA, 1994), à massa seca epígea (ROSSI, 

1985; BRIZUELA, 1994), à altura de inserção da primeira vagem (MAIA et al., 1982 a,b), 

ao número de grãos por planta (ROSSI, 1985), à altura de plantas, diâmetro do caule e à 

massa de 100 grãos (CARVALHO, 1993), ao índice de área foliar e ao “acamamento” 

(DURIGAN, 1983; BRIZUELA, 1994; BRAZ, 1996). 

Trabalho realizado por BURNSIDE (1973) demonstra que as perdas na colheita 

de grãos de soja foram 19% maiores em área com predominância de “folhas largas” do 

que com gramíneas, atribuindo-se ao fator esmagamento as maiores perdas (7,8%), 
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seguido da presença de talos (2%), debulha (1,4%) e resteva (0,9%). Ainda sobre o 

efeito da interferência de plantas daninhas na colheita mecanizada de soja, pode-se 

observar aumento de 62% na perda total de grãos quando conviveram durante todo o 

ciclo da cultura (SALES et al., 2000). 

Constitui-se em prática da maior importância o controle das plantas daninhas até 

o momento em que a soja, desenvolvida o suficiente, sombreie o solo impedindo a 

germinação e crescimento das mesmas. 

Diferenças da arquitetura foliar das plantas de soja na formação do dossel podem 

promover maior ou menor sombreamento das entrelinhas, aumentando ou diminuindo a 

eficácia na competitividade com plantas daninhas, que poderão vir a emergir na fase 

final do ciclo da cultura, prejudicando a colheita e a qualidade do produto colhido. 

BLAD & BAKER (1972) procuraram estudar a orientação e distribuição das folhas 

no dossel da soja e verificaram que existem diferenças varietais em relação ao número, 

tamanho, orientação e índice de área foliar (IAF). Essas diferenças, segundo os autores, 

podem afetar a formação do dossel que, por sua vez, influenciará no sombreamento 

imposto pelos cultivares. 

Alguns pesquisadores já procuraram quantificar os efeitos do sombreamento 

promovido pelas plantas de soja, nas plantas daninhas. Segundo KNAKE (1972), a 

formação de um dossel com 95% de sombreamento da cultura de soja leva à prevenção 

da emergência de Setaria faberi (L.) Beauv., enquanto 80% não é capaz de promover 

esta supressão. 

Os cultivares de soja apresentam variações em suas características morfo-

fisiológicas que influenciam suas habilidades de interferência contra as plantas 

daninhas. 

MCWORTER & HARTWIG (1972) verificaram que cultivares de ciclo tardio foram 

mais competitivos com as plantas daninhas que os de ciclo precoce. ROSE et al. (1984) 

observaram que as produtividades de cultivares precoces de soja foram, nitidamente, 

mais afetadas pela interferência da comunidade infestante que as tardias. 

URWIN et al. (1996), avaliando a capacidade de supressão de plantas daninhas 

que emergissem após a formação do dossel, com doze cultivares de feijão, concluíram 
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que a arquitetura do dossel pode influenciar na emergência tardia de plantas daninhas. 

Se o cultivar apresentar arquitetura favorável a uma maior densidade de folhas, pode-se 

designá-lo para espaçamentos mais estreitos entrelinhas, elevando a sua habilidade em 

competir com as plantas daninhas. 

MURPHY & GOSSETT (1981) estudaram a influência de duas épocas de 

semeadura no sombreamento do cultivar Bragg, em dois locais, com solo apresentando 

características químicas e físicas diferenciadas. As datas de semeadura não 

influenciaram o sombreamento, ao passo que os locais sim. Em Florence, o cultivar 

exigia nove semanas depois da semeadura, e em Clemson, onze semanas, para 

sombrear totalmente o solo. MURDOCK et al. (1986) estudaram o desenvolvimento da 

Ipomoea lacunosa frente ao sombreamento imposto por três cultivares de soja. Em dois 

anos de experimentação, o sombreamento nas linhas de semeadura ocorria mais 

precocemente no espaçamento de 0,61 m, do que no de 0,91 m. Os cultivares Govan e 

Bragg sombreavam as entrelinhas mais cedo que ‘Ramson’, no espaçamento de 0,91 m. 

No entanto, a supressão do desenvolvimento da planta daninha foi similar para os três, 

não refletindo o sombreamento mais tardio do último. 

PARKER et al. (1981) determinaram os efeitos de épocas de semeadura e 

espaçamentos entrelinhas na produtividade de quatro cultivares de soja (Essex, Davis, 

Bragg e Hutton) e concluíram que havia um incremento de 4,2% em espaçamentos 

menores. 

STANIFORTH (1962) testando densidades de soja de 21, 27, 39 e 45 plantas/m2, 

para quatro cultivares (incluindo precoces, tardio e de ciclo médio), observou que, na 

ausência das plantas daninhas, as densidades proporcionaram produtividades 

semelhantes, mas na presença da comunidade infestante as reduções de produção 

foram tanto maiores quanto menor a densidade do cultivar. 

CARVALHO & DURIGAN (1999) integraram espaçamentos, densidades de 

plantas e reduções na dosagem de bentazon na cultura da soja e obtiveram plantas 

menores e mais finas quando em convivência com altas infestações de plantas 

daninhas, valendo ressaltar que maiores densidades promovem o sombreamento 
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precoce, dificultam a penetração de raios solares laterais e evitam novas germinações 

durante o ciclo da cultura. 

A capacidade de sombreamento das plantas de soja, em relação à comunidade 

infestante, pode ser aumentada mediante utilização de espaçamentos mais reduzidos. 

Os efeitos do espaçamento da soja sobre o grau de interferência das plantas daninhas 

na cultura foram estudados por vários autores. 

BRAZ & DURIGAN (1993a,b) observaram que a grande precocidade do 

sombreamento proporcionado pelas plantas de soja, cultivar IAC-8, na distância de 0,17 

m entrelinhas, dispensaria a aplicação de herbicida, pois o fechamento foi total antes 

mesmo das plantas daninhas terem atingido estádio que ocasionasse prejuízos. O 

problema para a utilização de tal espaçamento é o grande “acamamento” observado nas 

plantas de soja. Com 0,34 m de espaçamento, não houve o problema do acamamento e 

o sombreamento do solo foi mais precoce, proporcionando menor intensidade de 

infestação de plantas daninhas do que com 0,51 m. Os mesmos resultados acima 

citados foram obtidos por RASSINI (1988) e confirmados por CARVALHO (1993) em 

trabalhos de campo realizados em Jaboticabal – SP, mediante redução da distância 

entrelinhas. Neste ultimo trabalho também ficou evidente a importância da densidade de 

semeadura adequada, complementando a distância entrelinhas com o cultivar Paraná. 

BURNSIDE & MOOMAW (1977) verificaram que a cultura em espaçamento 

estreito (0,38 m), permitia a redução de até 50% na dosagem dos herbicidas 

recomendados (alachlor, chloramben, chloroxuron, fluorodifen, linuron e metribuzin). 

COOPER (1977) constatou, em seis anos de experimentação com diversos cultivares de 

soja, que havia um incremento de 10 a 20% na produção quando utilizava-se 

espaçamento mais estreito (0,17 m), em comparação a 0,50 e 0,75 m. Sugeriu um 

programa mais efetivo de controle das plantas daninhas em soja, com herbicidas e sem 

cultivos, integrando-se com espaçamentos mais estreitos. PETERS et al. (1965) 

verificaram que não havia necessidade de cultivos quando a soja era semeada em 

espaçamentos mais estreitos (0,20 a 0,40 m), complementando o controle com o 

herbicida chloramben. 
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Quanto aos cultivos nas entrelinhas de soja, deve-se atentar para os efeitos que 

tal prática pode acarretar ao desenvolvimento e produção de grãos das plantas. Nesse 

particular, RUSSEL et al. (1971) testaram duas profundidades (0,06 m e 0,11 m), três 

distâncias (0,15, 0,23 e 0,30 m) da linha de semeadura e três estádios da soja (três 

folhas, 40 a 60% de plantas florescendo e início de formação das vagens). Verificaram 

que a cultura no estádio de formação de vagens foi bastante sensível aos cultivos, 

principalmente quando efetuados à profundidade de 0,11 m e a 0,15 m de distância. 

BUHLER (1999) analisou o banco de sementes de Setaria faberi em soja, durante 

quatro anos consecutivos, em experimento com diferentes práticas de controle da planta 

daninha, e mostrou que o controle mecânico, quando utilizado em altas densidades de 

plantas daninhas, apresentou resultados piores que o controle químico com imazethapyr 

na dosagem recomendada comercialmente. Neste último os resultados foram 

semelhantes à testemunha mantida na ausência de plantas daninhas durante todo o 

período analisado. 

JOHNSON et al. (1998) estudaram combinações de dosagens reduzidas de 

imazaquin e imazethapyr integradas com o espaçamento da soja e obtiveram aumentos 

na produção de grãos. Utilizaram dosagens reduzidas em 50% da recomendada 

comercialmente. A aplicação dos herbicidas em época adequada, para o controle de 

carrapichão (Xanthium strumarium L.) e Setaria faberi, proporcionou melhores resultados 

quanto ao rendimento de grãos. 

A integração dos métodos químico e cultural para o controle das plantas daninhas 

em soja é uma prática recomendada, quando se visa à redução nas dosagens dos 

herbicidas. 

Baseando-se na informação de que a própria cultura, com redução da distância 

entrelinhas, já proporciona algum controle das plantas daninhas, a complementação 

pode ser realizada mediante o uso de dosagens menores dos herbicidas, uma vez que 

as plantas daninhas ficam mais debilitadas e em menores densidades. Além disso as 

dosagens recomendadas, na maioria das vezes, são superestimadas e generalizadas, 

havendo, portanto, a necessidade de mais estudos regionais, para indicação das mais 

adequadas para cada situação (DURIGAN, 1983). 

 



 12

Os herbicidas aplicados em pós-emergência da plantas daninha e cultivada têm 

vantagens sobre outros utilizados com a mesma finalidade, pois permitem adequações 

em função da predominância de latifoliadas ou gramíneas. Há também a possibilidade 

de utilizar-se misturas de tanque para o controle da comunidade infestante mista. Outra 

vantagem é o controle localizado, aplicando-se o produto de forma dirigida apenas aos 

locais de maior infestação. 

A aplicação em pós-emergência deve ser feita na transição, quando as plântulas 

daninhas deixam de sobreviver às custas de reservas das sementes e iniciam o seu 

próprio processo de fotossíntese, fase em que são mais susceptíveis. Finalmente, os 

herbicidas deste tipo caracterizam-se pela grande eficiência, em baixas dosagens do 

ingrediente ativo e por não dependerem das características dos solos. Entretanto, para 

um bom controle, as plantas daninhas necessitam estar em pleno desenvolvimento 

vegetativo, sem defeitos e quaisquer tipos de estresses, principalmente o hídrico. 

Segundo KLINGMAN et al. (1992), uma das premissas básicas para o uso de 

dosagens reduzidas de herbicidas é sua aplicação sobre plantas daninhas nos estádios 

iniciais de crescimento, período em que sua suscetibilidade é máxima e sua recuperação 

é mínima. O controle químico de plantas daninhas é recomendado com a utilização de 

dosagens reduzidas de herbicidas aplicados em pós-emergência e no início do estádio 

de crescimento das mesmas (FELDICK & KAPUSTA, 1986; BALYAN, 1992). 

Trabalho realizado por FLECK (1994) demonstrou que, para se atingir o 

rendimento máximo de grãos de soja é necessário eliminar-se completamente as plantas 

daninhas. As produtividades reduzidas geralmente decorrem do controle inadequado 

das plantas daninhas e sua conseqüente interferência com a planta de interesse 

econômico (GRIFFIN & BAKER, 1990). Por outro lado, nem sempre o máximo controle 

de plantas daninhas é necessário para obter-se a maior produção da cultura (HAGOOD 

et al., 1980; DEFELICE et al.,1989; STECKEL et al., 1990). Isso mostra que dosagens 

reduzidas são viáveis, pois também proporcionam patamares de produtividade tão 

elevados quanto os obtidos com dosagens plenas (STECKEL et al., 1990; KING & 

OLIVER, 1992; PROSTKO & MEADE, 1993; FLECK, 1994). 
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Os herbicidas, mesmo em dosagens reduzidas, controlam plantas daninhas e as 

mantêm em densidades abaixo do nível de dano, proporcionando-se produções 

satisfatórias das culturas (STECKEL et al., 1990; HAMILL & ZHANG, 1995). 

STECKEL et al. (1990) avaliando o controle de dicotiledôneas e seus reflexos na 

produção da soja, não encontraram diferenças, tanto para dosagens plenas como para 

as reduzidas em até 50%, apesar de terem sido um pouco inferiores. 

Nas áreas em que a comunidade infestante é muito diversificada e densa, as 

misturas dos herbicidas são alternativas interessantes. Atualmente, só podem ser 

utilizadas as misturas comerciais prontas existentes no mercado, pois foram submetidas 

ao processo de registro, considerando-se aspectos da eficácia, seletividade e toxicologia 

(ALMEIDA, 1988). 

Para a obtenção de reduções no custo de aplicações dos herbicidas, para o 

controle de gramíneas e “folhas largas” (CHHOKAR & BALYAN, 1999), é necessário 

utilizar-se misturas de tanque e/ou misturas prontas, de herbicidas recomendados para a 

cultura de soja. 

WARREN (1985) cita uma série de vantagens no uso de misturas de herbicidas 

em determinadas áreas. Algumas delas são: a) controle de um maior número de 

espécies de plantas daninhas; b) melhoria na seletividade para a cultura, com dosagens 

mínimas necessárias de cada um dos herbicidas; c) redução da possibilidade de 

resíduos nas plantas e no solo; d) redução dos custos; e) podem aumentar o período 

para se efetuar o controle, pois utilizando-se de um único herbicida, as espécies mais 

tolerantes devem ser controladas nos estádios de desenvolvimento mais precoces; f) 

podem melhorar o controle de plantas daninhas, com aumento da seletividade à cultura, 

através de efeitos sinérgicos para o controle das plantas daninhas e antagônicos para a 

injúria nas de interesse econômico. 

As misturas de graminicidas e latifolicidas podem reduzir tempo e custo de 

aplicação, embora também possam levar à reduções no controle de gramíneas. A 

aplicação destas misturas em áreas de soja podem resultar em menor controle das 

gramíneas devido a efeitos antagônicos (WHITWELL et al., 1985; GODLEY & KITCHEN, 

1986; MINTON et al., 1989). 
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Segundo SLIFE (1985), quando graminicidas são misturados com latifolicidas, 

ambos de aplicação em pós-emergência, podem ocorrer antagonismos que, geralmente, 

causam reduções no controle de gramíneas. O autor cita, como exemplo, a mistura de 

sethoxydim ou fluazifop-p-butil com bentazon ou acifluorfen.  

VIDRINE et al. (1995), estudando misturas de graminicidas e latifolicidas, 

inclusive a de fluazifop-p-butil e fomesafen, afirmam que se deve tomar cuidado na 

escolha dos herbicidas que serão usados na mistura. Condições ambientais 

desfavoráveis podem favorecer o efeito antagônico de herbicidas aplicados em misturas. 

Umidade do solo inadequada constitui-se como o principal fator para o decréscimo no 

controle de gramíneas e aumento do antagonismo. Pesquisas realizadas por MINTON et 

al. (1989) relatam que a aplicação de latifolicidas 24 horas após a de graminicidas não 

afetam o controle de gramíneas, mostrando que o uso de aplicações sequênciais é uma 

alternativa para reduzir os efeitos antagônicos das misturas. 

A diminuição nas dosagens de herbicidas utilizados na cultura da soja é uma 

recomendação viável tecnicamente, visto que vários trabalhos têm demonstrado essa 

possibilidade, apesar dos problemas atuais relacionados ao registro dos produtos e 

respectivas receitas agronômicas. É importante mencionar que esses estudos devem ser 

regionais, levando-se em consideração as diferenças nos tipos de solo, nas espécies 

infestantes, nos principais cultivares e os vários anos agrícolas (BLANCO et al., 1978; 

DURIGAN, 1983). 

Ainda, segundo DURIGAN (1983), a viabilidade desse estudo está baseada na 

estratégia das empresas produtoras de herbicidas, as quais adotam a manutenção de 

uma margem de segurança nas recomendações. Isto constitui-se em uma defesa 

comercial em função da grande quantidade do herbicida aplicado que não consegue 

atingir bem o alvo devido às barreiras naturais relacionadas ao clima, aos solos e as 

plantas, além da falta de preparo dos agricultores para o uso racional de tal prática. 

Para VAN ACKER et al. (1993), a dosagem do herbicida pode ser reduzida se a 

aplicação for realizada no período crítico de competição das plantas daninhas com a 

cultura e desde que as plantas daninhas não tenham atingido estádio de crescimento 

muito avançado. 
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Dosagens reduzidas de herbicidas satisfazem tanto às necessidades ecológicas 

quanto as de redução do custo de produção (CAREY et al., 1992; PROSTKO & MEADE, 

1993). Por outro lado, o agricultor deve assumir o risco do controle inadequado em 

decorrência de erros de aplicação e condições climáticas desfavoráveis, quando os 

herbicidas são aplicados em dosagens menores que as recomendadas (GRIFFIN & 

BAKER, 1992). 

Grandes esforços têm sido feitos para determinar-se a eficácia e o risco do uso de 

herbicidas em dosagens menores que as recomendadas (GEBHARDT, 1981; MOSELEY 

& HAGOOD, 1990; STECKEL et al., 1990; DEVLIN et al., 1991; DOLL et al., 1992; 

EADIE et al., 1992; KLINGMAN et al., 1992). 

A variação no estádio de crescimento das plantas daninhas, assim como a época 

de aplicação e a intercepção dos herbicidas contribuem parcialmente para a menor 

eficácia dos mesmos, em pós-emergência (JOHNSON et al., 1989; DEVLIN et al., 1991). 

Constata-se que herbicidas aplicados em pós-emergência das plantas de soja em 

convívio com certas plantas daninhas de “folhas largas” e gramíneas, são bastante 

eficazes, com plena viabilidade de diminuição nas dosagens padrões recomendadas, 

principalmente em situações de controle integrado. 

As práticas culturais são realizadas com o objetivo de beneficiar-se a planta de 

interesse econômico no balanço cultura-mato, dentro do processo de convivência 

múltipla. No caso da soja, as suas características morfológicas, aliadas ao 

desenvolvimento e sombreamento precoce do solo pelos diferentes cultivares existentes, 

somadas às características técnicas de boa densidade e época de semeadura, levam a 

grandes possibilidades de racionalização na utilização de herbicidas, através da 

integração (RASSINI, 1988). 

Segundo SOUZA & REZENDE (1982), o melhor método de controle de plantas 

daninhas é aquele que se adequar à situação e citaram que nos quase nove milhões de 

hectares de soja da época, cultivados no Brasil, o uso de herbicidas já era 

imprescindível, em função do alto rendimento operacional na aplicação e grande eficácia 

de tais produtos químicos.  
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Para o controle de plantas daninhas numa cultura existem diferentes métodos, 

sendo que todos podem ser adotados com boa eficácia, desde que atendam 

perfeitamente aos objetivos econômicos e estejam adaptados às possibilidades técnicas 

e de infra-estrutura locais. Não existe uma fórmula a se aplicar às diferentes situações, 

mas sim opções a serem utilizadas em função de certas características de interesse, tais 

como composição da comunidade infestante, nível de infestação das mesmas, 

disponibilidade de mão-de-obra e implementos, níveis sócio-econômicos e culturais dos 

agricultores, acompanhamento técnico e, sem dúvida alguma, os custos operacionais. 

 
 
3. MATERIAL E MÉTODOS 

 
3.1 Local e Datas de Instalação dos Experimentos 
 

Os experimentos foram instalados na área experimental pertencente à Faculdade 

de Ciências Agrárias e Veterinárias da Universidade Estadual Paulista – UNESP, 

localizada no município de Jaboticabal – SP, que se encontra à latitude de 21°15’22” S, 

longitude de 48°18’58” W e altitude de 595 m. Foram três experimentos, sendo um para 

cada época de semeadura, nos meses de novembro (16/11/2000), dezembro 

(16/12/2000) e janeiro (15/01/2001), do ano agrícola 2000/2001. 

 
3.2 Descrição do Clima e Solo do Local 
 

O clima da região, baseado na classificação internacional de Köeppen, é do tipo 

Cwa. Na época das águas predominam as chuvas de verão, com inverno relativamente 

seco. Durante o outono, inverno e primavera os sistemas responsáveis pelo estado do 

tempo são os do tipo extratropical, que penetram pelo Sul do país. No verão, entretanto, 

predominam os sistemas locais, devido à convecção, caracterizando a região como 

tropical de altitude (ANDRÉ & VOLPE, 1982). A temperatura média do mês mais quente 

é superior a 22oC e a do mês mais frio inferior a 18oC, sendo a precipitação média anual 
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de 1440 mm. Os dados referentes às características do clima, obtidos durante a 

condução dos experimentos no período de novembro de 2000 a maio de 2001, são 

apresentados nos Apêndices, B, C, D, E, F, G e H, respectivamente. 

O solo da área experimental foi classificado como Latossolo Vermelho eutrófico 

típico, de textura argilosa, apresentando topografia suavemente ondulada e condições 

de boa drenagem (ANDRIOLI & CENTURION, 1999). Os resultados das análises 

químicas, para macro e micronutrientes, e de granulometria, do solo coletado na área 

experimental, foram feitas pelo Departamento de Solos e Adubos da FCAVJ/UNESP, 

encontram-se nas Tabelas 3 e 4 respectivamente. 
 
TABELA 3. Características químicas do solo da área experimental. Jaboticabal – SP, 2000/2001. 
Características avaliadas Valores  

Acidez (pH em CaCl2) 5,1 
Matéria orgânica (em g.dm-3) 20 
Fósforo (P resina, em mg.dm-3) 34 
Potássio (K+, em mmolc.dm-3) 2,1 
Cálcio (Ca++, em mmolc.dm-3) 21 
Magnésio (Mg++, em mmolc.dm-3) 10 
Hidrogênio + Alumínio (H+ + Al+++, em mmolc.dm-3) 28 
CTC (K+ + Ca++ + Mg++ + H+ + Al+++, em mmolc.dm-3) 61,1 
Saturação por bases (V%) 54 
Boro (B+, em mg.dm-3) 0,31 
Cobre (Cu++,em mg.dm-3) 1,7 
Ferro (Fe+++, em mg.dm-3) 16,0 
Manganês (Mn++, em mg.dm-3) 10,5 
Zinco (Zn+, em mg.dm-3) 0,9 
Enxofre (S – SO4--, em mg.dm-3) 3,0 
Alumínio (Al+++, em mmolc.dm-3) 0,0 

 
TABELA 4. Características granulométricas do solo da área experimental. Jaboticabal – SP, 2000/2001. 
Características avaliadas % 
Areia muito fina  7 
Areia fina  32 
Areia média  23 
Areia grossa  4 
Areia muito grossa  0 
Limo  7 
Argila  27 

 
3.3 Delineamento experimental 
O delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso, num esquema de 

parcelas subdivididas, com quatro repetições. Os cultivares IAC- Foscarin31, de ciclo 
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precoce e crescimento indeterminado, e o MG/BR46-Conquista, de ciclo médio e 

crescimento determinado, quando cultivados no estado de São Paulo (EMBRAPA, 

1999), constituíram as parcelas. As dosagens do herbicida, juntamente com as 

testemunhas (com e sem capinas), constituíram-se as sub-parcelas. Cada unidade 

experimental teve 4,5 m de largura (dez linhas) e 5 m de comprimento, perfazendo área 

de 22,5 m2. Os dois cultivares utilizados foram semeados no espaçamento de 0,45 m. 

 
3.4 Tratamentos 
 
Os tratamentos consistiram na dosagem padrão da mistura herbicida, 

recomendada para a cultura da soja, além das reduções de 25% e de 50%. Também 

foram mantidas duas testemunhas, com e sem capinas, durante todo o ciclo da cultura. 

O herbicida, com suas respectivas dosagens de ingrediente ativo (kg/ha) e de produto 

comercial (l/ha), além das testemunhas, encontra-se especificado na Tabela 5. 
 
TABELA 5. Herbicida utilizado, com suas respectivas dosagens do ingrediente ativo (i.a.) e do produto 

comercial (p.c.), além das testemunhas. Jaboticabal – SP, 2.000/2.001. 

Dosagens 
Herbicida e Testemunhas 

i.a. (kg/ha) p.c. (l/ha) 

Redução nas 
dosagens (%) 

(fomesafen + fluazifop-p-butil) 0,4  1,6  0 
(fomesafen + fluazifop-p-butil) 0,3  1,2  25 
(fomesafen + fluazifop-p-butil) 0,2  0,8  50 
Testemunha com capinas - - - 
Testemunha sem capinas - - - 

 
O herbicida utilizado nos experimentos foi a mistura comercial pronta de fluazifop-

p-butil + fomesafen, na formulação de Solução Aquosa Concentrada (SAqC), contendo 

125 g/l de cada um dos ingredientes ativos. Adicionou-se espalhante adesionante não 

iônico(a), na concentração de 0,2% v/v na calda. 

As principais informações a respeito do herbicida utilizado são apresentadas em 

RODRIGUES & ALMEIDA (1998) e transcritas a seguir: a mistura pronta de fluazifop-p-

butil + fomesafen(b), pertence à classe toxicológica II. É um herbicida aplicado em pós-

emergência, seletivo para as plantas de soja, controlando plantas daninhas 
                                                      
(a) Energic    (b) Fusiflex 

 



 19

dicotiledôneas e monocotiledôneas, com período de carência de 60 dias para a referida 

cultura. É composto de fluazifop-p-butil, herbicida sistêmico que se transloca nas 

gramíneas agindo sobre os tecidos, nódulos e gemas ,e de fomesafen, herbicida atuante 

no mecanismo fotossintético das plantas daninhas, formando radicais superóxidos nos 

cloroplastos, alterando a fotossíntese. Aplica-se nas plantas daninhas com bom vigor 

vegetativo, procurando-se evitar períodos de estiagem, horas de calor, umidade relativa 

inferior a 70% ou chuvas após a aplicação em períodos inferiores a 1 hora. 

 
3.5 Tratos culturais 
 
O solo, onde foram instalados e conduzidos os experimentos, foi preparado com 

cinco a dez dias de antecedência da semeadura da soja, em sua respectiva época. Foi 

feita a aração, seguida de duas gradeações, necessárias para deixar o solo em 

condições de receber as sementes. 

Na área experimental não foi aplicado calcário, pois o solo apresentou-se com 

porcentagem de saturação por bases em níveis aceitos para a cultura, segundo RAIJ et 

al. (1996). 

Antes da semeadura procedeu-se ao tratamento das sementes com 

thiabendazole(a), na dosagem de 150 g/100kg de sementes de produto comercial (p.c.) e 

thiram(b), na dosagem de 280ml p.c./100kg de sementes, sendo este último apenas 

utilizado na soja semeada em novembro. Testes feitos paralelamente com as sementes 

mostraram que este fungicida foi prejudicial à germinação das mesmas nesta primeira 

época, reduzindo acentuadamente a densidade de plantas por metro. Em seguida as 

sementes foram inoculadas com Bradyrizobium japonicum, na dosagem de 200 g de 

produto comercial(c) por 100 kg de sementes. Nesta mesma operação adicionou-se uma 

mistura(d) de micronutrientes (5% de Mo,1% de Co, 0,2% de Fe, 4% de Zn),na dosagem 

de 250 ml do p.c./100 kg de sementes. 

                                                      
(a) Tecto 100;(b) Rhodiauram;(c) Urulec;(d) Cofermol; (e) Fankhauser 1013; (f) Orto Hamidop 600 e (g) Afugan CE  
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Nas semeaduras foram colocadas 27 sementes por metro de sulco na primeira 

época de semeadura e 32 sementes para as demais, à profundidade de 2 a 3 cm, com 

semeadora mecanizada(e) de cinco linhas. No ato da semeadura das diferentes épocas, 

utilizou-se adubação no sulco com 250 kg/ha da fórmula 02-20-20, baseando-se nos 

resultados da análise química do solo. 

Nos experimentos houve a necessidade de pulverizações com 

methamidophos(f),na dosagem de 0,5 l/ha de produto comercial, objetivando-se ao 

controle de lagartas desfolhadoras (Anticarsia gemmatalis) e percevejos (Piezodorus 

guildinii e Nezara viridula), além de pulverizações com pyrazophos(g), na dosagem de 0,6 

l/ha de produto comercial, para o controle de oidio (Microsphaera diffusa Cke. & Pk.) 

Na soja semeada em novembro foram feitas duas pulverizações, sendo a primeira 

realizada aos 60 dias após a semeadura (DAS) e a segunda aos 85 DAS. Aos 55 DAS e 

90 DAS foram feitas pulverizações na soja semeada em dezembro. Aos 100 DAS da 

primeira época e aos 70 DAS da segunda, realizou-se aplicação de fungicida para o 

controle de oidio. 

Para a soja semeada em janeiro, houve a necessidade de realizar-se um maior 

número de aplicações de inseticidas e fungicidas devido a maior incidência de pragas e 

doenças, destacando-se também nesta ocasião a presença de mosca branca (Bemisia 

argentifolia), durante todo o ciclo da cultura. Assim, aos 40, 56 e 94 DAS foram 

realizadas pulverizações, sendo que, nas duas últimas, realizou-se mistura de tanque do 

inseticida com o fungicida. 

 

3.6 Aplicação do herbicida 
 
As aplicações do herbicida, em pós-emergência das plantas daninhas, para a soja 

semeada em novembro e dezembro, foram realizadas aos 23 DAS. Na semeadura em 

janeiro, ela foi realizada aos 28 DAS. Utilizou-se de um pulverizador costal, à pressão 

constante (mantida pelo CO2 comprimido) de 35 lbf.pol-2, munido de barra com quatro 

bicos com pontas XR 110.02, de jato plano tipo 'leque', consumindo-se o equivalente a 

200 l de calda por hectare. Os dados das condições edafo-climáticas, obtidas no 
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momento da aplicação do herbicida, em cada época de semeadura, encontram-se na 

Tabela 6. Por ocasião da aplicação do herbicida, as plantas daninhas apresentavam-se 

em diferentes estádios de desenvolvimento, que são descritos na Tabela 7. 
 
TABELA 6. Características edafo-climáticas avaliadas no momento da aplicação do herbicida, em cada 

época de semeadura. Jaboticabal –SP, 2000/2001. 
Temperatura 

(°C) Semeadura 
(mês) 

Data/ 
aplicação 

Condições 
do solo 

Veloc. do 
vento (m.s-1)

Umidade 
relativa do 

ar (%) Ar Solo*** 

Horário de 
aplicação (h) 

Novembro 09/12/00 Seco* 2 – 6** 70 31 28 8:20 - 8:50 
Dezembro 08/01/01 Seco 3 - 4 66 28 30 8:55 - 9:30 
Janeiro 12/02/01 Úmido 2 - 4 74 32 24 9:55 - 10:20 

* Com umidade a partir de 0,05 m de profundidade ** Ventos intermitentes *** a 0,05 m de profundidade 
 

As plantas de soja apresentavam-se, em todas as épocas de semeadura, no 

estádio V4 (FEHR & CAVINESS, 1977), apenas diferenciando-se quanto à altura dos 

cultivares utilizados. Na semeadura de novembro, as plantas do cultivar IAC- Foscarin31 

estavam com 0,10 a 0,12 m de altura e as do cultivar MGBR/46-Conquista, com 0,14 a 

0,18 m. Para as semeaduras feitas em dezembro e janeiro, as plantas do cultivar IAC- 

Foscarin31 apresentavam-se com 0,12 a 0,14 m, enquanto que as do MG/BR46-

Conquista, com 0,14 a 0,18 m. 
 
TABELA 7. Estádios de desenvolvimento das plantas daninhas existentes na área experimental, 

observados no momento da aplicação dos herbicidas, em cada um dos experimentos. 
Jaboticabal – SP, 2000/2001. 

Plantas daninhas e estádios  
Experimento 

(mês) Portulaca oleracea Digitaria horizontalis Cenchrus echinatus 

Novembro Com 0,01 a 0,10 m de altura, 
e até três ramos 

Com 0,02 a 0,07 m de 
altura e 2 a 5 perfilhos 

Com 0,02 a 0,07 m de 
altura e 1 a 3 perfilhos 

Dezembro Com 0,02 a 0,08 m de altura, 
e até dois ramos 

Com 0,02 a 0,07 m de 
altura e 2 a 5 perfilhos 

Com 0,02 a 0,07 m de 
altura e 1 a 3 perfilhos 

Janeiro Com 0,02 a 0,08 m de altura, 
e até dois ramos 

Com 0,02 a 0,07 m de 
altura e 2 a 5 perfilhos 

Com 0,02 a 0,07 m de 
altura e 1 a 3 perfilhos 

 
3.7 Avaliações Realizadas 
 
3.7.1 Densidade das plantas de soja 
As contagens iniciais (estande inicial) do número de plantas por metro de sulco 

foram realizadas em 05/12/2000 (20 DAS) para a primeira época, em 05/01/2001 (20 
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DAS) para a segunda e em 09/02/2001 (23 DAS) para a terceira, respectivamente. 

Foram contadas todas as plantas nas dez linhas da parcela. Na colheita de cada cultivar, 

em cada época de semeadura, foi realizada a contagem do número final (estande final) 

de plantas nas duas linhas destinadas à avaliação de produção de grãos, considerando-

se os quatro metros centrais de cada. Estas foram realizadas em 09/03/2001 (115 DAS) 

para o cultivar IAC- Foscarin31 e em 28/03/01 (133 DAS) para o cultivar MG/BR46-

Conquista, na primeira época; em 28/03/2001 (102 DAS) para IAC- Foscarin31 e em 

18/04/01 (123 DAS) para o MG/BR46-Conquista na segunda época; em 18/04/2001 (93 

DAS) e em 29/05/2001 (133 DAS) para os cultivares IAC- Foscarin31 e MG/BR46-

Conquista, respectivamente, na terceira. 

 

3.7.2 Análise de crescimento 
 
A partir de 15 dias após a aplicação do herbicida, com intervalos de quatorze dias, 

foram feitas amostragens de plantas para a análise de crescimento (BENINCASA, 

1988), as quais estenderam-se até a maturidade fisiológica dos grãos (R7) de cada 

cultivar, em sua respectiva época de semeadura. O número de avaliações foi variável de 

acordo com o cultivar e época de semeadura. 

Em cada amostragem foram coletadas as partes aéreas de três plantas por 

parcela, na linha já designada para tal e, de forma que as plantas sempre fossem 

retiradas em seqüência na linha para que as das últimas amostragens não fossem 

beneficiadas por uma menor competição intraespecífica até este período. Em cada 

amostragem também não foram colhidas plantas que iniciavam a linha novamente, após 

a lacuna da coleta anterior. Das plantas coletadas foram retirados vinte folíolos ao 

acaso, que tiveram a área foliar determinada através do aparelho “Portable Area Meter” 

Licor modelo Li-3000A. 

Com base na área e na massa seca de vinte folíolos, pôde-se chegar à área do 

total de folíolos das três plantas coletadas na parcela. A área foliar das três plantas foi 

determinada através da fórmula: 

AF3P = [AF20f (PMS20f + PMSTF)] / PMS20f, 
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onde AF3P = área foliar de três plantas; AF20f = área foliar de 20 folíolos; PMS20f 

= massa seca de 20 folíolos e PMSTF = massa seca total de folhas. Após obtenção da 

AF3P, calculou-se o IAF (índice de área foliar) através da fórmula:  

IAF = AF3P/ASO3P, 

onde AO3P = área de solo ocupada por três plantas. 

A área de solo ocupada por três plantas de soja foi calculada considerando-se as 

distâncias médias entre-plantas da população inicial e final. Desse modo, o número de 

plantas de soja por metro e a distância entrelinhas era conhecida, possibilitando o 

cálculo da área ocupada por três plantas. 

A massa seca total da parte aérea das três plantas foi obtida a partir da soma das 

massas de ramos e caules, folíolos, vinte folíolos e vagens, pois foram separadas tais 

partes logo após a chegada das plantas no laboratório. Essas partes das plantas foram 

lavadas em água corrente, quando necessário, e acondicionadas em sacos de papel 

para serem secas em estufa com circulação forçada de ar a 70°C, até massa constante. 

A massa seca foi determinada através de balança eletrônica, com precisão de 0,001 g. 

 

3.7.3 Crescimento das plantas de soja 
 
Aos 10 (19/12/00), 20 (29/12/00) e 30 (08/01/01) dias após a aplicação do 

herbicida (DAA), na primeira época de semeadura; aos 10 (18/01/01), 20 (28/01/01) e 30 

(07/02/01) DAA na segunda e aos 10 (22/02/01), 20 (05/03/01) e 30 (15/03/01) na 

terceira, foram feitas medições da distância descoberta entre os dosséis (cm) e altura 

das plantas (cm) de soja, nas entrelinhas, com o uso de régua graduada. Realizou-se 

cinco avaliações, ao acaso, entre as duas linhas pré-determinadas para as avaliações 

de produção de grãos, dentro da área útil de cada parcela. 

Por ocasião da colheita de cada cultivar, em sua respectiva época de semeadura, 

realizou-se medição da altura final das plantas, determinando o comprimento do colo à 

haste principal em dez plantas, tomadas ao acaso, dentro das duas linhas destinadas às 

avaliações de características produção, uma vez que não apresentava mais folhas 

formando o dossel. 
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3.7.4 Nodulação das plantas de soja 
 

A nodulação foi avaliada pelas massas fresca e seca de nódulos, obtidas no 

estádio R4 (FEHR & CAVINESS, 1977). No experimento correspondente à primeira 

época de semeadura, o cultivar IAC- Foscarin31 iniciou sua formação de vagens (R4) 

aos 55 DAS (10/01/2001), enquanto o MG/BR46-Conquista apresentou-se neste estádio 

de desenvolvimento aos 75 DAS (30/01/2001). Para a segunda época, o primeiro cultivar 

iniciou sua formação de vagens aos 50 DAS (05/02/2001), enquanto o segundo, aos 65 

DAS (21/02/2001). Para a soja semeada em janeiro, o primeiro iniciou sua formação de 

vagens aos 50 DAS (06/03/2001), enquanto o segundo aos 65 DAS (20/03/2001). 

As plantas de soja foram retiradas, juntamente com a terra que envolvia as raízes, 

através do uso de vanga e enxadão. Os nódulos foram retirados das raízes de cinco 

plantas por parcela e, posteriormente, lavados e secos à sombra para obtenção da 

massa fresca. Em seguida foram colocados em estufa, à temperatura de 

aproximadamente 60°C, até massa constante (MASSARIOL & SANCHES, 1974), para 

obtenção da massa seca. 

 

3.7.5 Características de produção 
 
Antes da realização da colheita da soja, nas áreas úteis das parcelas foram 

efetuadas avaliações das porcentagens de acamamento das plantas, considerando-se 

acamadas as plantas que apresentavam uma inclinação superior a 45° em relação à 

vertical. 

O nível de dificuldade da colheita também foi estimado visualmente e inferido com 

base na porcentagem de cobertura de plantas daninhas na área útil das parcelas de 

soja. O critério adotado para as notas baseou-se em BRAZ (1996) e foi o seguinte: nota 

1 (0 a 25% de cobertura), nota 2 (26 a 50% de cobertura), nota 3 (51 a 75% de 

cobertura) e nota 4 (76 a 100% de cobertura). 

Na colheita, que ocorreu aos 115 DAS (09/03/2001) e aos 133 DAS (28/03/2001) 

para os cultivares IAC- Foscarin31 e MG/BR46-Conquista, na soja semeada em 
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novembro; aos 102 DAS (28/03/2001) e aos 123 DAS (18/04/2001), para a de dezembro 

e aos 93 DAS (18/04/2001) e 133 DAS (29/05/01), para a semeada em janeiro, obteve-

se a produção de grãos por unidade de área (kg/ha). Para isso foram colhidas, 

manualmente, as plantas presentes nos quatro metros centrais das duas linhas pré-

determinadas, sendo posteriormente trilhadas. Para expressão da produtividade e 

massa de 100 grãos, a umidade dos grãos foi corrigida para 13%. 

Com as plantas colhidas na área útil de cada parcela, além da produtividade, 

determinaram-se outras características relacionadas à produção, tais como: altura final 

das plantas (cm), altura de inserção da 1ª vagem (cm), número de vagens por planta e 

número de grãos por vagem. Esses dados foram obtidos em dez plantas tomadas ao 

acaso, do total colhido nas duas linhas. Para o número de grãos por vagem foi feita uma 

média de 50 vagens por parcela. 

As massas de 100 grãos e as porcentagens de grãos retidos nas peneiras 16 e 

15, foram avaliados em cada parcela colhida, baseando-se nas recomendações das 

Regras para Análise de Sementes (BRASIL, 1980). 

 
3.7.6 Avaliações na comunidade infestante 

 
Nas parcelas em que a cultura permaneceu em convivência com as plantas 

daninhas durante todo o ciclo (testemunha sem capinas), determinou-se a densidade 

(plantas/m2) das infestantes na mesma época de aplicação do herbicida. A área total 

amostrada foi de um metro quadrado por parcela, arremessando-se, por dez vezes, um 

retângulo metálico com dimensões de 0,2 m x 0,5 m. Além da densidade, identificaram-

se às espécies de plantas daninhas que faziam parte da comunidade infestante, bem 

como suas porcentagens de ocorrência. 

 

3.7.7 Controle das plantas daninhas e sintomas de intoxicação nas plantas 
de soja 

As avaliações de controle das plantas daninhas em relação à testemunha sem 

capinas e dos possíveis sintomas de intoxicação ocasionados pelo herbicida nas plantas 
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de soja, foram realizadas, visualmente, aos 5 (14/12/00), 15 (24/12/00) e 30 (14/01/01) 

dias após aplicação (DAA), para a primeira época de semeadura; aos 5 (13/01/01), 15 

(23/01/01) e 30 DAA (05/02/01) para a segunda e aos 5 (22/02/01), 15 (05/03/01) e 30 

DAA (20/03/01) para a terceira. 

Nas avaliações da eficácia do herbicida para o controle das plantas daninhas, 

utilizou-se de porcentagem (0 a 100) em relação à testemunha infestada, sendo que 

para intoxicação das plantas de soja adotou-se a escala de notas do EWRC (1964), 

cujas interpretações encontram-se apresentadas no Apêndice - A. 

 

3.8 Informações meteorológicas 
 
Os elementos meteorológicos, utilizados neste trabalho, foram extraídos de um 

conjunto de dados pertencentes ao acervo da área de Agrometeorologia do 

Departamento de Ciências Exatas. As observações feitas na Estação Agroclimatológica 

do Campus de Jaboticabal, que dista a 300 m do local onde foram conduzidos os 

experimentos, são cotadas, digitadas em formato padronizado, realizada a consistência 

e controle de qualidade. Em seguida são obtidas as médias diárias, mensais e anuais 

que são repassadas aos usuários. As informações meteorológicas diárias mais 

importantes, tais como as temperaturas máxima, mínima e média, a precipitação, a 

umidade relativa do ar e a insolação, obtidas durante o período de condução dos 

experimentos, são apresentadas nos Apêndices - B, C, D, E, F, G e H. 

 

3.9 Análise estatística 
 
Os dados obtidos nas diferentes avaliações foram submetidos a análise de 

variância pelo teste F e, para comparação das médias, utilizou-se do teste de Tukey ao 

nível de 5% de probabilidade (BANZATO & KRONKA, 1989). O programa estatístico 

utilizado para a realização das análises foi o Estat, criado pelo Departamento de 

Ciências Exatas da FCAVJ-UNESP, sendo os dados transformados em (x + 1,0)0,5, 

quando necessário. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 

4.1 Soja com baixa densidade de plantas, no mês de novembro de 2000 
 

As médias do número de plantas daninhas por m2, de cada espécie, assim como 

a porcentagem de infestação em relação ao total, são apresentadas na Tabela 8. A 

avaliação foi feita na testemunha infestada. 
 
TABELA 8. Médias das densidades de plantas por espécie, porcentagem de infestação e densidade total, 

aos 20 dias após a semeadura. Jaboticabal – SP, 2000/2001. 
Plantas daninhas 

P. oleracea  D. horizontalis C. echinatus Outras Total Semeadura 
(mês) Nº pl.m-2 %  Nº pl.m-2 % Nº pl.m-2 % Nº pl.m-2 % Nº pl.m-2 

Novembro 54,4 59,1  19,0 20,7 8,3 9,1 10,3 11,1 92,0 
 

A comunidade infestante presente na área experimental, pode ser observada na 

Figura 1, onde também é possível ver o estádio das plantas daninhas no momento da 

aplicação. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
FIGURA 1 – Espécies de plantas daninhas presentes na área experimental e estádio de 

desenvolvimento no momento da aplicação. Jaboticabal- SP, 2000/2001. 
 

A comunidade infestante da área experimental foi composta predominantemente 

por beldroega (Portulaca oleracea) e gramineas, como o capim-colchão (Digitaria 

horizontalis) e o capim-carrapicho (Cenchrus echinatus). Em menor número, no 
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momento da avaliação, havia outras espécies de plantas daninhas, como trapoeraba 

(Commelina benghalensis L.), anileira (Indigofera hirsuta) e corda - de - viola (Ipomoea 

spp.). Neste estudo, verificou-se densidade predominante de dicotiledôneas (59%) em 

relação às gramineas (30%) avaliadas. 

As principais plantas daninhas identificadas no experimento, são mencionadas, 

por vários autores, como importantes na cultura da soja no Brasil (FORSTER & ALVES, 

1976; GELMINI & DIEHL, 1983). Na região de Jaboticabal, o trabalho de DURIGAN 

(1983), sobre matocompetição e subdoses de herbicidas na cultura da soja, relacionou 

espécies bastante semelhantes às do presente estudo, com densidades médias de 70 a 

90 plantas por m2. Estas espécies também são citadas como comuns por RASSINI 

(1988), VELINI (1989) e BRIZUELA (1994), o que pode conferir representatividade aos 

dados ora obtidos. 

As médias das porcentagens de controle da beldroega, atribuídas nas avaliações 

visuais feitas em diferentes épocas após a aplicação do herbicida, são apresentadas na 

Tabela 9. 
 
TABELA 9. Valores de F, coeficientes de variação (CV%) e teste de Tukey aplicado às médias das 

porcentagens de controle, atribuídas, nas avaliações visuais feitas para beldroega (Portulaca 
oleracea), em diferentes dias após a aplicação do herbicida (DAA), Jaboticabal – SP, 
2000/2001. 

 Variáveis Épocas de avaliação e controle da beldroega 
  5 DAA(1) % C.(2) 15 DAA % C 30 DAA % C 
F Cultivar (C) 0,8ns - 0,00ns - 0,29ns - 
 Manejo (M) 912,93** - 1319,96** - 1939,36** - 
 C x M 2,07ns - 1,92ns - 1,80ns - 
Cult. (C) IAC- Foscarin31 8,0  92,3 8,0  93,9 8,1 96,1 
 MG/BR46-Conquista 8,0  93,9 8,0  93,5 8,1  97,5 
CV(%)  7,9 - 6,3 - 3,5 - 
DMS  0,6 - 0,5 - 0,3 - 
Man.(M) fomesafen + fluaz. (1,6)(4) 9,9 ab (3) 97,2 9,9 ab 97,0 10,0 a 98,7 
 fomesafen + fluaz. (1,2) 9,8 ab 94,5 9,8 ab 94,7 9,9   a 97,9 
 fomesafen + fluaz. (0,8) 9,4   b 87,5 9,5   b 89,4 9,7   a 94,4 
 Testemunha c/ capinas 10,1a 100,0 10,1a 100,0 10,1 a 100,0 
 Testemunha s/ capinas 1,0  c 0,0 1,0  c 0,0 1,0   b 0,0 
CV(%)  4,8 - 3,8 - 3,1 - 
DMS  0,5 - 0,4 - 0,4 - 
(1) Dados transformados em (x + 1,0)0,5; (2) Dados originais; (3) Médias seguidas da mesma letra, numa 
mesma coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey (P>0,05); (4)  l/ha do produto comercial. 
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Pode-se observar que houve menor controle com a menor dosagem testada, em 

relação à testemunha capinada, nas avaliações realizadas aos 5 e 15 dias após a 

aplicação (DAA). No entanto, para a última avaliação realizada (30 DAA) estas 

diferenças já não eram mais constatadas, ou seja, a menor dosagem proporcionou ação 

mais lenta, porém com resultado final igual às duas superiores e a testemunha capinada. 

Verificam-se diferenças significativas de controle dentro do manejo utilizado, não 

havendo porém tais diferenças influenciada pelos cultivares. Não houve interação 

significativa entre os fatores estudados, a que implica em igual capacidade supressiva e 

complementar ao controle pelos cultivares, independentemente da ação herbicida. 

Pode-se observar, aos 5 e 15 DAA, que houve diferença de controle entre a 

testemunha capinada e o herbicida com dosagem reduzida (0,8 l/ha) de 50%. Não houve 

diferença entre os tratamentos químicos testados. A testemunha infestada, obviamente, 

sempre apresentou-se com os menores resultados, por representar a ausência total de 

ação química sobre as plantas daninhas presentes. 

Verificou-se aumento na porcentagem de controle, no decorrer das diferentes 

épocas de avaliação, para a dosagem reduzida de 50% igualando-se aos resultados 

obtidos para os demais manejos químicos. O mesmo foi obtido por STECKEL et al. 

(1990), que avaliaram o controle de dicotiledôneas e seus reflexos na produção da soja, 

não encontrando diferenças, tanto para doses plenas como para as reduzidas em até 

50%, apesar de terem sido um pouco inferiores. BRIZUELA (1994), estudando a 

aplicação dosagens reduzidas da mistura de imazaquin e trifluralin, em mono e 

dicotiledôneas, obteve controle eficaz para beldroega e apaga-fogo. 

As médias das porcentagens de controle atribuídas para o capim-colchão aos 5, 

15 e 30 DAA, são apresentadas na Tabela 10. 

Aos 5 DAA, pode-se observar menor porcentagem de controle de capim-colchão, 

com diferenças na eficácia da dosagem reduzida em 50%, em relação à testemunha 

capinada e a dosagem plena (100%) do herbicida, embora não diferisse da dosagem 

reduzida em 25% (1,2 l/ha). Nota-se, mais uma vez, que há melhora na eficácia com o 

decorrer do tempo, igualando-se a performance dos tratamentos químicos. Entretanto, 
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para esta planta daninha, os resultados da menor dosagem não terminaram iguais aos 

da testemunha capinada, apesar das altas porcentagens de controle proporcionadas. 
 
TABELA 10. Valores de F, coeficientes de variação (CV%) e teste de Tukey aplicado às médias das 

porcentagens de controle, atribuídas nas avaliações visuais feitas para capim-colchão 
(Digitaria horizontallis), em diferentes dias após a aplicação (DAA) do herbicida, Jaboticabal 
– SP, 2000/2001. 

 Épocas de avaliação e controle do capim-colchão 
 Variáveis 5 DAA(1) % C (2) 15 DAA % C 30 DAA % C 
F Cultivar (C) 0,64ns - 0,47ns - 0,20ns - 
 Manejo (M) 515,47** - 677,06** - 905,58** - 
 C x M 1,61ns - 1,09ns - 0,37ns - 
Cul. (C) IAC- Foscarin31 7,7 83,8 7,9 88,9 8,1 96,1 
 MG/BR46-Conquista 7,9 88,3 8,0 91,8 8,1 94,8 
CV(%)  8,7 - 6,2 - 5,0 - 
DMS  0,7 - 0,5 - 0,4 - 
Man. (M) fomesafen + fluaz. (1,6)(4) 9,8 ab(3) 94,4 9,9 a 97,1 10,0ab 99,5 
 fomesafen + fluaz. (1,2) 9,3 bc 86,2 9,6 ab 90,6 9,8  ab 95,9 
 fomesafen + fluaz. (0,8) 8,8   c 77,5 9,1   b 83,1 9,5    b 91,0 
 Testemunha c/ capinas 10,1a 100,0 10,1a 100,0 10,1a 100,0 
 Testemunha s/ capinas 1,0  d 0,0 1,0  c 0,0 1,0  c 0,0 
CV(%)  6,1 - 5,3 - 4,6 - 
DMS  0,7 - 0,6 - 0,5 - 
(1) Dados transformados em (x + 1,0)0,5; (2) Dados originais; (3) – Médias seguidas da mesma letra, numa 
mesma coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey (P>0,05);(4)  l/ha do produto comercial. 

 
TABELA 11. Valores de F, coeficientes de variação (CV%) e teste de Tukey aplicado às médias das 

porcentagens de controle, atribuídas nas avaliações visuais feitas para capim-carrapicho 
(Cenchrus echinatus), em diferentes dias após a aplicação (DAA) do herbicida, Jaboticabal 
– SP, 2000/2001. 

 Épocas de avaliação e controle do capim-carrapicho 
 Variáveis 5 DAA(1) % C (2) 15 DAA % C 30 DAA % C 
F Cultivar (C) 2,73ns - 0,28ns - 1,29ns - 
 Manejo (M) 659,12** - 1373,51** - 1271,12** - 
 C x M 1,69ns - 1,36ns - 1,88ns - 
Cult. (C) IAC- Foscarin31 7,4 75,0 7,9 87,9 8,1 95,0 
 MG/BR46-Conquista 7,6 80,8 7,9 90,0 8,2 99,2 
CV(%)  5,4 - 5,5 - 4,7 - 
DMS  0,4 - 0,4 - 0,4 - 
Man. (M) fomesafen + fluaz. (1,6)(4) 9,3 b(3) 85,0 9,7 ab 92,5 10,0 a 100,0 
 fomesafen + fluaz. (1,2) 8,9 bc 78,1 9,6   b 91,2 10,0 a 98,8 
 fomesafen + fluaz. (0,8) 8,4   c 70,6 9,1   c 83,1 9,6   a 92,5 
 Testemunha c/ capinas 10,1a 100,0 10,1 a 100,0 10,1 a 100,0 
 Testemunha s/ capinas 1,0  d 0,0 1,0   d 0,0 1,0   b 0,0 
CV(%)  5,4 - 3,7 - 3,9 - 
DMS  0,6 - 0,4 - 0,5 - 
(1) Dados transformados em (x + 1,0)0,5; (2) –Dados originais; (3) Médias seguidas da mesma letra, numa 
mesma coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey (P>0,05);(4)  l/ha do produto comercial. 
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Resultados semelhantes aos obtidos para o controle de capim-colchão com a 

utilização de dosagens reduzidas do herbicida podem ser observados na Tabela 11, em 

que são apresentadas as médias das porcentagens de controle atribuídas para o capim-

carrapicho nas mesmas épocas de avaliação. 

Diante dos resultados obtidos e apresentados nas Tabelas 9, 10 e 11, constata-se 

bom controle para ambos os tipos de plantas daninhas. Foram necessários 30 dias após 

a aplicação para que os resultados da menor dosagem se igualasse aos maiores. A 

grande vantagem de uma mistura com graminicida (fluazifop-p-butil) e latifolicida 

(fomesafen) é o aumento do espectro de ação. O controle um pouco mais lento das 

gramíneas presentes na área pode ser resultado do tipo de ação do graminicida ou 

possível efeito antagônico ocasionado pela mistura, corroborando-se com afirmações de 

SLIFE (1985). Por outro lado, a utilização de misturas de herbicidas, feitas no tanque ou 

prontas, proporcionam reduções no custo de aplicação (CHOKAR & BALYAN, 1999). 

As médias das porcentagens de cobertura das plantas daninhas remanescentes à 

aplicação do herbicida (Tabela 12), foram obtidas em avaliações visuais feitas aos 5, 15 

e 30 DAA, verificando-se aumento no controle para épocas mais tardias a partir da 

aplicação. No geral, o herbicida, mesmo com dosagens reduzidas, controlou bem e o 

número de plantas daninhas remanescentes foi pequeno. 
 
TABELA 12. Médias das porcentagens de cobertura do solo pelas plantas daninhas remanescentes ao 

controle, atribuídas nas observações visuais feitas em diferentes épocas após a aplicação do 
herbicida, Jaboticabal – SP, 2000/2001. 

Cobertura do solo(%) Cultivares Manejo Dosagens 
(L/ha p.c.) 5 DAA 15 DAA 30 DAA 

fomesafen + fluazifop – p- butil 1,6 4,3 2,3 0,0 
fomesafen + fluazifop – p- butil 1,2 6,5 3,0 1,5 
fomesafen + fluazifop – p- butil 0,8 8,8 7,5 11,2 
Testemunha com capinas - 0,0 0,0 0,0 

IAC- 
Foscarin31 

Testemunha sem capinas - 33,8 66,3 83,8 
fomesafen + fluazifop – p- butil 1,6 4,3 3,0 1,2 
fomesafen + fluazifop – p- butil 1,2 5,5 3,8 3,8 
fomesafen + fluazifop – p- butil 0,8 4,8 4,0 3,5 
Testemunha com capinas - 0,0 0,0 0,0 

MG/BR46-
Conquista 

Testemunha sem capinas - 30,0 56,3 68,8 
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Aos 30 DAA os cultivares apresentaram fechamento total do dossel e as poucas 

plantas remanescentes tiveram seus crescimentos parcialmente inibidos durante o 

restante do ciclo, além de impedir a germinação de outras.  

Nas testemunhas infestadas pôde-se observar um aumento no desenvolvimento 

da comunidade infestante. Nota-se que após 15 DAA sempre houve maior porcentagem 

de cobertura das plantas infestantes no cultivar IAC-Foscarin31, devido ao seu hábito de 

crescimento ser de porte ereto, com poucas ramificações, promovendo menor 

sombreamento. Assim, pode-se observar que as diferenças varietais condicionam maior 

ou menor capacidade competitiva dos cultivares de soja com as plantas daninhas 

(McWHORTER & HARTWIG, 1972; CHEMALE & FLECK, 1982; DURIGAN, 1983). No 

presente experimento constata-se que não houve diferenças entre os cultivares no que 

tange à supressão na germinação das plantas daninhas, porém houve quanto ao 

sombreamento promovido no ínicio do ciclo e, consequentemente, no desenvolvimento 

de tais plantas. 

O sombreamento promovido pelos cultivares em estudo pode ser observado na 

Tabela 13, quando avaliou-se a distância descoberta entre dosséis. Aos 10 DAA, 

constata-se diferença significativa para os cultivares. RASSINI (1988), estudando a 

distância descoberta entre dosséis para os cultivares IAC-8 e Foscarin, mostrou sempre 

haver maiores distâncias para o último. Nesse particular, BLAD & BAKER (1972) 

verificaram que certas diferenças varietais, tais como a altura da planta, IAF, número, 

tamanho, distribuição e orientação das folhas, podiam afetar sensivelmente a formação 

do dossel que, por sua vez, influenciava o sombreamento imposto pelos cultivares. 

Aos 20 DAA, já não se constatava diferença estatística entre cultivares. Nesta 

época houve apenas diferença significativa do manejo utilizado em relação à 

testemunha infestada que apresentava maior distância livre entre dosséis. Isto evidencia 

o efeito da competição no desenvolvimento das plantas e, consequentemente, no 

sombreamento que proporcionam. De acordo com o esquema de PITELLI (1985), o fator 

que afetou o grau de competição entre plantas daninhas e cultivadas foi a prática de 

manejos químicos, diminuindo-as. Aos 30 DAA houve "fechamento" total dos dosséis, 

para ambos os cultivares. 
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No geral, verifica-se que não houve interferência das plantas daninhas para 

ambos cultivares até 33 DAS para os manejos utilizados, possivelmente devido a 

apresentar-se dentro de seu Período Anterior à Interferência (PAI) (BLANCO et al. 1978; 

DURIGAN, 1983; MINISTERI & MELHORANÇA, 1984). 
 
TABELA 13. Valores de F, coeficientes de variação (CV%) e teste de Tukey aplicado às médias das 

distâncias descobertas entre os dosséis, em diferentes épocas após a aplicação do herbicida, 
Jaboticabal – SP, 20002001. 

 Distância descoberta entre dosséis (cm) 
 Variáveis 10 DAA 20 DAA 
F Cultivar (C) 11,09* 4,99ns 
 Manejo (M) 0,44ns 12,21** 
 C x M 0,63ns 2,21ns 
Cultivar (C) IAC- Foscarin31 19,3 a(1) 6,6 
 MG/BR46-Conquista 17,2 b 7,1 
CV(%)  10,7 8,7 
DMS  2,0 0,6 
Manejo (M) fomesafen + fluazifop – p – butil (1,6)(2) 18,6 6,7 b 
 fomesafen + fluazifop – p – butil (1,2) 18,2 6,3 b 
 fomesafen + fluazifop – p – butil (0,8) 18,7 5,8 b 
 Testemunha com capinas 17,7 5,4 b 
 Testemunha sem capinas 18,1 10,1 a 
CV(%)  9,3 21,9 
DMS  2,5 2,2 
DAA – Dias Após Aplicação; (1) Médias seguidas da mesma letra, numa mesma coluna, não diferem entre 
si pelo teste de Tukey (P>0,05); (2) l/ha do produto comercial. 
 

Os cultivares de soja utilizados no experimento não apresentaram crescimento 

diferenciado no ínicio do ciclo, exceção feita à avaliação realizada aos 10 DAA, como 

pode-se observar na Tabela 14, pelos dados de altura de plantas. Esta característica 

também não foi afetada pelos manejos utilizados, desde a primeira avaliação. 

Por ocasião da colheita constatou-se maior altura do cultivar IAC- Foscarin31 em 

relação ao MG/BR46-Conquista, evidenciando a característica do hábito de crescimento 

destes cultivares, ou seja crescimento indeterminado para o primeiro e determinado para 

o segundo (MIRANDA et al., 1982). Nesta avaliação houve superioridade no tratamento 

com 25% de redução na dosagem do herbicida em relação à testemunha infestada. 

Diferenças varietais para a altura foram observadas por RASSINI (1988) e BRIZUELA 

(1994), que estudaram o comportamento de diferentes cultivares na interceptação de luz 

e capacidade de sombreamento. NOGUCHI & NAKAYAMA (1978) afirmam que a altura 
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das plantas é muito importante, pois ela, juntamente com a área foliar, pode diminuir a 

penetração de luz no dossel. 
 
TABELA 14. Valores de F, coeficientes de variação (CV%) e teste de Tukey aplicado às médias de altura 

(cm) das plantas, em diferentes épocas após a aplicação do herbicida, na semeadura da soja 
feita no mês de novembro, Jaboticabal – SP, 2000/2001. 

 Altura (cm) de plantas 
 Variáveis 10 DAA 20 DAA 30 DAA Final(2) 
F Cultivar (C) 32,53** 5,16ns 0,17ns 33,32** 
 Manejo (M) 0,57ns 0,23ns 0,24ns 3,39* 
 C x M 1,68ns 0,63ns 0,77ns 2,47ns 
Cultivar (C) IAC- Foscarin31 24,5 b(1) 53,8  82,1 107,7 a 
 MG/BR46-Conquista 29,3 a 56,1 81,2 98,1 b 
CV(%)  9,9 5,8 7,7 5,1 
DMS  2,7 3,2 6,3 5,3 
Manejo (M) fomesafen + fluaz. (1,6)(3) 27,0 54,2 81,5 104,8 ab 
 fomesafen + fluaz. (1,2) 27,3 55,3 81,6 106,5 a 
 fomesafen + fluaz. (0,8) 26,4 54,7 81,2 101,5 ab 
 Testemunha c/ capinas 26,7 55,3 82,5 103,1 ab 
 Testemunha s/ capinas 26,9 55,3 81,4 98,5 b 
CV(%)  4,5 5,2 3,5 4,6 
DMS  1,8 4,2 4,2 6,9 
DAA – Dias Após a Aplicação;(1) Médias seguidas da mesma letra, numa mesma coluna, não diferem entre 
si pelo teste de Tukey (P>0,05);(2) Feita na colheita (115 DAS – IAC- Foscarin31; 133 DAS – MG/BR46 – 
Conquista);(3) l/ha do produto comercial. 
 

As médias das notas atribuídas, visualmente, com base na escala do EWRC 

(1964), para as avaliações de toxicidade dos herbicidas às plantas de soja, nas 

diferentes datas após a aplicação do herbicida, são apresentadas na Tabela 15. 
 
TABELA 15. Médias das notas atribuídas para os sintomas visuais de intoxicação às plantas de soja em 

diferentes épocas após aplicação do herbicida, Jaboticabal – SP, 2000/2001. 
Notas(1) de fitointoxicação Cultivares Manejos Dosagens 

(l/ha) 5 DAA 15 DAA 30 DAA 
fomesafen + fluazifop – p- butil 1,6 5,5 2,5 1,0 
fomesafen + fluazifop – p- butil 1,2 4,8 2,0 1,0 
fomesafen + fluazifop – p- butil 0,8 3,3 1,8 1,0 
Testemunha com capinas - 1,0 1,0 1,0 

IAC- 
Foscarin31 

Testemunha sem capinas - 1,0 1,0 1,0 
fomesafen + fluazifop – p- butil 1,6 4,5 2,5 1,0 
fomesafen + fluazifop – p- butil 1,2 3,8 1,8 1,0 
fomesafen + fluazifop – p- butil 0,8 3,5 2,0 1,0 
Testemunha com capinas - 1,0 1,0 1,0 

MG/BR46-
Conquista 

Testemunha sem capinas - 1,0 1,0 1,0 
(1) Com base na escala EWRC (1964); DAA – Dias Após a Aplicação. 
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Aos 5 DAA observou-se maior intoxicação em ambos os cultivares, com as duas 

maiores (100% e 75%) dosagens do produto comercial recomendado. Os sintomas de 

intoxicação apresentavam-se apenas nas folhas presentes no momento da aplicação do 

herbicida. As novas folhas emitidas não mostravam tais sintomas. Houve claro gradiente 

destes sintomas, crescendo em intensidade a medida em que aumentou-se a dosagem. 

Aos 15 DAA, os sintomas apresentaram-se visualmente menos perceptíveis, 

permanecendo apenas nas folhas mais velhas. Aos 30 DAA houve recuperação plena 

em ambos os cultivares. Informações contidas em RODRIGUES & AMEIDA (1998), 

enfatizaram que o herbicida utilizado é seletivo para a cultura. 

Os sintomas observados nas folhas de soja devido a ação do herbicida, foram 

caracterizados pela presença de manchas necróticas, sobretudo nos tratamentos com 

dosagens igual ou acima de 75% da recomendada comercialmente (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 2 – Sintomas de intoxicação da mistura fluazifop-p-butil + fomesafen, observados nas folhas de 

soja, aos 5 DAA, Jaboticabal - SP, 2000/2001. 
 

No controle químico das plantas daninhas é necessário conhecer, além das 

informações sobre a fitointoxicação, a eficácia no controle, aspectos econômicos de sua 

aplicação, os possíveis efeitos benéficos ou deletérios dos herbicidas na atividade 

microbiana do solo ou, pelo menos, na atividade de determinados microorganismos que 

influenciam diretamente no processo de produção. 
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As médias das massas fresca e seca de nódulos, aos 55 DAS para o cultivar IAC- 

Foscarin31 e aos 75 DAS, para o 'MG/BR46-Conquista', coletados no estádio de 

formação de vagens (R4), são apresentadas na Tabela 16. 

As massas frescas apresentam diferenças significativas, sendo o maior resultado 

obtido com 75% e o menor com 50% da dosagem recomendada. Este resultado reflete a 

inocuidade do herbicida, com os dois ingredientes ativos, para a estirpe microbiana 

ligada ao processo simbiótico com as plantas. Em relação à massa seca dos nódulos, 

verifica-se semelhanças entre os cultivares e manejos testados.  
 
TABELA 16. Valores de F, coeficientes de variação (CV%) e teste de Tukey aplicados às médias das 

massas fresca e seca de nódulos, coletados no estádio de formação de vagens (R4) de cada 
cultivar, Jaboticabal – SP, 2000/2001. 

 Massas fresca (MF) e seca (MS) de 
nódulos de cinco plantas (g) 

 
Variáveis 

MF MS 
F Cultivar (C) 0,00ns 6,67ns 
 Manejo (M) 4,88** 2,42ns 
 C x M 1,31ns 0,63ns 
Cultivar (C) IAC- Foscarin31 2,63 0,95 
 MG/BR46-Conquista 2,63 1,53 
CV(%)  53,6 57,4 
DMS  1,42 0,71 
Manejo (M) fomesafen + fluazifop – p – butil (1,6)(2) 2,49 ab (1) 1,21 
 fomesafen + fluazifop – p – butil (1,2) 3,37 a 1,45 
 fomesafen + fluazifop – p – butil (0,8) 2,05   b 1,03 
 Testemunha com capinas 2,84 ab 1,35 
 Testemunha sem capinas 2,39   b 1,15 
CV(%)  24,4 24,1 
DMS  0,94 0,44 
(1) – Médias seguidas da mesma letra, numa mesma coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey (P>0,05);(2) l/ha 
do produto comercial. 
 

Deve-se ressaltar que são raros os trabalhos de interferência de herbicidas sobre 

a nodulação da soja. No Brasil, as poucas informações são oriundas de interferências de 

herbicidas aplicados em pré-emergência. DEUBER et al. (1981), para o cultivar Santa 

Rosa em diferentes populações, constataram que o trifluralin (0,96 kg/ha) reduziu o 

número e a massa de nódulos em um dos experimentos realizados, o mesmo não sendo 

observado para o alachlor (2,40 kg/ha). No entanto, em outros trabalhos que incluíram 

estes mesmos herbicidas, não se observou influências na nodulação (MASSARIOL & 

LAM-SANCHEZ, 1974; GIARDINI et al., 1979 e DURIGAN, 1983). Resultados 
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semelhantes com herbicidas aplicados em pós-emergência, foram obtidos por RASSINI 

(1988) e BRAZ (1996), usando lactofen e fomesafen, e por CARVALHO (1993), 

utilizando bentazon. 

No presente experimento, procurou-se comprovar se a intoxicação constatada, 

caracterizada por clorose e necrose na parte aérea das plantas, teria possibilidade de 

influenciar na fotossíntese e, consequentemente, no envio de fotoassimilados para a 

parte subterrânea, onde ocorre o processo de fixação do nitrogênio. Pôde-se observar, 

entretanto, que os danos iniciais causados não chegaram a afetar a parte aérea das 

plantas de soja a ponto de influenciar em tal processo. 

Na Tabela 17 são apresentadas as médias do número de plantas por metro de 

sulco (do estande inicial) aos 20 dias após a semeadura (DAS) e no final, aos 115 DAS 

para o cultivar IAC- Foscarin31 e aos 133 DAS para o cultivar MG/BR46-Conquista. 
 
TABELA 17. Valores de F, coeficientes de variação (CV%) e teste de Tukey aplicado às médias de plantas 

por metro de sulco, na avaliação dos estandes inicial e final da soja, Jaboticabal – SP, 
2000/2001. 

 Número de plantas de soja por metro
 Variáveis Estande inicial Estande final 
F Cultivar (C) 1,50ns 0,06ns 
 Manejo (M) 0,59ns 0,65ns 
 C x M 0,30ns 0,33ns 
Cultivar (C) IAC- Foscarin31 11,7 9,7 
 MG/BR46-Conquista 11,0 9,5 
CV(%)  16,2 24,6 
DMS  1,9 2,4 
Manejo (M) fomesafen + fluazifop – p – butil (1,6)(1) 11,6 9,7 
 fomesafen + fluazifop – p – butil (1,2) 11,7 10,0 
 fomesafen + fluazifop – p – butil (0,8) 11,2 9,7 
 Testemunha com capinas 10,9 9,7 
 Testemunha sem capinas 11,3 8,9 
CV(%)  11,0 15,0 
DMS  1,8 2,1 
(1) l/ha do produto comercial. 
 

Não houve diferença estatisticamente significativa dos estandes entre os 

cultivares e manejos testados neste experimento, contribuindo para a uniformização da 

competição intra-específica imposta, assim como para a garantia de que as diferenças 

sejam resultado exclusivo dos efeitos dos tratamentos. Trabalhou-se com baixas 

densidades em relação aos níveis recomendados (15 a 20 plantas/m). CARVALHO 
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(1993) estudando o efeito de densidades e espaçamentos no controle de plantas 

daninhas, utilizou de densidade reduzida (10 plantas/m), semelhante a do presente 

estudo. 

Apesar da baixa densidade mantida para ambos os cultivares, houve um grande 

desenvolvimento das plantas nesta época,o que foi importante para a formação de um 

dossel volumoso, sombreando totalmente as entrelinhas da cultura, independentemente 

das características diferenciais entre os cultivares. 

Conforme informações de PITELLI & NEVES (1978), a competição imposta pelas 

plantas daninhas na cultura da soja afeta negativamente o acúmulo de massa seca nos 

diversos órgãos da planta, sem contudo, alterar a distribuição percentual dessa massa 

seca na planta, exceção feita aos estádios finais do ciclo de desenvolvimento. Uma 

importante informação prática pode ser aproveitada com relação às características 

avaliadas pelos autores anteriormente mencionados. Nem sempre a competição afeta a 

massa das folhas em uma cultura, mas sim a eficiência com que elas produzem os 

materiais de acúmulo. Isto pode estar relacionado com a área foliar e com a absorção e 

utilização diferencial de vários nutrientes. 

A interceptação de energia radiante e a assimilação do CO2 atmosférico são 

processos importantes na fotossíntese e estão relacionados com a área foliar. Dessa 

forma, o acúmulo de massa seca total na planta, ou em uma de suas partes, é bastante 

dependente do desenvolvimento, duração e eficiência da área foliar (DURIGAN, 1983). 

O conceito de Índice de Área Foliar (IAF) quase ignora a existência do indivíduo e 

considera a comunidade como um todo. Pressupõe que a comunidade vegetal reage 

como uma unidade e, consequentemente, pode ser tratada desta forma. É uma medida 

da capacidade das plantas produzirem e manterem a área foliar e, portanto, tem grande 

interesse sob o ponto de vista de assimilação (Rohweder, 1969 citado por DURIGAN, 

1983). 

A formação e manutenção da área foliar de uma cultura são características 

estreitamente relacionadas com a continuidade do controle proporcionado pelo herbicida 

no início do ciclo, através do sombreamento às plantas que germinam após o término do 

efeito residual do produto (DURIGAN, 1983). 
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Com base nestes conceitos anteriormente expostos, determinou-se o IAF da soja, 

procurando relacionar o nível de controle pelas dosagens reduzidas, a possível 

competição das plantas daninhas remanescentes e o efeito na área foliar produzida 

pelas plantas. A precocidade com que se formam altos IAF em situações caracterizadas 

por bons controles de plantas daninhas, permite supor a existência de estreito 

relacionamento entre tais características. 

As médias dos índices de área foliar, em diferentes dias após a aplicação do 

herbicida na cultura de soja, são apresentados na Tabela 18. O cultivar MG/BR46-

Conquista apresentou uma avaliação a mais, devido ao fato de que ele tem ciclo de vida 

mais longo. 

Embora os cultivares de soja utilizados neste experimento apresentem hábitos de 

crescimento diferentes, os resultados obtidos evidenciam diferença significativa entre 

cultivares apenas aos 71 DAA, uma vez que, nesta fase o cultivar IAC- Foscarin31, por 

apresentar ciclo de vida precoce, já encontrava-se em final de ciclo, com queda contínua 

de folhas. Desta forma, pode-se observar que aos 85 DAA foi determinado IAF apenas 

para o cultivar MG/BR46-Conquista, com ciclo de vida mais dilatado. 
 
TABELA 18. Valores de F, coeficientes de variação (CV%) e teste de Tukey aplicado às médias dos 

índices de área foliar (IAF), em diferentes épocas após a aplicação do herbicida na cultura 
da soja, Jaboticabal – SP, 2000/2001. 

 IAF 
 Variáveis 15 DAA 29 DAA 43 DAA 57 DAA 71 DAA 85 DAA 
F Cultivar (C) 7,70ns 1,88ns 0,05ns 2,41ns 23,81* - 
 Manejo (M) 0,92ns 1,28ns 4,72** 4,61** 1,26ns 0,93ns 
 C x M 0,28ns 0,55ns 1,89ns 1,70ns 1,29ns - 
Cultivar (C) IAC- Foscarin31 1,1 5,5 6,1 5,6  5,7 b - 
 MG/BR46-Conquista 1,2 5,0 6,0 6,5  6,8 a 5,5 
CV(%)  12,9 19,9 13,5 32,0 12,1 - 
DMS  0,2 1,0 0,8 2,0 0,8 - 
Manejo (M) fomesafen + fluaz. (1,6)(3) 1,2 5,6 6,7 a(1) 6,2 ab 6,8 5,2(2) 
 fomesafen + fluaz. (1,2) 1,1 5,3 6,0 ab 6,6 a 6,6 5,8 
 fomesafen + fluaz. (0,8) 1,1 5,3 6,1 ab 6,0 ab 6,0 4,9 
 Testemunha c/ capinas 1,3 5,3 6,6 a 6,8 a 6,5 6,4 
 Testemunha s/ capinas 1,1 4,8 4,9   b 4,7   b 5,3 5,1 
CV(%)  17,2 12,5 15,6 17,4 24,4 22,7 
DMS  0,3 1,0 1,4 1,6 2,2 2,8 

(1) – Médias seguidas da mesma letra, numa mesma coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey 
(P>0,05); (2) Teste de Tukey feito apenas para o cultivar Conquista; (3) l/ha do produto comercial; DAA – dias 
após a aplicação 
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Quanto aos resultados de IAF obtidos para os manejos testados, verifica-se que 

apenas aos 43 e 57 DAA houveram diferenças significativas, sendo que todos os 

tratamentos químicos utilizados não apresentaram diferenças do manejo com capinas. 

Ainda, pode-se observar que a testemunha mantida sem capinas apresentou os 

menores índices. Resultados semelhantes foram obtidos por BRIZUELA (1994) que 

avaliou o IAF para os cultivares IAS-5 e IAC-8 e por BRAZ (1996), determinando o efeito 

de espaçamentos e dosagens reduzidas dos herbicidas lactofen e fomesafen para o 

cultivar IAC-8. 

O IAF foi uma característica que não apresentou variações estatisticamente 

significativas para os cultivares e manejos utilizados, apesar de poder se detectar 

claramente, para a maioria das avaliações efetuadas, menores valores para a 

testemunha sem capinas. 

Na Tabela 19 são apresentadas as médias da massa seca de ramos e caules, em 

diferentes dias após a aplicação (DAA) do herbicida. Após a análise dos resultados, 

verificaram-se diferenças significativas entre os cultivares apenas aos 71 DAA, 

ocasionadas pelos diferentes hábitos de crescimento das plantas dos cultivares.  
 

TABELA 19. Valores de F, coeficientes de variação (CV%) e teste de Tukey aplicado às médias da massa 
seca de ramos e caules em diferentes épocas após a aplicação do herbicida na cultura da 
soja, Jaboticabal – SP, 2000/2001. 

 Massa seca de ramos e caules de três plantas (g) 
 Variáveis 15 DAA 29 DAA 43 DAA 57 DAA 71 DAA 85 DAA 
F Cultivar (C) 3,10ns 3,90ns 4,42ns 4,15ns 82,97** - 
 Manejo (M) 4,15 * 0,81ns 5,32 ** 5,95 ** 2,46ns 3,57 * 
 C x M 1,09ns 0,28ns 0,65ns 1,14ns 1,70ns - 
Cult. (C) IAC- Foscarin31 11,86  29,62 46,76 61,23 61,72 b - 
 MG/BR46-Conquista 12,67  32,11 49,37 75,35 85,15 a 76,03(2) 
CV(%)  11,9 12,9 8,2 32,1 11,1 - 
DMS  1,46 4,00 3,95 22,04 8,18 - 
Man. (M) fomesafen + fluaz. (1,6)(3) 12,05 ab(1) 31,38 53,19 a 71,25 a 81,69 a 76,56 ab 
 fomesafen + fluaz. (1,2) 11,56b 29,26 46,20 ab 68,79 a 72,04 ab 85,55 a 
 fomesafen + fluaz. (0,8) 12,41 ab 30,27 47,17 ab 70,81 a 72,08 ab 71,88 ab 
 Testemunha c/ capinas 13,31 a 32,84 53,36 a 76,78 a 77,20 ab 84,35 ab 
 Testemunha s/ capinas 11,98 ab 30,57 40,40 b 53,85 b 64,17 b 61,85 b 
CV(%)  7,4 13,6 13,8 14,6 16,1 13,5 
DMS  1,35 6,20 9,79 14,72 17,43 23,22 

(1) – Médias seguidas da mesma letra, numa mesma coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey 
(P>0,05); (2) Teste de Tukey feito apenas para o cultivar Conquista; (3) l/ha do produto comercial; DAA - dias 
após a aplicação 
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Apesar da importância destes órgãos na arquitetura das plantas, no transporte de 

íons e moléculas e no acúmulo diferencial de matéria orgânica, constituem-se em 

características dificilmente alteradas pela ação de fatores externos, tais como a 

competição imposta pelas plantas daninhas. 

Aos 43 DAA pode-se observar que os manejos com redução de dosagem do 

herbicida não apresentaram-se diferentes da testemunha com capinas, embora não haja 

diferenças também entre as reduções de 25 e 50% e a testemunha infestada. Aos 57 

DAA verificou-se resultados semelhantes entre os manejos químicos e a testemunha 

com capinas, que por sua vez diferenciaram da testemunha infestada. Aos 71 e 85 DAA, 

sendo a última época apenas para o cultivar MG/BR46-Conquista, verificam-se 

semelhanças entre os resultados obtidos para as testemunhas com e sem capinas. 

Com base nos resultados apresentados na Tabela 20, para a massa seca de 

folhas, pode-se observar que até aos 43 DAA não houve diferenças entre os cultivares, 

embora tenham ocorrido entre os manejos. A diferença entre as testemunhas atesta que 

a competição também pode diminuir a massa das folhas. Aos 57 e 71 DAA foram 

constatadas significâncias estatísticas na interação cultivar versos manejo (C x M), 

sendo desdobradas nas Tabelas 21 e 22, respectivamente. 
 
TABELA 20. Valores de F, coeficientes de variação (CV%) e teste de Tukey aplicado às médias da massa 

seca de folhas em diferentes datas após a aplicação do herbicida na cultura da soja, 
Jaboticabal – SP, 2000/2001. 

 Massa seca de folhas de três plantas (g) 
 Variáveis 15 DAA 29 DAA 43 DAA 57 DAA 71 DAA 85 DAA 
F Cultivar (C) 2,18ns 0,06ns 0,12ns 21,86* 27,45* - 
 Manejo (M) 2,30ns 0,18ns 7,06** 9,32** 3,43* 2,88ns 
 C x M 0,46ns 0,11ns 1,06ns 4,69** 3,77* - 
Cultivar (C) IAC- Foscarin31 12,74 27,18 33,13   - 
 MG/BR46-Conquista 13,40 27,44 32,92   34,85 
CV(%)  10,7 12,0 5,8   - 
DMS  1,41 3,30 1,92   - 
Manejo (M) fomesafen + fluaz. (1,6)(3) 13,37 27,94 36,67 a(1)   33,38(2) 
 fomesafen + fluaz. (1,2) 12,38 27,51 31,76 ab   37,83 
 fomesafen + fluaz. (0,8) 13,24 27,06 33,07 ab   32,52 
 Testemunha c/ capinas 13,89 27,59 36,37 a   40,15 
 Testemunha s/ capinas 12,47 26,47 27,27 b   30,39 
CV(%)  9,1 13,9 12,4   13,6 
DMS  1,75 5,59 6,03   10,68 

(1) – Médias seguidas da mesma letra, numa mesma coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey 
(P>0,05); (2) Teste de Tukey feito apenas para o cultivar MG/BR46-Conquista; (3) l/ha do produto comercial; 
DAA – dias após a aplicação. 
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O desdobramento da interação significativa, constatada aos 57 DAA, mostra que 

o cultivar MG/BR46-Conquista sempre apresentou maior massa de folhas, com exceção 

para o manejo utilizando o herbicida a 1,6 l/ha. Também houve maior diferença no 

comportamento em relação ao manejo para o cultivar IAC- Foscarin31. Para a interação 

desdobrada aos 71 DAA, também ocorreu a mesma tendência em resposta aos 

cultivares e manejos. 
 
TABELA 21. Desdobramento da interação significativa para a massa seca de folhas aos 57 dias após a 

aplicação do herbicida, para todos os manejos e cultivares estudados, Jaboticabal – SP, 
2000/2001. 

Massa seca de folhas em três plantas (g) 
Manejo Dosagens 

(l/ha) IAC- Foscarin31 MG/BR46-Conquista 
fomesafen + fluazifop – p – butil  1,6 86,23a  A 75,72ab B 
fomesafen + fluazifop – p – butil  1,2 65,60bc A 75,00ab A 
fomesafen + fluazifop – p – butil  0,8 66,81bc B 78,93ab A 
Testemunha com capinas - 71,78ab B 84,94a   A 
Testemunha sem capinas - 53,76c   B 69,82b   A 
DMS (5%)   
Manejo d. Cultivar  14,49 
Cultivar d. Manejo  9,71 
Obs: Médias na mesma linha, seguidas de letras maiúsculas iguais e, na mesma coluna, seguidas de 
letras minúsculas  iguais, não diferem entre si pelo teste de Tukey (P>0,05). 
 

TABELA 22. Desdobramento da interação significativa para a massa seca de folhas aos 71 dias após a 
aplicação do herbicida, para todos os manejos e cultivares estudados, Jaboticabal – SP, 
2000. 

Massa seca de folhas em três plantas (g) 
Manejo Dosagens 

(l/ha) IAC- Foscarin31 MG/BR46-Conquista 
fomesafen + fluazifop – p – butil  1,6 46,82a A 41,79a A 
fomesafen + fluazifop – p – butil  1,2 34,12b  B 42,96a A 
fomesafen + fluazifop – p – butil  0,8 34,65b  B 44,95a A 
Testemunha com capinas - 35,77abB 48,22a A 
Testemunha sem capinas - 27,15b  B 41,88a A 
DMS (5%)   
Manejo d. Cultivar  11,76 
Cultivar d. Manejo  8,03 
Obs: Médias na mesma linha, seguidas de letras maiúsculas iguais e, na mesma coluna, seguidas de 
letras minúsculas iguais, não diferem entre si pelo teste de Tukey (P>0,05). 
 

Segundo OLIVER et al. (1976), vários parâmetros da análise de crescimento, tais 

como a Taxa Assimilatória Líquida e Taxa de Crescimento Relativo, além das massas 

secas das diferentes partes da planta, principalmente folhas e caules, não foram bons 
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indicadores, pois não variaram com a competição interespecífica. Os resultados obtidos 

para massa seca de ramos, caules e folhas neste experimento confirmam a pequena 

sensibilidade à competição interespecífica. Tais diferenças aparecem com maior 

frequência entre as testemunhas, onde são bem mais discrepantes as condições 

impostas, corroborando inferência já colocada por DURIGAN (1983). 

Na Tabela 23 são apresentadas as médias da massa seca de vagens. Devido ao 

fato dos cultivares apresentarem ciclos de vida e com fases de desenvolvimento 

diferenciados, o início de formação de vagens aos 43 DAA só foi observado no cultivar 

IAC- Foscarin31. Aos 57 DAA houve diferença significativa para a interação (C x M), cujo 

desdobramento é apresentado na Tabela 24. 
 
TABELA 23. Valores de F, coeficientes de variação (CV%) e teste de Tukey aplicado às médias da massa 

seca de vagens, em diferentes épocas após a aplicação do herbicida na cultura da soja, 
Jaboticabal – SP, 2000/2001. 

  Massa seca de vagens de três plantas (g) 
 Variáveis 15 DAA 29 DAA 43 DAA 57 DAA 71 DAA 85 DAA 
F Cultivar (C) - - - 61,00** 109,87** - 
 Manejo (M) - - 1,22ns 2,75ns 4,52** 2,09ns 
 C x M - - - 3,09* 2,38ns - 
Cultivar (C) IAC- Foscarin31 - - 4,28  62,72 a(1) - 
 MG/BR46-Conquista - - -  31,54 b 61,22 
CV(%)  - - -  20,0 - 
DMS  - - -  9,46 - 
Manejo (M) fomesafen + fluaz. (1,6)(4) - - 5,38(2)  54,84 a 63,17(3) 
 fomesafen + fluaz. (1,2) - - 4,25  47,92 ab 70,56 
 fomesafen + fluaz. (0,8) - - 3,64  45,93 ab 58,33 
 Testemunha c/ capinas - - 4,34  50,75 a 66,97 
 Testemunha s/ capinas - - 3,81  36,23   b 47,06 
CV(%)  - - 28,7  19,6 20,6 
DMS  - - 2,77  13,64 28,50 

(1) – Médias seguidas da mesma letra, numa mesma coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey 
(P>0,05); (2) Teste de Tukey feito apenas para o cultivar IAC- Foscarin31; (3) Teste de Tukey feito apenas 
para o cultivar MG/BR46-Conquista; (4) l/ha do produto comercial; DAA – dias após a aplicação. 
 

O desdobramento da interação significativa aos 57 DAA, evidencia superioridade 

de acúmulo no cultivar IAC- Foscarin31, que apresentava-se em estádio mais avançado 

de desenvolvimento. Estas diferenças significativas também foram notadas para os 

manejos dentro do cultivar IAC- Foscarin31. No entanto, o fato de ter aparecido 

interação significativa em apenas uma época de avaliação não permite extrair maiores 

informações sobre a independência de ambos os fatores estudados. 
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TABELA 24. Desdobramento da interação significativa para a massa seca de vagens aos 57 dias após a 

aplicação do herbicida, para os manejos e cultivares estudados, Jaboticabal – SP, 2000/2001. 
Massa seca de vagens de três plantas (g) 

Manejo Dosagens 
(l/ha) IAC- Foscarin31 MG/BR46-Conquista 

fomesafen + fluazifop – p – butil  1,6 40,25ab A 13,74a B 
fomesafen + fluazifop – p – butil  1,2 37,84b A 12,90a B 
fomesafen + fluazifop – p – butil  0,8 52,27a A 12,11a B 
Testemunha com capinas - 42,22ab A 13,44a B 
Testemunha sem capinas - 32,35b A 12,60a B 
DMS (5%)  
Manejo d. Cultivar 12,67 
Cultivar d. Manejo 11,56 

Obs: Médias na mesma linha, seguidas de letras maiúsculas iguais e na mesma coluna, seguidas de letras 
minúsculas  iguais, não diferem entre si pelo teste de Tukey (P>0,05). 
 

Aos 71 DAA pode-se observar diferença significativa entre cultivares, mostrando 

os diferentes estádios de desenvolvimento em que se encontravam. Nesta época houve 

diferenças entre os manejos testados, que não foi confirmada, para o cultivar MG/BR46-

Conquista, aos 85 DAA. 

Segundo PITELLI & NEVES (1978), DURIGAN (1983), RASSINI (1988), VELINI 

(1989) e CARVALHO (1993),o acúmulo de massa seca pelas plantas de soja é afetado 

negativamente pela competição de plantas daninhas. 

Através dos resultados apresentados na Tabela 25, para as médias da massa 

seca da parte aérea, verificam-se diferenças significativas para os manejos utilizados 

aos 15, 43, 57 e 71 DAA. Nestas épocas e para todos os manejos em que foram 

efetuadas reduções do herbicida, os resultados foram semelhantes aos que as plantas 

de soja foram mantidas sem a presença de plantas daninhas. Mesmo não havendo 

diferenças significativas entre alguns manejos, pode-se observar que a testemunha 

infestada sempre apresentou menor massa seca total da parte aérea. Isto se deve à 

interferência das plantas daninhas (BRIZUELA, 1994). 

De acordo com DURIGAN (1983) as diferenças observadas nas características 

consideradas na análise de crescimento estão diretamente relacionadas com a maior 

ou menor intensidade da competição interespecífica, o que pode ser comprovado pelos 

baixos valores apresentados pela testemunha sem capinas.  
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TABELA 25. Valores de F, coeficientes de variação (CV%) e teste de Tukey aplicado às médias para a 
massa seca da parte aérea das plantas em diferentes épocas após a aplicação do herbicida 
na soja, Jaboticabal – SP, 2000/2001. 

 Massa seca da parte aérea de três plantas (g) 
 Variáveis 15 DAA 29 DAA 43 DAA 57 DAA 71 DAA 85 DAA 
F Cultivar (C) 4,61ns 1,47ns 1,02ns 0,34ns 0,10ns - 
 Manejo (M) 2,93* 0,45ns 5,96** 6,54** 3,86* 3,00ns 
 C x M 1,34ns 0,13ns 0,90ns 1,93ns 2,58ns - 
Cult. (C) IAC- Foscarin31 5,13  37,38  66,67 121,54 136,95  - 
 MG/BR46-Conquista 6,75 40,08 64,79 113,41 134,46 145,90 
CV(%)  40,1 18,1 8,9 37,3 16,3 - 
DMS  2,40 7,06 5,91 44,08 22,08 - 
Man. (M) fomesafen + fluaz. (1,6)(3) 6,10 ab(1) 40,00 75,04 a 121,93 a 154,63 a 146,91(2)

 fomesafen + fluaz. (1,2) 4,63 b 37,45 62,59 ab 116,82 a 132,30 ab 167,73 
 fomesafen + fluaz. (0,8) 6,48 ab 37,38 64,56 ab 126,75 a 131,61 ab 136,53 
 Testemunha c/ capinas 7,35 a 41,12 74,39 a 131,14 a 143,75 ab 165,27 
 Testemunha s/ capinas 5,13 ab 37,72 52,07 b 90,76 b 108,73 b 113,09 
CV(%)  30,1 18,6 16,7 14,9 18,3 17,8 
DMS  2,64 10,62 16,19 25,87 36,26 58,51 

(1) Médias seguidas da mesma letra, numa mesma coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey 
(P>0,05); (2) Teste de Tukey feito apenas para o cultivar MG/BR46-Conquista; (3) l/ha do produto comercial; 
DAA – dias após a aplicação 
 

Analisando-se o comportamento dos diferentes manejos químicos sobre o 

desenvolvimento das plantas de soja, expresso pela massa seca total da parte aérea 

observou-se grande possibilidade de reduções na dosagem desta mistura em até 50% 

da dosagem padrão. 

As médias das porcentagens de acamamento e as notas atribuídas para a 

dificuldade de colheita mecanizada são apresentadas na Tabela 26. 

As porcentagens de acamamento, atribuídas antes da colheita de cada cultivar 

apresentam interação (C x M) significativa. Pelos dados da Tabela 27, constata-se maior 

acamamento para o cultivar IAC- Foscarin31, confirmando o fato desta apresentar mais 

susceptível por possuir menor ramificação e maior altura ao término de seu ciclo. 

Dentre os manejos utilizados, ocorreram diferenças significativas, quando 

comparados à testemunha infestada. Foram constatados maiores percentuais de 

acamamento nesta última devido à alta densidade de plantas daninhas em convivência 

durante todo o ciclo, fazendo com que houvesse formação do dossel á uma maior altura, 

tornando-as mais susceptível ao tombamento (BURNSIDE & COLVILLE, 1964). 

Geralmente as semeaduras realizadas no início da época recomendada irão propiciar 
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maior desenvolvimento das plantas da cultura e, consequentemente, essas ficariam 

mais sensíveis ao acamamento (BRAZ, 1996). 
 
TABELA 26. Valores de F, coeficientes de variação (CV%), e teste de Tukey aplicado às médias das 

porcentagens de acamamento e notas(1) para dificuldade da colheita mecanizada devido a 
cobertura vegetal, por ocasião da colheita da soja, Jaboticabal – SP, 2000/2001. 

 Colheita 
 Variáveis Acamamento (%) Dif. colheita 
F Cultivar (C) 194,01** 6,82ns 
 Manejo (M) 145,28** 121,24** 
 C x M 74,97** 2,65ns 
Cultivar (C) IAC- Foscarin31  1,6 
 MG/BR46-Conquista  1,4 
CV(%)   19,8 
DMS   0,3 
Manejo (M) fomesafen + fluazifop – p – butil (1,6)(3)  1,1 b 
 fomesafen + fluazifop – p – butil (1,2)  1,0 b 
 fomesafen + fluazifop – p – butil (0,8)  1,1 b 
 Testemunha com capinas  1,0 b 
 Testemunha sem capinas  3,4 a 
CV(%)   17,4 
DMS   0,4 
(1) Escala de 1 a 4 (1 = 0-25% de cobertura vegetal; 4 = 76-100% de cobertura vegetal); (2) Médias seguidas 
da mesma letra, numa mesma coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey (P>0,05); (3) l/ha do 
produto comercial. 
 
TABELA 27. Desdobramento da interação significativa das médias estimadas nas porcentagens de 

acamamento, antes da colheita da soja,  Jaboticabal – SP, 2000/2001. 
Porcentagens de acamamento 

Manejo Dosagens 
(l/ha) IAC- Foscarin31 MG/BR46-Conquista 

fomesafen + fluazifop – p – butil  1,6 8,2  b A 0,0  b B 
fomesafen + fluazifop – p – butil  1,2 11,2b A 0,7  b B 
fomesafen + fluazifop – p – butil  0,8 15,0b A 2,5  b B 
Testemunha com capinas - 7,5  b A  0,0  b B 
Testemunha sem capinas - 90,0a A 13,7a B 
DMS (5%)   
Manejo d. Cultivar  10,2 
Cultivar d. Manejo  7,2 
Obs: Médias na mesma linha, seguidas de letras maiúsculas iguais e na mesma coluna, seguidas de letras 
minúsculas  iguais, não diferem entre si pelo teste de Tukey (P>0,05). 
 

Os prejuízos causados pelas plantas daninhas na cultura da soja, dependem não 

só do grau de infestação mas também das espécies presentes na área que, além de 

provocarem decréscimo na produtividade, podem prejudicar a operação de colheita 

devido ao embuchamento das máquinas e o tempo adicional gasto pelo agricultor para 

recolocar a colhedora em condições de operar (QUEIROZ, 1985; DURIGAN & HIRATA, 
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1988). As espécies de plantas daninhas podem provocar diferentes perdas na colheita 

mecanizada. Segundo BURNSIDE (1973), as perdas na colheita de grãos de soja foram 

19% maiores nas áreas com predominância de “folhas largas” do que com gramíneas, 

atribuindo-se ao fator esmagamento as maiores perdas (7,8%), seguido da presença de 

talos (2%), debulha (1,4%) e resteva (0,9%). 

Quanto à dificuldade de colheita mecanizada, notam-se diferenças significativas 

para manejos, pois todos apresentam-se diferentes da testemunha infestada. Segundo 

QUEIROZ (1985) e DURIGAN & HIRATA (1988), a presença de plantas daninhas 

durante todo o ciclo e consequentemente, seus maiores tamanhos, tornam mais difícil a 

realização da colheita mecanizada, em função do embuchamento no cilindro, com 

necessárias interrupções do trabalho. 

Na Tabela 28 são apresentadas as médias de altura de inserção da primeira 

vagem, número de vagens por planta e número de grãos por vagem, por ocasião da 

colheita.Os resultados mostram diferenças significativas entre cultivares para a altura de 

inserção da primeira vagem. No cultivar MG/BR46-Conquista elas apresentam-se com 

maior altura, além das menores porcentagens de acamamento, facilitando a colheita 

mecanizada. A presença das plantas daninhas em maior ou menor quantidade não 

afetou esta característica que é de fundamental importância para a colheita mecanizada, 

facilitando a regulagem e o trabalho da colhedora e evitando perdas de grãos, o que 

ocorreria em menor proporção para as plantas com alturas maiores de inserção da 1ª 

vagem. 

Não ocorreram diferenças significativas entre cultivares e manejos para o número 

de vagens por planta. A competição interespecífica na testemunha infestada não foi 

suficiente para alterar esta característica de produção, possivelmente devido menor 

densidade de plantas e menor competição intra-específica, e às características edafo-

climáticas do ano agrícola, proporcionando bom desenvolvimento e florescimento 

uniforme das plantas. Por outro lado, DURIGAN (1983) afirma que o número de vagens 

por planta é uma das características mais afetadas pela competição com as plantas 

daninhas, promovendo uma diminuição na formação de vagens na parte basal das 

plantas de soja, devido à interferência na fase de florescimento. 
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TABELA 28. Valores de F, coeficientes de variação (CV%) e teste de Tukey aplicado às médias de altura 
da inserção da 1ª vagem , número de vagens por planta e número de grãos por vagem, por 
ocasião da colheita da soja, Jaboticabal – SP, 2000/2001. 

 Variáveis Altura da  
1ª vagem (cm) 

Número de 
vagens/planta 

Número de 
grãos/vagem 

F Cultivar (C) 123,09** 3,53ns 4,04ns 
 Manejo (M) 2,86* 0,28ns 1,06ns 
 C x M 0,34ns 0,95ns 1,95ns 
Cultivar (C) IAC- Foscarin31 15,9 b(1) 54,3 2,5 
 MG/BR46-Conquista 26,7 a 51,2 2,4 
CV(%)  14,5 9,9 5,4 
DMS  3,1 5,3 0,1 
Manejo (M) fomesafen + fluaz. (1,6)(2) 22,3  51,6 2,4 
 fomesafen + fluaz. (1,2) 19,7  53,0 2,5 
 fomesafen + fluaz. (0,8) 21,9  50,7 2,4 
 Testemunha c/ capinas 22,5  53,3 2,5 
 Testemunha s/ capinas 20,0  53,1 2,4 
CV(%)  10,5 17,8 5,4 
DMS  3,3 13,8 0,2 
(1) Médias seguidas da mesma letra, numa mesma coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey 
(P>0,05);(2) l/ha do produto comercial. 
 

O número de grãos por vagem não apresentou-se com diferenças significativas 

em relação aos cultivares e manejos testados, mesmo em convivência com plantas 

daninhas durante todo o ciclo. Devido ao arranjo cultural, a interferência das espécies de 

plantas daninhas presentes na área não foi suficiente para influenciar negativamente 

este fator. BRIZUELA (1994) e BRAZ (1996) mostraram haver influência da distância 

entrelinhas na formação de grãos por vagem no cultivar IAC-8. 

As médias das porcentagens de grãos retidos nas peneiras de números 16 e 15, 

da massa de 100 grãos (g) e da produção de grãos (kg/ha), por ocasião da colheita da 

soja, são apresentadas na Tabela 29. Houve interação significativa entre os fatores para 

as porcentagens de grãos retidos nas peneiras 16 e 15, e os seus desdobramentos são 

apresentados nas Tabelas 30 e 31, respectivamente. 

Pelos resultados apresentados na Tabela 30, observa-se que houve diferença 

entre a testemunha infestada do cultivar IAC- Foscarin31 e os demais manejos. Neste 

tratamento, foi menor o percentual de retenção dos grãos na peneira 16. O mesmo não 

ocorreu com o cultivar MG/BR46-Conquista, permitindo inferir a respeito de uma possível 

diferença de sensibilidade ao processo de competição durante a fase de enchimento dos 

grãos. 
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TABELA 29. Valores de F, coeficientes de variação (CV%) e teste de Tukey aplicados às médias das 
porcentagens de grãos retidos nas peneiras de números 16 e 15, da massa de 100 grãos (g) 
e da produção de grãos (kg/ha), por ocasião da colheita da soja, Jaboticabal – SP, 
2000/2001. 

 Variáveis G. ret. na 
peneira 16 (%) 

G. ret. na 
peneira 15 (%) 

Massa 100 
grãos (g) 

Produção de 
grãos (kg/ha) 

F Cultivar (C) 0,91ns 0,18ns 0,00ns 0,22ns 
 Manejo (M) 3,22* 3,66* 2,58ns 7,70** 
 C x M 5,63** 4,99** 0,42ns 2,42ns 
Cult.(C) IAC- Foscarin31   15,86 3027,67 
 MG/BR46-Conquista   15,86 3148,33 
CV(%)    9,7 26,5 
DMS    1,54 824,45 
Man. (M) fomesafen + fluaz. (1,6)(2)   16,06 ab(1) 3075,82 a 
 fomesafen + fluaz. (1,2)   15,76 ab 3239,77 a 
 fomesafen + fluaz. (0,8)   15,90 ab 3148,29 a 
 Testemunha c/ capinas   16,47 a 3438,27 a 
 Testemunha s/ capinas   15,10 b 2537,84 b 
CV(%)    5,6 11,1 
DMS    1,30 505,41 
(1) Médias seguidas da mesma letra, numa mesma coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey (P>0,05); (2) l/ha 
do produto comercial. 
 
TABELA 30. Desdobramento da interação significativa para as porcentagens de grãos retidos na peneira 

de número 16, considerando-se os manejos e cultivares de soja estudados, Jaboticabal – SP, 
2000/2001. 

Retenção (%) 
Manejo Dosagens 

(l/ha p.c.) IAC- Foscarin31 MG/BR46-Conquista 
fomesafen + fluazifop – p – butil  1,6 73,98a A 69,94a A 
fomesafen + fluazifop – p – butil  1,2 74,15a A 72,31a A 
fomesafen + fluazifop – p – butil  0,8 73,57a A 75,20a A 
Testemunha com capinas - 69,57a A 74,54a A 
Testemunha sem capinas - 59,75b B 74,46a A 
DMS (5%)   
Manejo d. Cultivar  9,13 
Cultivar d. Manejo  9,83 
Obs: Médias na mesma linha, seguidas de letras maiúsculas iguais e na mesma coluna, seguidas de letras 
minúsculas  iguais, não diferem entre si pelo teste de Tukey (P>0,05). 
 

O desdobramento da interação significativa para as porcentagens de grãos 

retidos na peneira de número 15, é apresentado na Tabela 31, sendo que os dados 

obtidos confirmam a hipótese de que o cultivar IAC-Foscarin31 apresenta maior 

sensibilidade à interferência das plantas daninhas. 
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TABELA 31. Desdobramento da interação significativa para as porcentagens de grãos retidos na peneira 
de número 15, considerando-se manejos e cultivares de soja estudados, Jaboticabal – SP, 
2000/2001. 

Retenção (%) Manejo Dosagens 
(l/ha p.c.) IAC- Foscarin31 MG/BR46-Conquista 

fomesafen + fluazifop – p – butil  1,6 14,19  b A 17,62a A 
fomesafen + fluazifop – p – butil  1,2 13,90  b B 17,93a A 
fomesafen + fluazifop – p – butil  0,8 13,82  b A 14,68a A 
Testemunha com capinas - 17,31ab A 15,34a A 
Testemunha sem capinas - 20,72a   A 16,32a B 
DMS (5%)   
Manejo d. Cultivar  4,72 
Cultivar d. Manejo  3,55 

Obs: Médias na mesma linha, seguidas de letras maiúsculas iguais e na mesma coluna, seguidas de letras 
minúsculas  iguais, não diferem entre si pelo teste de Tukey (P>0,05). 
 

Pelos dados da Tabela 31, verifica-se que houve maior retenção de grãos pela 

peneira 15 para o cultivar IAC- Foscarin31 na testemunha infestada. Também observa-

se diferença significativa entre as testemunhas infestadas de ambos os cultivares, 

comprovando-se a diferença de tamanho de grãos e maior sensibilidade do cultivar IAC- 

Foscarin31 à interferência de plantas daninhas. De modo geral, os manejos utilizados, 

com exceção feita à testemunha infestada do cultivar IAC Fosacrin31, apresentam-se 

estatisticamente iguais. Resultados semelhantes, quanto à interferência das plantas 

daninhas nesta característica foram obtidos por PATTERSON et al. (1985) e por BRAZ 

(1996), que utilizou o cultivar IAC-8.  

Para a massa de 100 grãos não foram constatadas, pelo teste F, diferenças 

significativas para os manejos. Entretanto, pelo teste de comparação de médias 

constatou-se diferença entre as duas testemunhas, que significam os extremos dos 

manejos testados. Os manejos químicos, com suas respectivas reduções de dosagens, 

proporcionaram valores intermediários entre as testemunhas com e sem capinas. 

Quanto à produção de grãos, verificam-se diferenças significativas entre os manejos 

químicos e a testemunha infestada. Os níveis de controle proporcionados pelo herbicida, 

mesmo que nas menores dosagens, foram suficientes para garantir produção 

estatisticamente igual a testemunha capinada. 

A massa de grãos foi o principal fator a influenciar a produção, pois para as 

demais características avaliadas não houveram diferenças significativas. BRIZUELA 

(1994) constatou que a presença da comunidade infestante por todo o ciclo de 
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desenvolvimento afetou negativamente a massa de 100 grãos em relação à testemunha 

capinada.  

A produtividade da cultura foi bastante afetada pela convivência com a 

comunidade infestante durante todo o ciclo. BRAZ (1996) também obteve redução de 

produtividade na testemunha infestada. BRIZUELA (1994) observou redução de 16% 

para o cultivar IAC-8 e de 13% para o IAS-5 entre as testemunhas. No presente trabalho 

não houve diferença entre cultivares, mas entre as testemunhas do manejo foi de 26,5%. 

Pode-se concluir que as plantas daninhas presentes na testemunha infestada 

influenciaram na formação de grãos menores, responsáveis pela baixa produção obtida. 

A possibilidade de diminuição da dosagem de herbicidas utilizando arranjos 

culturais adequados foi demonstrada por vários autores (BURNSIDE & MOOMAW, 1977; 

DURIGAN & VICTORIA FILHO, 1984; XAVIER & PINTO, 1988). Em estudos 

desenvolvidos por RASSINI (1988), CARVALHO (1993), BRAZ & DURIGAN (1993 a,b), 

BRIZUELA (1994) e BRAZ (1996) não foram verificadas diferenças de produtividade 

entre a testemunha capinada e onde foram reduzidas as dosagens dos herbicidas 

testados. Resultados semelhantes podem ser observados neste experimento, 

viabilizando a redução de até 50% na dosagem do herbicida para o controle da 

comunidade infestante, não deixando que ocorressem reduções estatisticamente 

significativas na produção de grãos. 

Os resultados obtidos neste experimento mostram que, mesmo em baixas 

densidades, se os cultivares forem semeados em épocas e espaçamentos adequados, 

poderão apresentar bom desenvolvimento, promovendo sombreamento precoce de 

entrelinhas e possibilitando fazer-se recomendações de redução na dosagem do 

herbicida em até 50%, sem que se incorra em prejuízos na produtividade da cultura. Isto 

representa sensível redução de custo de produção, além de menores contaminações 

ambientais. Torna-se necessário a realização de estudos quanto à utilização de outros 

cultivares, além de sempre serem testadas densidades de semeadura adequadas, 

complementando o controle de plantas daninhas. 
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4.2 Soja semeada no mês de dezembro de 2000 

 

As médias do número de plantas daninhas por m2, de cada espécie, assim como 

a porcentagem de infestação em relação ao total, são apresentadas na Tabela 32. Esta 

avaliação foi feita na testemunha sem capinas. 
 
TABELA 32. Médias das densidades de plantas por espécie, porcentagem de infestação e densidade total, 

aos 20 dias após a semeadura, na soja semeada em dezembro. Jaboticabal – SP, 
2000/2001. 

Plantas daninhas 
P. oleracea  D. horizontalis C. echinatus Outras Total Semeadura 

(mês) Nº pl./m2 %  Nº pl./m2 % Nº pl./m2 % Nº pl./m2 % Nº pl./m2 
Dezembro 116,0 68,9  26,5 15,7 17,6 10,4 8,2 4,9 168,3 

 

A comunidade infestante da área experimental foi composta predominantemente 

por beldroega (Portulaca oleracea) e gramineas, como capim-colchão (Digitaria 

horizontalis) e capim-carrapicho (Cenchrus echinatus). Em menor número, no momento 

da avaliação, havia outras espécies de plantas daninhas, como trapoeraba (Commelina 

benghalensis ) e anileira (Indigofera hirsuta). 

As principais plantas daninhas identificadas no experimento são mencionadas, 

por vários autores, como importantes na cultura da soja no Brasil (FORSTER & ALVES, 

1976; GELMINI & DIEHL, 1983). 

Na região de Jaboticabal, o trabalho de DURIGAN (1983), sobre matocompetição 

e subdoses de herbicida na cultura da soja, relacionou espécies bastante semelhantes 

às do presente estudo, com densidades médias de 70 a 90 plantas por m2. Estas 

espécies, também são citadas como comuns por RASSINI (1988), VELINI (1989) e 

BRIZUELA (1994), o que pode conferir representatividade aos dados ora obtidos. 

As médias das porcentagens de controle da beldroega, atribuídas nas avaliações 

visuais feitas em diferentes épocas após a aplicação do herbicida, são apresentadas na 

Tabela 33.  

Pode-se observar aos 5 DAA semelhanças entre os resultados obtidos para 

manejos químicos a 100% (1,6 l/ha) e 75% (1,2 l/ha) da dosagem recomendada do 
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herbicida. Ainda, constata-se menor eficácia no controle da infestante com o manejo a 

50% (0,8 l/ha). 
 
TABELA 33. Valores de F, coeficientes de variação (CV%) e teste de Tukey aplicado às médias das 

porcentagens de controle, atribuídas nas avaliações visuais feitas para beldroega (Portulaca 
oleracea), em diferentes dias após a aplicação (DAA) do herbicida, Jaboticabal – SP, 
2000/2001. 

 Épocas de avaliação e controle da beldroega 
 Variáveis 5 DAA(1) % C.(2) 15 DAA % C 30 DAA % C 
F Cultivar (C) 0,26 ns - 5,40 ns - 0,16 ns - 
 Manejo (M) 585,84** - 574,90 ** - 677,28 ** - 
 C x M 0,48 ns - 4,23 ** - 1,94 ns - 
Cult. (C) IAC Foscarin 31 7,5 78,4  82,1 8,0 91,8 
 MG/BR46 - Conquista 7,5 77,9  82,3 7,9 89,4 
CV(%)  3,1 -  - 8,1 - 
DMS  0,23 -  - 0,7 - 
Man. (M) fomesafen + fluaz. (1,6)(4) 9,4 b 87,5  90,3 9,8 a 95,2 
 fomesafen + fluaz. (1,2) 9,1 b 82,6  88,8 9,7 ab 93,1 
 fomesafen + fluaz. (0,8) 8,1 c 64,4  67,5 9,1 b 83,5 
 Testemunha c/ capinas 10,1 a 100,0  100,0 10,1 a 100,0
 Testemunha s/ capinas 1,0 d 0,0  0,0 1,0 c 0,0 
CV(%)  5,8 -  - 5,3  - 
DMS  0,6 -  - 0,6 - 
(1) Dados transformados em (x + 1,0)0,5;(2) Dados originais; (3) Médias seguidas da mesma letra, numa 
mesma coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey (P>0,05); (4) l/ha do produto comercial. 
 

Aos 15 DAA verifica-se interação significativa entre os fatores estudados. Aos 30 

DAA verifica-se controle superior a 80%, para os manejos químicos, embora haja 

diminuição na eficácia com as respectivas reduções. 

 
TABELA 34. Desdobramento da interação significativa das médias para controle de beldroega aos 15 

DAA, para todos os manejos e cultivares estudados, Jaboticabal – SP, 2000/2001. 
Controle de beldroega 

Manejo Dosagens 
(l/ha) IAC 

Foscarin 31 % C(1) MG/BR46-
Conquista % C 

fomesafen + fluazifop – p – butil  1,6 9,6  a   A 91,3 9,4 a   A 89,3 
fomesafen + fluazifop – p – butil  1,2 9,3  ab A 85,0 9,7 a   A 92,5 
fomesafen + fluazifop – p – butil  0,8 8,4    b A 70,0 7,1 b   B 65,0 
Testemunha com capinas - 10,0a   A 100,0 10,0a  A 100,0 
Testemunha sem capinas - 1,0   c  A 0,0 1,0  c  A 0,0 
DMS (5%)   
Manejo d. Cultivar  0,9 
Cultivar d. Manejo  0,6 
Obs: Médias na mesma linha, seguidas de letras maiúsculas iguais e na mesma coluna, seguidas de letras 
minúsculas  iguais, não diferem entre si pelo teste de Tukey (P>0,05); (1) Dados originais. 
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Com o desdobramento da interação aos 15 DAA, apresentado na Tabela 34, 

observa-se diferenças entre os cultivares apenas com o uso de 50% (0,8 l/ha) da 

dosagem, no qual há menor complementação do controle para o cultivar MG/BR46-

Conquista. Quanto aos manejos testados, verifica-se resultados semelhantes entre a 

testemunha com capinas e os manejos com 75 e 100% da dosagem recomendada. 

As médias das porcentagens de controle das gramíneas, capim-colchão e capim-

carrapicho, atribuídas nas avaliações visuais em diferentes épocas após aplicação do 

herbicida, são apresentadas nas Tabelas 35 e 38. 

Com o desdobramento das interações aos 5 e 15 DAA, apresentado nas Tabelas 

36 e 37, respectivamente, observa-se resultados semelhantes quando comparamos a 

diminuição na eficácia do herbicida em sua respectiva dosagem para cultivares e 

manejos testados. Aos 30 DAA verifica-se menor porcentagem de controle para o 

manejo a 50% da dosagem, embora apresente-se com bom percentual de controle da 

infestante. Ainda pode-se observar que o controle desta planta daninha apresenta-se 

mais lento, igualando-se às demais aos 30 DAA. Resultados semelhantes aos obtidos 

para capim-colchão, também foram observados para o capim-carrapicho. 
 
TABELA 35. Valores de F, coeficientes de variação (CV%) e teste de Tukey aplicado às médias das 

porcentagens de controle, atribuídas nas avaliações visuais feitas para capim-colchão 
(Digitaria horizontallis), em diferentes dias após a aplicação (DAA) do herbicida, Jaboticabal 
– SP, 2000/2001. 

 Época de avaliação e controle de capim-colchão 
 Variáveis 5 DAA(1) % C (2) 15 DAA % C 30 DAA % C 
F Cultivar (C) 0,87 ns - 0,20 ns - 3,91 ns - 
 Manejo (M) 489,82 ** - 1451,42 ** - 2734,21 ** - 
 C x M 5,44 ** - 8,34 ** - 1,33 ns - 
Cult. (C) IAC Foscarin 31  45,0  77,9 8,1 94,4 
 MG/BR46 - Conquista  41,3  76,8 7,9 90,0 
CV(%)   -  - 3,2 - 
DMS   -  - 0,3 - 
Man. (M) fomesafen + fluaz. (1,6)(4)  53,2  86,5 9,9  a 98,1 
 fomesafen + fluaz. (1,2)  41,9  80,7 9,8  a 94,8 
 fomesafen + fluaz. (0,8)  34,4  65,0 9,2  b 83,8 
 Testemunha c/ capinas  100,0  100,0 10,1a 100,0 
 Testemunha s/ capinas  0,0  0,0 1,0  c 0,0 
CV(%)   -  - 2,7 - 
DMS   -  - 0,3 - 
(1) Dados transformados em (x + 1,0)0,5; (2) Dados originais; (3) Médias seguidas da mesma letra, numa 
mesma coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey (P>0,05);(4) l/ha do produto comercial. 
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TABELA 36. Desdobramento da interação significativa das médias estimadas para controle de capim-
colchão aos 5 DAA, para todos os manejos e cultivares estudados, Jaboticabal – SP, 
2000/2001. 

Controle de capim-colchão 
Manejo Dosagens 

(l/ha) IAC- 
Foscarin31 % C (1) MG/BR46-

Conquista % C 

fomesafen + fluazifop – p – butil  1,6 7,6  b A 56,3 7,1 b A 50,0 
fomesafen + fluazifop – p – butil  1,2 6,2  c A 37,5 6,9 b A 46,3 
fomesafen + fluazifop – p – butil  0,8 6,5  c A 41,3 5,3 c  B 27,5 
Testemunha com capinas - 10,0a A 100,0 10,0a A 100,0 
Testemunha sem capinas - 1,0  a A 0,0 1,0  d A 0,0 
DMS (5%)   
Manejo d. Cultivar  0,9 
Cultivar d. Manejo  0,7 
Obs: Médias na mesma linha, seguidas de letras maiúsculas iguais e na mesma coluna, seguidas de letras 
minúsculas  iguais, não diferem entre si pelo teste de Tukey (P>0,05); (1) Dados originais. 
 

De modo geral, os resultados de controle de plantas daninhas apresentaram-se 

com menor eficácia para todos manejos testados. Isto, provavelmente tenha ocorrido 

devido às condições climáticas predominantes na época de aplicação do herbicida, 

sendo caracterizada por um período de veranico. Os resultados obtidos para esta época 

de aplicação corroboram com RODRIGUEZ & ALMEIDA (1998), que afirmaram que o 

herbicida possui menor eficácia de controle, quando aplicado em condições climáticas 

desfavoráveis. 
TABELA 37. Desdobramento da interação significativa das médias estimadas para controle de capim-

colchão aos 15 DAA, para todos os manejos e cultivares estudados, Jaboticabal – SP, 
2000/2001. 

Controle de capim-colchão 
Manejo Dosagens 

(l/ha) IAC- 
Foscarin31 % C(1) MG/BR46-

Conquista % C 

fomesafen + fluazifop – p – butil  1,6 9,3  b A 86,3 9,3  b A 86,7 
fomesafen + fluazifop – p – butil  1,2 8,7  c B 75,0 9,3  b A 86,3 
fomesafen + fluazifop – p – butil  0,8 8,6  c A 72,5 7,6  c B 57,3 
Testemunha com capinas - 10,0a A 100,0 10,0a A 100,0 
Testemunha sem capinas - 1,0  d A 0,0 1,0  d A 0,0 
DMS (5%)   
Manejo d. Cultivar  0,6 
Cultivar d. Manejo  0,5 
Obs: Médias na mesma linha, seguidas de letras maiúsculas iguais e na mesma coluna, seguidas de letras 
minúsculas  iguais, não diferem entre si pelo teste de Tukey (P>0,05); (1) Dados originais. 
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A aplicação do herbicida na dosagem padrão e em suas respectivas reduções 

proporcionaram controle mais lento para as gramíneas, embora, nota-se que aos 30 

DAA, a eficácia no controle das infestantes tende-se a igualar. 
 
TABELA 38. Valores de F, coeficientes de variação (CV%) e teste de Tukey aplicado às médias das 

porcentagens de controle, atribuídas nas avaliações visuais feitas para capim-carrapicho 
(Cenchrus echinatus), em diferentes dias após a aplicação (DAA) do herbicida, Jaboticabal 
– SP, 2000/2001. 

 Época de avaliação e controle de capim-carrapicho 
 Variáveis 5 DAA(1) % C (2) 15 DAA % C 30 DAA % C 
F Cultivar (C) 3,24 ns - 0,43 ns - 2,12 ns - 
 Manejo (M) 228,08 ** - 683,52 ** - 2242,57 ** - 
 C x M 1,03 ns - 1,05 ns - 1,54 ns - 
Cult. (C) IAC Foscarin 31 5,3 26,3 7,3  72,5 8,2 98,8 
 MG/BR46 - Conquista 5,2 25,7 7,4 74,6 8,1 95,9 
CV(%)  3,6 - 4,8 - 2,5 - 
DMS  0,2 - 0,4 - 0,2 - 
Man.(M) fomesafen + fluaz. (1,6)(4) 5,8 b 35,4 9,3  b 85,7 10,1a 100,0 
 fomesafen + fluaz. (1,2) 5,1 bc 25,0 8,9  b 78,8 10,0ab 98,8 
 fomesafen + fluaz. (0,8) 4,2   c 17,6 7,6  c 56,3 9,7    b 93,2 
 Testemunha c/ capinas 10,1 a 100,0 10,1a 100,0 10,1a 100,0 
 Testemunha s/ capinas 1,0   d 0,0 1,0  d 0,0 1,0    c 0,0 
CV(%)  11,7 - 5,4 - 2,9 - 
DMS  0,9 - 0,6 - 0,3 - 
(1) Dados transformados em (x + 1,0)0,5; (2) Dados originais; (3) Médias seguidas da mesma letra, numa 
mesma coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey (P>0,05);(4) l/ha do produto comercial. 
 

No ínicio, a menor eficácia do produto para o controle das gramíneas não foi 

capaz de suprimir o desenvolvimento da cultura, pois estas encontravam-se em baixa 

densidade na área experimental. 

A utilização de misturas de herbicidas, podem economizar tempo e custo de 

aplicação, embora esta combinação possa causar redução no controle de gramíneas. A 

aplicação de misturas em campos de soja podem resultar em menor controle das 

gramíneas devido á efeitos antagônicos (WHITWELL et al., 1985; GODLEY & KITCHEN, 

1986 e MINTON et al., 1989). Segundo SLIFE (1985), quando graminicidas são 

misturados com latifolicidas, ambos de aplicação em pós-emergência, podem ocorrer 

antagonismos que geralmente causam reduções no controle de gramíneas. 

Corroborando-se com VIDRINE et al. (1995), pode-se afirmar que condições ambientais 

desfavoráveis podem favorecer o efeito antagônico da mistura. Ainda, os mesmos 
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autores afirmam que a umidade do solo inadequada constitui-se no principal fator para o 

decréscimo no controle de gramíneas e aumento do antagonismo. 

Constitui-se em prática de maior importância o controle das plantas daninhas até 

o momento em que a soja, desenvolvida o suficiente, sombreie o solo impedindo a 

germinação e o crescimento das mesmas. O desempenho das plantas daninhas 

remanescentes, além da evolução nas testemunhas infestadas, foram acompanhadas. 

Na Tabela 39, são apresentadas as médias das porcentagens de cobertura das 

plantas remanescentes à aplicação do herbicida, obtidas em avaliações visuais feitas 

aos 5, 15 e 30 DAA. 
 
TABELA 39. Médias das porcentagens de cobertura do solo pelas plantas daninhas remanescentes ao 

controle, atribuídas nas observações visuais feitas em diferentes dias após a aplicação 
(DAA) do herbicida, Jaboticabal – SP, 2000/2001. 

Cobertura do solo(%) Cultivares Manejo Dosagens 
(l/ha p.c.) 5 DAA 15 DAA 30 DAA 

fomesafen + fluazifop – p- butil 1,6 6,5 2,5 1,2 
fomesafen + fluazifop – p- butil 1,2 13,3 7,8 5,6 
fomesafen + fluazifop – p- butil 0,8 10,8 8,0 8,5 
Testemunha com capinas - 0,0 0,0 0,0 

IAC- 
Foscarin31 

Testemunha sem capinas - 50,0 70,0 81,3 
fomesafen + fluazifop – p- butil 1,6 9,0 5,3 3,3 
fomesafen + fluazifop – p- butil 1,2 6,8 3,5 3,9 
fomesafen + fluazifop – p- butil 0,8 17,0 16,3 17,9 
Testemunha com capinas - 0,0 0,0 0,0 

MG/BR46-
Conquista 

Testemunha sem capinas - 42,5 63,8 72,5 
 

De modo geral, pode-se observar que o herbicida, mesmo em dosagens 

reduzidas controlou bem e o número de plantas remanescentes foi pequeno. Ainda, 

constatou-se aumento no controle para as épocas mais tardias a partir da aplicação. 

Aos 30 DAA, o cultivar MG/BR46-Conquista apresentou fechamento total entre 

dosséis, enquanto para o IAC- Foscarin31 isto ocorreu aos 35 DAA. As poucas plantas 

remanescentes em ambos os cultivares, tiveram seus crescimentos parcialmente 

inibidos durante o ciclo. Nas testemunhas infestadas pôde-se observar aumento 

progressivo da cobertura vegetal do solo, nas diferentes datas de avaliações, além de 

maiores porcentagens de cobertura nas parcelas do cultivar IAC- Foscarin31. 

A maior presença de cobertura vegetal no cultivar IAC- Foscarin31 deu-se ao fato 

desta possuir porte ereto e pequena ramificação, havendo fechamento entre dosséis 
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mais tardiamente. KNAKE (1972) afirmou que a formação de um dossel com 95% de 

sombreamento da cultura de soja leva à prevenção da emergência de Setaria faberi, 

enquanto 80% não é capaz de promover esta supressão. 

Analisando as testemunhas infestadas para ambos os cultivares, nota-se que o 

cultivar MG/BR46-Conquista apresenta características varietais mais favoráveis ao 

sombreamento precoce, condicionando maior capacidade competitiva com as plantas 

daninhas. De acordo com McWHORTER & HARTWIG (1972), CHEMALE & FLECK 

(1982), DURIGAN (1983) e RASSINI (1988), as diferenças varietais podem condicionar 

maior ou menor capacidade competitiva dos cultivares de soja com as plantas daninhas. 

Segundo RASSINI (1988), cultivares de soja respondem de maneira diferenciada na 

interação cultura-mato, e essas respostas advém de características intrínsecas dos 

mesmos. 

Diferenças na arquitetura foliar das plantas de soja na formação do dossel podem 

promover maior ou menor sombreamento das entrelinhas, aumentando ou diminuindo a 

eficácia na competitividade com plantas daninhas, que poderão vir a emergir na fase 

final do ciclo da cultura, prejudicando a colheita e a qualidade do produto colhido. O 

sombreamento mais precoce imposto por alguns cultivares auxilia no controle das 

plantas daninhas, já que a maioria delas necessita de luz para germinar e se 

desenvolver. TAYLORSON & BORTHWICK (1969) e FENNER (1980), estudando os 

efeitos da luz sobre a germinação de sementes de plantas daninhas, já comprovaram o 

fenômeno da fotoblastia  

Com intuito de determinar-se a capacidade de sombreamento precoce das 

entrelinhas através do fechamento entre dosséis, realizou-se avaliações quanto à 

distância entre dosséis, em diferentes épocas após a aplicação do herbicida (Tabela 40). 

Aos 10 DAA constata-se semelhanças quanto à distância entre dosséis para os 

cultivares e manejos testados. Analisando os resultados desta época de avaliação, 

pode-se observar que até 33 dias após a semeadura (DAS) não foi constatada 

interferência das plantas daninhas. Desta maneira, pode-se afirmar que os cultivares de 

soja apresentavam-se dentro de seu Período Anterior à Interferência (PAI). Resultados 
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semelhantes foram obtidos por BLANCO et al. (1978), DURIGAN (1983) e MINISTERI & 

MELHORANÇA (1984), estudando estes períodos para diversos cultivares. 
 
TABELA 40. Valores de F, coeficientes de variação (CV%) e Teste de Tukey aplicado às médias das 

distâncias descobertas entre os dosséis, em diferentes épocas após aplicação do herbicida, 
Jaboticabal – SP, 2000/2001. 

 Distância descoberta entre dosséis (cm) 
 Variáveis 10 DAA 20 DAA 30 DAA 
F Cultivar (C) 7,50ns 3,59ns - 
 Manejo (M) 2,19ns 9,66** 18,37** 
 C x M 0,85ns 1,21ns - 
Cultivar (C) IAC Foscarin 31 19,8 8,8 4,6 
 MG/BR46 - Conquista 17,9 7,6 - 
CV(%)  11,5 24,7 - 
DMS  2,2 2,0 - 
Manejo (M) fomesafen + fluazifop – p – butil (1,6) (1) 18,5 8,3  b (2) 3,8 b (3) 
 fomesafen + fluazifop – p – butil (1,2) 18,4 7,7  b 4,3 b 
 fomesafen + fluazifop – p – butil (0,8) 18,4 7,5  b 3,9 b 
 Testemunha com capinas 18,6 7,6  b 3,3 b 
 Testemunha sem capinas 20,1 10,0a 7,6 a 
CV(%)  7,2 11,7 17,6 
DMS  2,0 1,4 1,8 
DAA – dias após a aplicação; (1) l/ha do produto comercial; (2) Médias seguidas da mesma letra, numa 
mesma coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey (P>0,05); (3) Não houve medições entre dosséis 
para o cultivar MG/BR46-Conquista, por apresentar fechamento total aos 27 DAA. 
 

Aos 20 DAA verificam-se diferenças significativas entre os manejos. A maior 

distância entre dosséis é observada na testemunha infestada, onde a cultura foi 

submetida á maior competição com as plantas daninhas. Segundo DURIGAN (1983), 

WYSE et al. (1986) e VELINI (1989), a matointerferência afeta o desenvolvimento total 

das plantas de soja. 

Aos 30 DAA as distâncias entre dosséis foram avaliadas apenas para o cultivar 

IAC- Foscarin31, devido ao 'MG/BR46-Conquista' apresentar-se totalmente fechado e 

sombreado. O fechamento total do cultivar IAC- Foscarin31 ocorreu aos 35 DAA. 

RASSINI (1988), estudando a distância descoberta entre dosséis, para os cultivares 

IAC-8 e Foscarin, pôde observar que, sempre houve maiores distâncias para o último. 

A altura do dossel das plantas de soja exerce importante função na interceptação 

solar, eliminando a possibilidade de germinação de sementes e desenvolvimento de 

plantas daninhas remanescentes à aplicação de herbicidas. A altura das plantas de soja 

está intimamente ligada às características varietais da cultura. NOGUCHI & NAKAYAMA 
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(1978) afirmam que a altura das plantas é muito importante, pois ela pode, juntamente 

com a área foliar, diminuir a penetração de luz no dossel. 

As medições de altura (cm) das plantas de soja, apresentadas na Tabela 41, 

mostram, aos 10 DAA, diferenças significativas apenas entre cultivares. Aos 20 DAA 

ocorreram diferenças significativas na interação (C x M). 

Na Tabela 42, com o desdobramento da interação, verifica-se menor altura das 

plantas de soja na testemunha infestada para o cultivar MG/BR46-Conquista, embora 

não diferencie dos manejos químicos. Os efeitos da mato-interferência na altura da soja, 

também foram constatadas por CARVALHO (1993). Apesar de não apresentarem 

diferenças significativas em relação à testemunha infestada, os manejos químicos 

apresentam-se superiores. As testemunhas infestadas não apresentaram diferenças 

significativas entre os cultivares. Nota-se, ainda, menor porte para o cultivar IAC- 

Foscarin31. 

Aos 30 DAA, houveram diferenças na altura de plantas entre os cultivares e entre 

tratamentos testados. Apenas a redução de 50% (0,8 l/ha) na dosagem recomendada 

apresentou-se superior aos demais.  
 
TABELA 41. Valores de F, coeficientes de variação (CV%) e médias de altura (cm) das plantas de soja, 

em diferentes épocas após a aplicação do herbicida, na semeadura feita em dezembro, 
Jaboticabal – SP, 2000/2001. 

 Altura (cm) de plantas 
 Variáveis 10 DAA 20 DAA 30 DAA Final (3) 
F Cultivar (C) 163,81** 42,01** 24,18* 140,53** 
 Manejo (M) 1,82ns 1,30ns 3,48* 1,77ns 
 C x M 1,24ns 3,18* 1,83ns 0,68ns 
Médias (C) IAC Foscarin 31 29,4 b (2)  77,0 b 74,9 b 
 MG/BR46 - Conquista 33,3 a  81,0 a 85,6 a 
CV(%)  3,1  3,2 3,5 
DMS  1,0  2,6 2,9 
Médias (M) fomesafen + fluaz. (1,6) (1) 30,8  78,5 ab 79,3 
 fomesafen + fluaz. (1,2) 31,3  79,3 ab 82,0 
 fomesafen + fluaz.l (0,8) 33,2  80,1 a 80,2 
 Testemunha com capinas 31,0  79,8 ab 81,7 
 Testemunha sem capinas 31,2  77,4 b 77,9 
CV (%)  3,6  2,1 4,5 
DMS  1,7  2,5 5,4 
DAA – dias após a aplicação; (1) – l/ha do produto comercial;(2) Médias seguidas da mesma letra, numa 
mesma coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey (P>0,05);(3) Na colheita, aos 103 DAS para o 
cultivar IAC Foscarin 31 e aos 123 DAS para o cultivar MG/BR46-Conquista. 
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TABELA 42. Desdobramento da interação significativa para a altura de plantas aos 20 DAA, para todos os 
cultivares e manejos estudados. Jaboticabal – SP, 2000/2001. 

Altura (cm) de plantas 
Manejo Dosagens 

(l/ha p.c.) IAC- Foscarin 31 MG/BR46-Conquista 
fomesafen + fluazifop – p – butil  1,6 50,8a B 54,8ab A 
fomesafen + fluazifop – p – butil  1,2 52,6a B 55,7ab A 
fomesafen + fluazifop – p – butil  0,8 50,6a B 56,9ab A 
Testemunha com capinas - 50,4a B 57,1a   A 
Testemunha sem capinas - 51,7a A 53,4b   A 
DMS Tukey (5%)   
Manejo d. Cultivar  3,6 
Variedade d. Manejo  2,6 
Obs: Médias na mesma linha, seguidas de letras maiúsculas iguais e na mesma coluna, seguidas de letras 
minúsculas  iguais, não diferem entre si pelo teste de Tukey (P>0,05). 
 

Antecedendo a colheita de cada cultivar, determinou-se a altura final das plantas, 

considerando-se o comprimento entre o colo até o ápice da haste principal da planta, 

com metodo diferenciado das avaliações anteriores. Portanto, os resultados ficaram 

próximos aos obtidos para 30 DAA, embora tenham apresentado diferenças 

significativas apenas entre cultivares. 

A maior densidade de plantas de soja por metro, e a influência do fotoperíodo 

condicionado pela época de semeadura, proporcionou menor crescimento para o cultivar 

IAC- Foscarin31. Diferenças varietais quanto à altura também foram constatadas por 

RASSINI (1988) e BRIZUELA (1994), estudando o comportamento de cultivares na 

interceptação de luz e capacidade de sombreamento.  

Na Tabela 43 são apresentadas as médias das notas atribuídas, visualmente, 

com base na escala do EWRC (1964), para as avaliações de toxicidade do herbicida às 

plantas de soja nas diferentes épocas após a aplicação. Pode-se observar que houve 

diminuição nos sintomas em função das reduções nas dosagens do herbicida. Aos 5 e 

15 DAA, nota-se maiores índices de intoxicação para o cultivar IAC- Foscarin31, quando 

utilizou-se da dosagem padrão, mostrando maior sensibilidade ao herbicida. 

De modo geral, houve pequena intoxicação das plantas pelo herbicida, com 

sintomas mais evidentes para o cultivar IAC- Foscarin31, observados visualmente aos 5 

DAA. Aos 15 DAA, constatava-se rápida recuperação pelos cultivares, com redução dos 

sintomas observados, sendo que aos 30 DAA, os mesmos já não eram perceptíveis. 
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TABELA 43. Médias das notas atribuídas para os sintomas de intoxicação às plantas de soja em 
diferentes épocas após aplicação do herbicida, Jaboticabal – SP, 2000/2001. 

Notas (1) de fitointoxicação Cultivares Manejo Dosagens 
(l/ha p.c.)  5 DAA 15 DAA 30 DAA 

fomesafen + fluazifop – p- butil 1,6 4,5 2,5 1,0 
fomesafen + fluazifop – p- butil 1,2 3,0 2,0 1,0 
fomesafen + fluazifop – p- butil 0,8 2,0 1,0 1,0 
Testemunha com capinas - 1,0 1,0 1,0 

IAC- 
Foscarin31 

Testemunha sem capinas - 1,0 1,0 1,0 
fomesafen + fluazifop – p- butil 1,6 3,3 2,0 1,0 
fomesafen + fluazifop – p- butil 1,2 3,0 2,0 1,0 
fomesafen + fluazifop – p- butil 0,8 2,0 1,0 1,0 
Testemunha com capinas - 1,0 1,0 1,0 

MG/BR46-
Conquista 

Testemunha sem capinas - 1,0 1,0 1,0 
(1) Com base na escala EWRC (1964); DAA – Dias Após a Aplicação. 
 

As médias referentes a massas fresca e seca de nódulos, aos 50 DAS para o 

cultivar IAC- Foscarin31 e aos 65 DAS para o cultivar MG/BR46-Conquista, coletados no 

estádio de formação de vagens (R4), são apresentadas na Tabela 44. 

As massas fresca (MF) e seca (MS) apresentam-se com resultados semelhantes 

entre cultivares e manejos testados. Assim, pode-se afirmar que não houve influência do 

herbicida utilizado na formação de nódulos de ambos os cultivares. 
 
TABELA 44. Valores de F, coeficientes de variação (CV%) e teste de Tukey aplicado às médias das 

massas fresca e seca de nódulos, coletados no estádio de formação de vagens (R4) de cada 
cultivar, Jaboticabal – SP, 2000/2001. 

 Massas fresca (MF) e seca (MS) de nódulos 
de cinco plantas (g) 

 
Variáveis 

MF MS 
F Cultivar (C) 0,65ns 7,22ns 
 Manejo (M) 0,74ns 1,00ns 
 C x M 0,71ns 0,13ns 
Médias (C) IAC Foscarin 31 1,44  0,53 
 MG/BR46 - Conquista 1,19 0,85 
CV(%)  74,6 53,4 
DMS  0,99 0,37 
Médias (M) fomesafen + fluazifop – p – butil (1,6) (2) 1,49(1) 0,79 
 fomesafen + fluazifop – p – butil (1,2) 1,30 0,66 
 fomesafen + fluazifop – p – butil (0,8) 1,39 0,72 
 Testemunha com capinas 1,18 0,63 
 Testemunha sem capinas 1,21 0,66 
CV(%)  32,2 27,1 
DMS  0,62 0,28 
(1) Médias seguidas da mesma letra, numa mesma coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey 
(P>0,05);(2) l/ha do produto comercial. 
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No presente experimento, procurou-se comprovar se a intoxicação constatada, 

caracterizada por clorose e necrose na parte aérea das plantas, teria possibilidade de 

influenciar na fotossíntese e consequentemente no envio de fotoassimilados para a parte 

subterrânea, onde ocorre a fixação do nitrogênio. 

Na Tabela 45 são apresentadas as médias do número de plantas por metro de 

sulco (do estande inicial), aos 20 dias após a semeadura (DAS) e no final, aos 102 DAS 

para o cultivar IAC- Foscarin31 e aos 123 DAS para o cultivar MG/BR46-Conquista.  

Não houve diferença estatisticamente significativa dos estandes entre os 

cultivares e manejos testados, na contagem realizada antecedendo a aplicação do 

herbicida, contribuindo para a uniformização da competição intra-específica imposta, 

assim como para a garantia de que as diferenças sejam resultados exclusivos dos 

efeitos dos tratamentos. RASSINI (1988) e CARVALHO (1993), trabalharam com 

densidades iniciais semelhantes ao do presente estudo. 
 
TABELA 45. Valores de F, coeficientes de variação (CV%) e teste de Tukey aplicado às médias de plantas 

por metro, na avaliação dos estandes inicial e final da soja, Jaboticabal – SP, 2000/2001. 
 Número de plantas de soja por metro 
 Variáveis Estande inicial Estande final 
F Cultivar (C) 0,02 ns 13,11 * 
 Manejo (M) 0,88 ns 2,83 * 
 C x M 2,74 ns 1,65 ns 
Cultivar (C) IAC Foscarin 31 17,6 14,0 b (1) 
 MG/BR46 - Conquista 17,6 15,6 a 
CV(%)  10,3 9,3 
DMS  1,8 1,4 
Manejo (M) fomesafen + fluazifop – p – butil (1,6) (2) 17,8 15,6 
 fomesafen + fluazifop – p – butil (1,2) 17,7 15,6 
 fomesafen + fluazifop – p – butil (0,8) 18,0 15,4 
 Testemunha com capinas 16,9 14,4 
 Testemunha sem capinas 17,5 13,2 
CV(%)  7,4 12,0 
DMS  1,9 2,6 
(1) Médias seguidas da mesma letra, numa mesma coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey 
(P>0,05); (2) l/ha do produto comercial. 
 

Antecedendo a colheita, realizou-se contagem do número final de plantas, 

constatando diferenças significativas entre cultivares e manejos testados. Obteve-se 

menor estande para o cultivar IAC- Foscarin31. Embora não haja diferença pelo teste de 

comparação de médias para os manejos testados, esta foi constatada pela análise de 
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variância. Segundo BARNI et al. (1980) e RUEDELL et al. (1981), a densidade 

populacional é um dos principais fatores de mortalidade de plantas de soja. Segundo 

VELINI (1989), do mesmo modo que a competição intra-específica, a competição 

interespecífica também aumenta a mortalidade de plantas de soja. 

Uma das características marcantes que auxilia no controle de plantas daninhas 

em convivência com a cultura é a presença de grande área foliar sombreando os 

espaços de entrelinhas, evitando a germinação após o período residual de herbicidas 

aplicados para este fim. Quando se trata de herbicidas aplicados em pós-emergência, 

esta relação torna-se mais forte, devido ao fato dos herbicidas controlarem apenas as 

plantas daninhas germinadas. Segundo DURIGAN (1983), o melhor controle das plantas 

daninhas proporciona a formação de maior e mais precoce área foliar da soja, com 

benefícios diretos na complementação do controle e, consequentemente, na 

produtividade da cultura. 

Com intuito de determinar-se esta relação, foram realizadas avaliações quanto ao 

índice de área foliar (IAF), massa seca de folhas, ramos e caules e vagens, além da 

massa seca total produzida pela parte aérea das plantas. Determinou-se o IAF da soja, 

procurando-se relacionar o nível de controle proporcionado pelas dosagens reduzidas, à 

possível competição das plantas daninhas remanescentes e ao efeito na área foliar 

produzida pelas plantas. A precocidade com que se formam altos IAF em situações 

caracterizada por bons controles das plantas daninhas permitem supor a existência de 

estreito relacionamento entre tais características. O cultivar MG/BR46-Conquista 

apresentou uma avaliação a mais devido ao fato dele ter ciclo de vida mais longo. 

As médias dos índices de área foliar (IAF), avaliados em diferentes épocas após a 

aplicação do herbicida na cultura da soja, são apresentados na Tabela 46. 

A testemunha infestada apresentou-se com os menores índices, devido a 

interferência das plantas daninhas sobre a cultura. Os manejos com reduções na 

dosagem apresentaram-se com resultados semelhantes aos obtidos para a testemunha 

com capinas. 

Aos 29 DAA, verifica-se diferença significativa para a interação (C x M), cujo 

desdobramento é apresentado na Tabela 47. Ambos os cultivares apresentaram máximo 
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valor do índice aos 43 DAA, diminuindo com o início da maturidade fisiológica dos grãos 

(R7). A diminuição do índice nas últimas épocas de avaliação ocorre devido às plantas 

encontrarem-se em senescência, com queda natural de folhas. 
 
TABELA 46. Valores de F, coeficientes de variação (CV%) e teste de Tukey aplicado às médias dos 

índices de área foliar (IAF), em diferentes épocas após a aplicação do herbicida na cultura 
da soja, Jaboticabal – SP, 2000/2001. 

 IAF 
 Variáveis 15 DAA 29 DAA 43 DAA 57 DAA 71 DAA 
F Cultivar (C) 0,19 ns 0,11 ns 3,78 * 20,32 * - 
 Manejo (M) 2,74 ns 8,01 ** 4,25 ** 1,85 ns 0,82 ns 
 C x M 0,81 ns 2,90 * 0,95 ns 2,74 ns - 
Cultivar (C) IAC Foscarin 31 4,2  6,0 b 6,0 b - 
 MG/BR46 - Conquista 4,3  7,3 a 6,9 a 6,2 
CV(%)  17,1  15,4 9,9 - 
DMS  0,7  1,0 0,64 - 
Manejo (M) fomesafen + fluaz. (1,6) (3) 4,4  7,0 a (1) 6,6 5,6 (2) 
 fomesafen + fluaz. (1,2) 4,2  7,1 a 6,7 6,7 
 fomesafen + fluaz. (0,8) 4,4  7,1 a 6,7 6,1 
 Testemunha c/ capinas 4,4  6,4 ab 6,5 6,3 
 Testemunha s/ capinas 3,8  5,6 b 5,7 6,2 
CV(%)  10,7  13,8 13,9 14,4 
DMS  0,7  1,3 1,3 2,0 

(1) Médias seguidas da mesma letra, numa mesma coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey 
(P>0,05); (2) Teste de Tukey feito apenas para o cultivar Conquista;(3) l/ha do produto comercial; DAA – dias 
após a aplicação. 
 

Aos 43 e 57 DAA, o cultivar MG/BR46-Conquista apresentou IAF superior ao IAC- 

Foscarin31, apresentando características mais favoráveis à complementação no controle 

das plantas daninhas. Os manejos químicos aos 43 DAA apresentaram os maiores 

índices. 

Com o desdobramento da interação aos 29 DAA, constata-se menor índice para a 

testemunha infestada do cultivar IAC- Foscarin31, mostrando haver maior sensibilidade 

à interferência de plantas daninhas. Resultados semelhantes quanto à interferência das 

plantas daninhas nesta característica analisada, também foram obtidos por BRIZUELA 

(1994) e BRAZ (1996). 

Resultados semelhantes ao observados para o índice de área foliar (IAF) foram 

obtidos para massa seca de folhas e ramos e caules, apresentados nas Tabelas 48 e 

50. Estes foram menos perceptíveis para o cultivar MG/BR46-Conquista. 
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TABELA 47. Desdobramento da interação significativa para o índice de área foliar aos 29 DAA, para todos 
os manejos e cultivares estudados, Jaboticabal – SP, 2000/2001. 

IAF Manejo Dosagens 
(l/ha) IAC- Foscarin 31 MG/BR46-Conquista 

fomesafen + fluazifop – p – butil  1,6 7,1 a A 6,3 a A 
fomesafen + fluazifop – p – butil  1,2 7,2 a A 6,5 a A 
fomesafen + fluazifop – p – butil  0,8 7,2 a A 7,3 a A 
Testemunha com capinas - 7,3 a A 6,3 a B 
Testemunha sem capinas - 5,2 b A 6,1 a A 
DMS (5%)   
Manejo d. Cultivar  1,4 
Cultivar d. Manejo  

 
0,9 

Obs: Médias na mesma linha, seguidas de letras maiúsculas iguais e, na mesma coluna, seguidas de 
letras minúsculas  iguais, não diferem entre si pelo teste de Tukey (P>0,05). 
 
 
TABELA 48. Valores de F, coeficientes de variação (CV%) e teste de Tukey aplicado às médias da massa 

seca de folhas em diferentes épocas após a aplicação do herbicida na cultura da soja, 
Jaboticabal – SP, 2000/2001. 

  Massa seca de folhas em três plantas (g) 
 Variáveis 15 DAA 29 DAA 43 DAA 57 DAA 71 DAA 
F Cultivar (C) 0,04  ns 19,92 * 0,34   ns 18,85* - 
 Manejo (M) 1,53  ns 4,81 ** 4,08 * 0,27 ns 7,29 ** 
 C x M 0,29 ns 0,92 ns 3,46 * 1,19 ns - 
Cultivar (C) IAC- Foscarin 31 11,80 19,74 a (1)  20,34 b - 
 MG/BR46 - Conquista 11,70 17,79 b  22,71 a 23,06 
CV(%)  13,1 7,4  8,0 - 
DMS  1,54 1,38  1,73 - 
Manejo (M) fomesafen + fluaz. (1,6) (3) 11,78 16,48 c  21,78 20,59 b (2) 
 fomesafen + fluaz. (1,2) 11,64 19,06 abc  21,76 26,44 a 
 fomesafen + fluaz. (0,8) 11,88 20,83 a  21,72 23,25 ab 
 Testemunha c/ capinas 12,33 20,25 ab  21,95 23,08 ab 
 Testemunha s/ capinas 11,12 17,20 bc  20,40 21,94 b 
CV(%)  8,5 13,0  15,9 7,0 
DMS  1,47 3,58  5,04 3,62 

(1) Médias seguidas da mesma letra, numa mesma coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey 
(P>0,05); (2) Teste de Tukey feito apenas para o cultivar MG/BR46-Conquista;(3) l/ha do produto comercial; 
DAA – Dias Após a Aplicação. 
 
 

Com o desdobramento da interação, apresentada na Tabela 49, verifica-se menor 

massa seca de folhas para a testemunha infestada, apesar de não diferenciar-se 

estatisticamente da com capinas. Os cultivares e manejos testados também apresentam-

se com diferenças significativas entre as testemunhas. 
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TABELA 49. Desdobramento da interação significativa para a massa seca de folhas aos 43 dias após a 
aplicação (DAA) do herbicida, para todos os manejos e cultivares estudados, Jaboticabal – 
SP, 2000/2001. 

Massa seca de folhas em três plantas (g) 
Manejo Dosagens 

(l/ha) IAC- Foscarin 31 MG/BR46-Conquista 
fomesafen + fluazifop – p – butil  1,6 27,61a   A 22,64 a B 
fomesafen + fluazifop – p – butil  1,2 25,32a   A 23,13 a A 
fomesafen + fluazifop – p – butil  0,8 23,58ab A 24,23 a A 
Testemunha com capinas - 23,20ab A 24,36 a A 
Testemunha sem capinas - 18,47  b B 22,24 a A 
DMS (5%)   
Manejo d. Cultivar  5,31 
Cultivar d. Manejo  3,50 
Obs: Médias na mesma linha, seguidas de letras maiúsculas iguais e, na mesma coluna, seguidas de 
letras minúsculas  iguais, não diferem entre si pelo teste de Tukey (P>0,05). 
 
 
TABELA 50. Valores de F, coeficientes de variação (CV%) e teste de Tukey aplicado às médias da massa 

seca de ramos e caules, em diferentes épocas após a aplicação do herbicida na cultura da 
soja, Jaboticabal – SP, 2000/2001. 

 Massa seca de ramos e caules em três plantas (g) 
 Variáveis 15 DAA 29 DAA 43 DAA 57 DAA 71 DAA 
F Cultivar (C) 0,24 ns 1,07 ns 21,97 * 68,14 ** - 
 Manejo (M) 1,24 ns 3,74 * 5,42 ** 0,35 ns 4,09 * 
 C x M 0,19 ns 0,71 ns 1,67 ns 1,29 ns - 
Cultivar (C) IAC Foscarin 31 10,95 23,00 30,75 b 31,78 b - 
 MG/BR46 - Conquista 11,19 22,26 35,82 a 40,09 a 35,36 
CV(%)  14,1 10,0 10,3 8,9 - 
DMS  1,56 2,27 3,44 3,20 - 
Manejo (M) fomesafen + fluaz. (1,6) (3) 11,39 20,15 b (1) 34,68 a 36,18 30,65 b (2) 
 fomesafen + fluaz. (1,2) 10,96 23,23 ab 34,38 a 36,66 41,67 a 
 fomesafen + fluaz. (0,8) 11,04 24,34 ab 33,48 a 36,36 35,60 ab 
 Testemunha c/ capinas 11,34 24,41 a 35,19 a 36,79 35,36 ab 
 Testemunha s/ capinas 10,62 21,04 ab 28,70 b 33,71 33,55 ab 
CV(%)  7,2 12,6 9,6 16,9 11,3 
DMS  1,17 4,20 4,73 8,93 9,00 

(1) Médias seguidas da mesma letra, numa mesma coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey 
(P>0,05); (2) Teste de Tukey feito apenas para o cultivar Conquista;(3) l/ha do produto comercial; DAA – 
Dias Após a Aplicação. 

 
Analisando-se as médias da massa seca de vagens (Tabela 51), verifica-se para 

o cultivar IAC- Foscarin31 uma antecipação nas fases de desenvolvimento, produzindo 

vagens primeiro. Nota-se, nas diferentes épocas avaliadas, um atraso neste para o 

manejo em convivência com a comunidade infestante. 
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TABELA 51. Valores de F, coeficientes de variação (CV%) e teste de Tukey aplicado às médias da massa 
seca de vagens, em diferentes épocas após a aplicação do herbicida na cultura da soja, 
Jaboticabal – SP, 2000/2001. 

  Massa seca de vagens em três plantas (g) 
 Variáveis 15 DAA 29 DAA 43 DAA 57 DAA 71 DAA 
F Cultivar (C) - 1,14 ns 1094,01 ** 136,46 ** - 
 Manejo (M) - - 3,91 * 2,80 * 1,38 ns 
 C x M - - 4,05 * 4,06 * - 
Cultivar (C) IAC Foscarin 31 - 0,34 (1)   - 
 MG/BR46 - Conquista - -   26,29 (2) 
CV(%)  - -   - 
DMS  - -   - 
Manejo (M) fomesafen + fluaz. (1,6) (3) - 0,16    24,04 
 fomesafen + fluaz. (1,2) - 0,34    31,02 
 fomesafen + fluaz. (0,8) - 0,55   28,92 
 Testemunha c/ capinas - 0,36   24,51 
 Testemunha s/ capinas - 0,29   22,96 
CV(%)  - 77,3   22,6 
DMS  - 0,59   13,39 

(1) Teste de Tukey feito apenas para o cultivar IAC Foscarin 31;(2) Teste de Tukey feito apenas para o 
cultivar MG/BR46-Conquista; (3) l/ha do produto comercial; Médias seguidas da mesma letra, numa mesma 
coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey (P>0,05); DAA – Dias Após a Aplicação. 

 
Com o desdobramento da interação constatada aos 43 DAA, apresentada na 

Tabela 52, observa-se que a formação de vagens no cultivar IAC- Foscarin31 foi 

retardada pela interferência das plantas daninhas na testemunha sem capinas, embora 

não haja diferenças significativas da com capinas. Nesta época, os manejos químicos 

apresentaram-se com resultados superiores ao da testemunha infestada, sem que 

diferissem da capinada para o cultivar IAC- Foscarin31. Resultados semelhantes podem 

ser observados para a interação constatada aos 57 DAA, apresentada na Tabela 53, 

com diferenças mais expressivas. 
TABELA 52. Desdobramento da interação significativa para a massa seca de vagens aos 43 dias após 

aplicação (DAA), para todos os manejos e cultivares estudados, Jaboticabal – SP, 2000/2001. 
Massa seca de vagens em três plantas 

Manejo Dosagens 
(l/ha) IAC- Foscarin 31 MG/BR46-Conquista 

fomesafen + fluazifop – p – butil  1,6 10,44 a   A 0,69 a B 
fomesafen + fluazifop – p – butil  1,2 8,80   a   A 0,69 a B 
fomesafen + fluazifop – p – butil  0,8 9,64   a   A 0,56 a B 
Testemunha com capinas - 8,23   ab A 0,78 a B 
Testemunha sem capinas - 5,92     b A 0,64 a B 
DMS (5%)   
Manejo d. Cultivar  2,53 
Cultivar d. Manejo  1,65 
Obs: Médias na mesma linha, seguidas de letras maiúsculas iguais e, na mesma coluna, seguidas de 
letras minúsculas  iguais, não diferem entre si pelo teste de Tukey (P>0,05). 
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TABELA 53. Desdobramento da interação significativa para a massa seca de vagens aos 57 dias após a 
aplicação (DAA) do herbicida, para os manejos e cultivares estudados, Jaboticabal – SP, 
2000/2001. 

Massa seca de vagens em três plantas (g) 
Manejo Dosagens 

(l/ha) IAC- Foscarin 31 MG/BR46-Conquista 
fomesafen + fluazifop – p – butil  1,6 34,85 a A  9,08 a B 
fomesafen + fluazifop – p – butil  1,2 27,55 ab A 10,79 a B 
fomesafen + fluazifop – p – butil  0,8 26,71 ab A 12,89 a B 
Testemunha com capinas - 32,08 a A 9,94 a B 
Testemunha sem capinas - 19,96 b A  10,17 a B 
DMS (5%)  
Manejo d. Cultivar 9,35 
Cultivar d. Manejo 6,63 

Obs: Médias na mesma linha, seguidas de letras maiúsculas iguais e na mesma coluna, seguidas de 
letras minúsculas  iguais, não diferem entre si pelo teste de Tukey (P>0,05). 
 

As médias dos resultados obtidos para a massa seca da parte aérea das plantas 

são apresentados na Tabela 54. 
 
TABELA 54. Valores de F, coeficientes de variação (CV%) e teste de Tukey aplicado às médias da massa 

seca da parte aérea das plantas em diferentes épocas após a aplicação do herbicida na soja 
semeada no mês de dezembro, Jaboticabal – SP, 2000/2001. 

  Massa seca da parte aérea em três plantas (g) 
 Variáveis 15 DAA 29 DAA 43 DAA 57 DAA 71 DAA 
F Cultivar (C) 0,1 ns 6,86 ns 2,03 ns 5,41 ns - 
 Manejo (M) 1,41 ns 4,25 ** 6,10 ** 0,94 ns 2,78 ns 
 C x M 0,17 ns 0,80 ns 3,52 * 2,24 ns - 
Cultivar (C) IAC Foscarin 31 8,19 28,51  65,76 - 
 MG/BR46 - Conquista 8,30 25,46  58,78 70,74 (2) 
CV(%)  38,0 13,7  15,2 - 
DMS  3,15 3,70  9,54 - 
Manejo (M) fomesafen + fluaz. (1,6)(3) 8,57 22,11 b (1)  65,33 63,04 
 fomesafen + fluaz. (1,2) 8,01 27,86 ab  63,00 85,28 
 fomesafen + fluaz. (0,8) 8,40 30,92 a  63,28 73,17 
 Testemunha c/ capinas 9,08 30,25 a  65,16 68,36 
 Testemunha s/ capinas 7,15 23,79 ab  54,58 63,86 
CV(%)  20,9 19,8  20,7 15,4 
DMS  2,53 7,88  19,01 24,54 

(1) Médias seguidas da mesma letra, numa mesma coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey 
(P>0,05); (2) Teste de Tukey feito apenas para o cultivar MG/BR46-Conquista; (3) l/ha do produto 
comercial; DAA – dias após a aplicação. 
 

Aos 43 DAA para a massa seca da parte aérea, verifica-se diferenças 

significativas para a interação (C x M), cujo desdobramento, apresentado na Tabela 55, 

demonstra maiores valores para o cultivar IAC- Foscarin31, além de apresentar 

testemunha infestada com menor massa, diferenciando-se da observada para o 
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MG/BR46-Conquista. Devido apresentar-se em estádio de desenvolvimento mais 

avançado, constata-se superioridade do cultivar IAC- Foscarin31. Portanto, o maior 

acúmulo de massa seca nos grãos foi a grande responsável pela diferença. 
 
TABELA 55. Desdobramento da interação significativa para a massa seca da parte aérea aos 43 dias 

após a aplicação (DAA) do herbicida, para todos os manejos e cultivares estudados, 
Jaboticabal – SP, 2000/2001. 

Massa seca da parte aérea em três plantas (g) 
Manejo Dosagens 

(l/ha) IAC- Foscarin 31 MG/BR46-Conquista 
fomesafen + fluazifop – p – butil  1,6 57,35 a A 44,20 a B 
fomesafen + fluazifop – p – butil  1,2 53,01 a A 45,23 a A 
fomesafen + fluazifop – p – butil  0,8 47,95 a A 46,74 a A 
Testemunha com capinas - 49,62 a A 48,31 a A 
Testemunha sem capinas - 32,38 b B 41,63 a A 
DMS (5%)   
Manejo d. Cultivar  13,18 
Cultivar d. Manejo  9,21 
Obs: Médias na mesma linha, seguidas de letras maiúsculas iguais e, na mesma coluna, seguidas de 
letras minúsculas  iguais, não diferem entre si pelo teste de Tukey (P>0,05). 
 

De modo geral, a testemunha infestada apresenta-se com resultados inferiores 

quanto a massa seca da parte aérea. Os manejos químicos apresentaram 

comportamento semelhante ao manejo com capinas durante todo o ciclo da cultura, 

corroborando os resultados obtidos por BRAZ (1996). Ainda, observa-se um aumento na 

massa seca, sem demonstrar um máximo de acúmulo. O maior acúmulo de 

fotoassimilados para os grãos faz com que a massa de vagens se torne mais expressiva 

ao final do ciclo da cultura. 

Segundo PITELLI & NEVES (1978), a competição imposta pelas plantas daninhas 

na cultura da soja afeta negativamente o acúmulo da massa seca nos diversos órgãos 

da planta, sem contudo, alterar a distribuição percentual dessa massa seca na planta, 

exceção feita aos estádios finais do ciclo de desenvolvimento. 

Dentre os fatores que interferem negativamente na produção final de uma cultura, 

aumentando as perdas de grãos no momento da colheita estão: sistema interno da 

colhedora e a altura de corte das plantas, cuja altura de inserção da primeira vagem 

torna-se muito importante. Dentre outros, também pode-se citar a dificuldade da colheita 

mecanizada devido à presença de plantas daninhas, causando 'embuchamento' do 
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cilindro e acamamento das plantas de soja. Antecedendo a colheita da soja, foram feitas 

avaliações quanto às porcentagens de plantas acamadas e dificuldade de colheita 

mecanizada. 

As médias das porcentagens de acamamento e as notas atribuídas para a 

dificuldade de colheita mecanizada, são apresentadas na Tabela 56. 

Para tal, foram consideradas como plantas acamadas aquelas que se 

apresentavam com ângulo de inclinação inferior a 45°, enquanto que as notas atribuídas 

para a dificuldade de colheita mecanizada basearam-se na cobertura vegetal presente 

(BRAZ, 1996). 

Pode-se observar nos resultados obtidos para a porcentagem de acamamento 

diferença significativa para a interação (C x M). 

Com o desdobramento da interação, apresentada na Tabela 57, observa-se 

maiores percentuais de acamamento na testemunha infestada para ambos os cultivares 

e manejos testados. O cultivar MG/BR46-Conquista apresenta-se superioridade no 

acamamento obtido. Os manejos químicos, quando analisados dentro de cada cultivar, 

apresentam-se semelhantes ao com capinas. De acordo com BURNSIDE & COUVILLE 

(1964), a presença de plantas daninhas promove aumento no acamamento. 
 
TABELA 56. Valores de F, coeficientes de variação (CV%), e teste de Tukey aplicado às médias das 

porcentagens de acamamento e notas(1) para dificuldade da colheita mecanizada devido a 
cobertura vegetal, por ocasião da colheita da soja, Jaboticabal – SP, 2000/2001. 

 Colheita 
 Variáveis Acamamento (%) Dif. colheita 
F Cultivar (C) 18,13 * 9,00ns 
 Manejo (M) 22,38** 46,09** 
 

 

  

C x M 3,80* 2,45ns 
Cultivar (C) IAC- Foscarin31  1,4  
 MG/BR46-Conquista  1,3  
CV(%)  11,93 
DMS   0,2 
Manejo (M) fomesafen + fluazifop – p – butil (1,6) (3) 1,0 b (2) 
 fomesafen + fluazifop – p – butil (1,2)  1,0 b 
 fomesafen + fluazifop – p – butil (0,8)  1,0 b 
 Testemunha com capinas  1,0 b 
 Testemunha sem capinas  2,6 a 
CV(%)   22,9 
DMS   0,5 
(1) Escala de 1 a 4 (1 = 0-25% de cobertura vegetal; 4 = 76-100% de cobertura vegetal); (2) Médias seguidas 
da mesma letra, numa mesma coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey (P>0,05); (3) l/ha do 
produto comercial. 
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TABELA 57. Desdobramento da interação significativa das médias estimadas das porcentagens de 
acamamento, antes da colheita da soja, Jaboticabal – SP, 2000/2001. 

Porcentagens de acamamento 
Manejo Dosagens 

(l/ha) IAC- Foscarin31 MG/BR46-Conquista 
fomesafen + fluazifop – p – butil  1,6 1,1 b B 2,5 b A 
fomesafen + fluazifop – p – butil  1,2 1,4 b B 2,5 b A 
fomesafen + fluazifop – p – butil  0,8 1,5 b A 2,3 b A 
Testemunha com capinas - 

 

0,7 b B 2,6 b A 
Testemunha sem capinas - 4,6 a A 4,1 a A 
DMS (5%)  
Manejo d. Cultivar  1,4 
Cultivar d. Manejo  1,0 
Obs: Médias na mesma linha, seguidas de letras maiúsculas iguais e na mesma coluna, seguidas de letras 
minúsculas  iguais, não diferem entre si pelo teste de Tukey (P>0,05). 
 

Pode-se observar maior dificuldade de colheita para a testemunha infestada, 

havendo diferenças significativas estatisticamente entre os manejos testados. O mesmo 

não ocorre entre os cultivares. Os prejuízos causados pelas plantas daninhas na cultura 

da soja dependem não só do grau de infestação, mas também das espécies presentes 

na área que, além de provocarem decréscimo na produtividade, podem prejudicar a 

operação de colheita devido ao "embuchamento" das máquinas e o tempo adicional 

gasto pelo agricultor para recolocar a colhedora em condições de operar (QUEIROZ, 

1985; DURIGAN & HIRATA, 1988). 

No geral, as notas atribuídas ao acamamento de plantas e dificuldade de colheita 

neste experimento apresentaram-se com baixos índices, excetuando-se o manejo sem 

capinas, no qual seria impossível a colheita mecanizada devido a presença de plantas 

daninhas. Nota-se que o menor porte de ambos cultivares, foi capaz de suportar a 

presença de plantas daninhas, não sofrendo altas porcentagens de acamamento. 

Entre as características de produção, a altura da inserção da primeira vagem 

(MAIA et al., 1982 a,b) e o número de vagens por planta (EATON et al., 1973; HAGOOD 

et al., 1981; YOUNG et al., 1982; LEE & ILNICKI, 1983; DURIGAN, 1983; SHCROLL & 

SCHREIBER, 1984; PATTERSON et al., 1985; WYSE et al., 1986; WULF, 1987; 

RASSINI, 1988; CARVALHO, 1993; BRIZUELA, 1994), geralmente são bem afetados 

pela interferência das plantas daninhas em convívio com a cultura. DURIGAN (1983) 

afirma que a altura de inserção da primeira vagem também se constitui em um 
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importante parâmetro de produção, pois a colhedora poderá deixar de apanhar um maior 

ou menor número de vagens na parte basal da planta, dependendo também da 

topografia do solo. Portanto, no momento da colheita foram feitas avaliações quanto à 

altura de inserção da primeira vagem, número de vagens por planta e número de grãos 

por vagem (Tabela 58). 

Diante dos resultados obtidos para as características analisadas, constata-se 

diferenças significativas entre os cultivares. A altura de inserção da primeira vagem e o 

número de vagens por planta apresentaram-se menores para o cultivar IAC- Foscarin31. 

Conforme DURIGAN (1983), número de vagens por planta é uma das características 

mais afetadas pela competição, talvez por algum efeito deletério sobre alguma(s) das 

fases do florescimento. Embora não haja diferença significativa para os manejos 

testados, verifica-se menor número de vagens para o manejo sem capinas, 

corroborando com vários autores citados anteriormente. 
 
TABELA 58. Valores de F, coeficientes de variação (CV%) e teste de Tukey aplicado às médias de altura 

da inserção da 1ª  vagem, número de vagens por planta e número de grãos por vagem, por 
ocasião da colheita da soja, Jaboticabal – SP, 2000/2001. 

 Variáveis Altura da  
1ª vagem (cm) 

Número de 
vagens/planta 

Número de 
grãos/vagem 

F Cultivar (C) 99,95 * 30,75 * 156,91 ** 
 Manejo (M)  2,63 

  1,17  1,71 
 

2,12 b 

 

0,12 ns ns 2,88 * 
 C x M 0,37 ns ns ns 
Cultivar (C) IAC Foscarin 31 16,6 b (1) 23,9 b 2,54 a 
 MG/BR46 - Conquista 25,5 a 30,2 a 
CV(%)  13,3 13,2 4,4 
DMS  2,8 3,6 0,10 
Manejo (M) fomesafen + fluaz. (1,6) (2) 20,8 26,6 2,35 ab 
 fomesafen + fluaz. (1,2) 20,9 29,5 2,38 a 
 fomesafen + fluaz. (0,8) 21,0 28,7 2,34 ab 
 Testemunha c/ capinas 21,5 27,0 2,36 ab 
 Testemunha s/ capinas 21,2 24,4 2,23 b 
CV(%)  11,5 13,6 4,4 
DMS  3,6 5,4 0,15 
(1) Médias seguidas da mesma letra, numa mesma coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey 
(P>0,05);(2) l/ha do produto comercial. 
 

Para número de grãos por vagem, nota-se que o cultivar IAC- Foscarin31 

apresentou-se com valores superiores aos do MG/BR46-Conquista, embora não 

constate-se o mesmo entre os manejos testados. O número de grãos por vagem, apesar 

de encontrar-se inferior na testemunha infestada, não apresentou diferenças 
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significativas entre os manejos, excetuando-se ao manejo a 75% da dosagem plena. Por 

outro lado, SHCROLL & SCHREIBER (1984) demonstraram que a interferência das 

plantas daninhas afeta o número de grãos por vagem. 

No geral, os manejos apresentam-se semelhantes diante das características 

analisadas. Resultados semelhantes foram obtidos por BRIZUELA (1994) comparando o 

manejo com e sem capinas, para o número de vagens. 

O tamanho de grãos formado por diferentes cultivares podem interferir de maneira 

direta na produtividade de uma cultura. Uma das formas de avaliar este parâmetro é 

através da classificação por peneiras (BRASIL, 1980). A porcentagem de grãos retidos 

nas peneiras de diferentes números, dá a idéia do tamanho de grãos formado pelos 

cultivares. A presença de plantas daninhas e a época de semeadura, são fatores que 

podem interferir diretamente nesta classificação. 

As médias das porcentagens de grãos retidos nas peneiras de números 16 e 15, 

da massa de 100 grãos (g) e da produção de grãos (kg/ha), por ocasião da colheita da 

soja, são apresentadas na Tabela 59.  

Os resultados obtidos para a peneira de número 16, apresenta-se com diferença 

significativa para a interação (C x M). 
 
TABELA 59. Valores de F, coeficientes de variação (CV%) e teste de Tukey aplicados às médias das 

porcentagens de grãos retidos nas peneiras de números 16 e 15, da massa de 100 grãos (g) 
e da produção (Kg/ha), por ocasião da colheita da soja, Jaboticabal – SP, 2000/2001. 

 Variáveis G. ret. na 
peneira 16 (%) 

G. ret. na 
peneira 15 (%) 

Massa -100 
grãos (g) 

Produção de 
grãos (kg/ha)

F Cultivar (C) 21,27 * 35,32 ** 20,07 * 1,55 ns 
 Manejo (M)  0,90  2,64  5,50 

   0,77 
 

12,93 b 2549,07 

DMS  
 

 

1,51 ns ns  ns ** 
 C x M 3,04 * 0,94 ns 1,44 ns ns 
Cultivar (C) IAC Foscarin 31 64,95 a (1) 15,05 a 2383,08 
 MG/BR46 - Conquista  41,40 b 
CV(%)   23,6 10,7 17,1 

 12,61 1,51 424,61 
Manejo (M) fomesafen + fluaz. (1,6)(2)  54,92 14,27 2565,27 a 
 fomesafen + fluaz. (1,2)  53,11 13,93 2611,70 a 
 fomesafen + fluaz. (0,8)  54,93 14,24 2625,70 a 
 Testemunha c/ capinas 50,99 13,74 2437,35 ab 
 Testemunha s/ capinas  51,92 13,75 2090,35 b 
CV(%)   9,9 3,20 10,9 
DMS   7,77 0,66 396,27 

(1) Médias seguidas da mesma letra, numa mesma coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey 
(P>0,05);(2) l/ha do produto comercial. 
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Com o desdobramento da interação (Tabela 60), observa-se diferenças apenas 

entre os cultivares. O cultivar MG/BR46-Conquista apresenta-se com porcentagem de 

grãos retidos na peneira de número 16 superior aos obtidos para o IAC- Foscarin31. 

Embora apresente maior porcentagem de grãos de maior diâmetro, nota-se que os 

resultados para a massa de 100 grãos, foi superior para o cultivar IAC- Foscarin31. 

Verifica-se maior porcentagem de grãos retidos na peneira de número 15 para 

ambos os cultivares. Constata-se diferenças significativas entre cultivares, não havendo 

o mesmo para os manejos testados. Nota-se ainda, semelhança nos resultados entre os 

manejos utilizados para este parâmetro. 
 
TABELA 60. Desdobramento da interação significativa para as porcentagens de grãos retidos na peneira 

de número 16, considerando-se os manejos e cultivares de soja estudados, Jaboticabal – SP, 
2000/2001. 

Retenção (%) 
Manejo Dosagens 

(l/ha p.c.) IAC- Foscarin 31 MG/BR46-Conquista 
fomesafen + fluazifop – p – butil  1,6 19,53 a B 33,51 a A 
fomesafen + fluazifop – p – butil  1,2 20,65 a B 32,99 a A 
fomesafen + fluazifop – p – butil  0,8 26,19 a B 

- 30,22 a A 

32,85 a A 
Testemunha com capinas - 24,30 a B 33,04 a A 
Testemunha sem capinas 22,59 a B 
DMS (5%)   
Manejo d. Cultivar  4,81 
Cultivar d. Manejo  7,30 
Obs: Médias na mesma linha, seguidas de letras maiúsculas iguais e na mesma coluna, seguidas de letras 
minúsculas  iguais, não diferem entre si pelo teste de Tukey (P>0,05). 
 

A produção de grãos para os manejos químicos e o com capinas apresenta-se 

semelhante. Também não foram constatadas diferenças significativas entre os 

cultivares. A ausência de capinas proporcionou reduções de até 20% comparando-se 

aos demais, embora não diferencie estatisticamente da com capinas. Resultados 

semelhantes foram obtidos por BRIZUELA (1994). Por outro lado, CARVALHO (1993) 

obteve reduções na produtividade de 52,6% para a testemunha infestada quando 

comparada à capinada. 

A superioridade observada para a massa de 100 grãos do cultivar IAC- 

Foscarin31, foi responsável pela semelhança na produção, uma vez que apresentou-se 

com menor número de vagens por planta. As maiores produções foram obtidas para os 
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manejos químicos testados. Portanto, pode-se considerar viável a aplicação de 

dosagens reduzidas em até 50% (0,8 l/ha) do herbicida, sem que hajam reduções 

significativas na produção, para ambos os cultivares. Nem sempre o máximo controle de 

plantas daninhas é necessário para obter-se a maior produção da cultura (HAGOOD et 

al., 1980; DEFELICE et al.,1989; STECKEL et al., 1990). Corroborando-se com 

STECKEL et al. (1990), KING & OLIVER (1992), PROSTKO & MEADE (1993) e FLECK 

(1994), pode-se afirmar que dosagens reduzidas são viáveis, pois também proporcionam 

produtividade a patamares tão elevados quanto os obtidos com as doses plenas. 

Os resultados obtidos neste experimento mostram que as diferenças entre 

cultivares podem favorecer ou desfavorecer a complementação no controle de plantas 

daninhas remanescentes e novas germinações. A utilização de cultivares de bom 

desenvolvimento aliados à época de semeadura adequada pode auxiliar na redução da 

dosagem de herbicidas. Assim, pode-se praticar uma agricultura mais técnica, ecológica 

e economicamente viável. 

 
 
4.3 Soja semeada no mês de janeiro de 2001 

 
As médias do número de plantas daninhas por m2, de cada espécie, assim como 

a porcentagem de infestação em relação ao total, são apresentadas na Tabela 61. Esta 

avaliação foi feita na testemunha infestada. 
 
TABELA 61. Médias das densidades de plantas por espécie, porcentagem de infestação e densidade total, 

aos 23 dias após a semeadura, na soja semeada no mês de janeiro. Jaboticabal – SP, 
2001. 

Plantas daninhas 
P. oleracea  D. horizontalis C. echinatus Outras Total Semeadura 

(mês) Nº pl./m2 %   Nº pl./m2 % Nº pl./m2 % Nº pl./m2 % Nº pl./m2 
Janeiro 247,3 78,4  52,3 16,6 7,4 2,3 8,5 2,7 315,5 

 

Na área experimental, a densidade de infestação foi de 315 plantas daninhas por 

metro quadrado, havendo superioridade de dicotiledôneas (78%) em relação às 

monocotiledôneas (19%). As principais espécies foram beldroega (Portulaca oleracea), 
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capim-colchão (Digitaria horizontalis) e capim-carrapicho (Cenchrus echinatus). Em 

menor número, no momento da avaliação, havia outras espécies de plantas daninhas, 

como trapoeraba (Commelina benghalensis) e anileira (Indigofera hirsuta). Estas 

espécies são citadas como comuns no Brasil (FORSTER & ALVES, 1972; GELMINI & 

DIEHL, 1983) e na região de Jaboticabal (DURIGAN, 1983; RASSINI, 1988; VELINI 

,1989; BRIZUELA, 1994).  

As médias das porcentagens de controle da beldroega, atribuídas nas avaliações 

visuais feitas em diferentes épocas após a aplicação do herbicida, são apresentadas na 

Tabela 62. Pode-se observar que, dentre os manejos químicos testados, sempre houve 

diminuição na eficácia do herbicida para o controle de beldroega em sua respectiva 

redução na dosagem. Verificam-se diferenças significativas apenas entre manejos. Aos 

5, 15 e 30 DAA, nota-se que as dosagens a 100 (1,6 l/ha) e 75% (1,2 l/ha) do herbicida 

apresentam-se semelhantes. Ainda, aos 30 DAA, as mesmas igualaram-se ao manejo 

com capinas, sendo que dentre os 'químicos' pôde observar menor eficácia de controle 

para o manejo à 50% (0,8 l/ha) do herbicida, diferenciando-se estatisticamente. 
 
TABELA 62. Valores de F, coeficientes de variação (CV%) e teste de Tukey aplicado às médias das 

porcentagens de controle, atribuídas nas avaliações visuais feitas para beldroega (Portulaca 
oleracea), em diferentes dias após a aplicação (DAA) do herbicida, Jaboticabal – SP, 2001. 

 Épocas de avaliação e controle da beldroega 
  Variáveis 5 DAA(1) % C.(2) 15 DAA % C 30 DAA % C 
F Cultivar (C)   0,07 ns - 0,32 ns - 0,87 ns - 
 Manejo (M) 4197,85 ** - 

   
90,3 
89,4 

4,1 - 
0,3 

  

 - 

6571,74 ** - 10137,80 ** - 
 C x M 0,68 ns - 1,85 ns - 0,47 ns - 
Cult. (C) IAC Foscarin 31 7,9 8,1 94,2 8,1 96,9 
 MG/BR46 - Conquista 7,9 8,1 95,4 8,2 98,0 
CV(%)  2,8 - 1,5 - 
DMS  - 0,2 - 0,1 - 
Man. (M) fomesafen + fluaz. (1,6) (4) 9,7 b (3) 93,9 10,0 ab 99,1 10,0 a 99,4 
 fomesafen + fluaz. (1,2) 9,6 b 91,3 9,8 b 95,4 10,0 a 98,4 
 fomesafen + fluaz. (0,8) 9,2 c 84,4 9,5 c 90,0 9,7 b 94,6 
 Testemunha c/ capinas 10,1 a 100,0 10,1 a 100,0 10,1 a 100,0 
 Testemunha s/ capinas 1,0 d 0,0 1,0 d 0,0 1,0 c 0,0 
CV(%)  2,1 - 1,7 - 1,4 - 
DMS 0,3 - 0,2 - 0,2 
(1) Dados transformados em (x + 1,0)0,5; (2) Dados originais; (3) Médias seguidas da mesma letra, numa 
mesma coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey (P>0,05); (4) l/ha do produto comercial. 
 

As médias das porcentagens de controle atribuídas para o capim-colchão aos 5, 

15 e 30 DAA, são apresentadas na Tabela 63.  
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TABELA 63. Valores de F, coeficientes de variação (CV%) e teste de Tukey aplicado às médias das 
porcentagens de controle, atribuídas nas avaliações visuais feitas para capim-colchão 
(Digitaria horizontalis), em diferentes dias após a aplicação (DAA) do herbicida, Jaboticabal 
– SP, 2001. 

 Épocas de avaliação e controle de capim-colchão 
  15 DAA Variáveis 5 DAA(1) % C (2) % C 30 DAA % C 
F Cultivar (C) 0,55  - - ns 0,75 ns - 9,98 * 
 Manejo (M) 5766,43 ** - 16002,31 ** - 

  
7,7 

 94,1 
- 

- 
  

 98,5 

Testemunha s/ capinas 
1,8 

DMS  

38925,68 ** - 
 C x M 0,38 ns - 0,27 ns - 3,30 * - 
Cult. (C) IAC Foscarin 31 83,4 8,0 93,0  96,8 

MG/BR46 - Conquista 7,7 82,1 8,1  98,4 
CV(%)  2,3 1,5 -  - 
DMS  0,2 - 0,1  - 
Man. (M) fomesafen + fluaz. (1,6) (4) 9,3 b (3) 86,3 9,9 b 96,9  99,4 
 fomesafen + fluaz. (1,2) 9,2 b 83,8 9,8 b 94,4 
 fomesafen + fluaz. (0,8) 8,9 c 78,2 9,5 c 89,4  94,8 
 Testemunha c/ capinas 10,1 a 100,0 10,1 a 100,0  100,0 
 1,0 d 0,0 1,0 d 0,0  0,0 
CV(%)  - 1,1 -  - 

0,2 - 0,1 -  - 
(1) Dados transformados em (x + 1,0)0,5; (2) Porcentagens originais atribuídas ao controle de capim-colchão; 
(3) Médias seguidas da mesma letra, numa mesma coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey 
(P>0,05);(4) l/ha do produto comercial. 
 

Aos 5 e 15 DAA, verificam-se semelhanças no controle de capim-colchão entre a 

dosagem padrão recomendada (1,6 l/ha) do herbicida e a dosagem com 75% (1,2 l/ha). 

Aos 30 DAA constata-se interação (C x M) significativa entre os fatores estudados. 
TABELA 64. Desdobramento da interação significativa das médias estimadas para controle de capim-

colchão aos 30 DAA, para todos os manejos e cultivares estudados, Jaboticabal – SP, 2001. 
Controle de capim-colchão 

Manejo Dosagens 
(l/ha) IAC- 

Foscarin31 % C (1) MG/BR46-
Conquista % C 

fomesafen + fluazifop – p – butil  1,6 10,0 a   A 99,5 10,0 a A 96,7 
fomesafen + fluazifop – p – butil  1,2 9,9   b   B 96,3 10,1 a A 93,3 
fomesafen + fluazifop – p – butil  0,8 9,7   c   B 87,5 9,8   b A 80,0 
Testemunha com capinas - 10,1 a  A 100,0 10,1 a A 100,0 
Testemunha sem capinas - 1,0   d  A 0,0 1,0   c A 0,0 
DMS (5%)   
Manejo d. Cultivar  0,1 
Cultivar d. Manejo  0,1 
Obs: Médias na mesma linha, seguidas de letras maiúsculas iguais e na mesma coluna, seguidas de letras 
minúsculas iguais, não diferem entre si pelo teste de Tukey (P>0,05); (1) Dados originais. 
 

Com o desdobramento da interação aos 30 DAA, apresentado na Tabela 64, 

verifica-se diferenças entre cultivares na eficácia de controle para as dosagens com 75 

(1,2 l/ha) e 50% (0,8 l/ha), apresentando-se menor para o cultivar MG/BR46-Conquista. 

Entre os manejos utilizados, verifica-se que o cultivar MG/BR46-Conquista apresentou-
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se mais eficiente na complementação do controle, possivelmente devido ao seu hábito 

de crescimento e ciclo de vida. Ainda, para este cultivar, houve semelhança no controle 

para a planta daninha entre a dosagem padrão e a dosagem a 75% da recomendada, 

além de apresentarem-se estatisticamente iguais ao manejo com capinas. No cultivar 

IAC- Foscarin31 houve maior variação de controle entre as dosagens testadas, embora 

apresentem bons resultados. 

Resultados estatisticamente semelhantes aos obtidos para o controle de capim-

colchão, são apresentados na Tabela 65, para o controle de capim-carrapicho.  

Pode-se observar nas avaliações realizadas, que sempre houve semelhança no 

controle entre as dosagens a 75 e 100%. Aos 15 e 30 DAA, verifica-se também 

semelhanças entre as porcentagens obtidas para 50 e 75% da dosagem padrão 

recomendada. 
 
TABELA 65. Valores de F, coeficientes de variação (CV%) e teste de Tukey aplicado às médias das 

porcentagens de controle, atribuídas nas avaliações visuais feitas para capim-carrapicho 
(Cenchrus echinatus), em diferentes dias após a aplicação (DAA) do herbicida, Jaboticabal 
– SP, 2001. 

 Épocas de avaliação e controle de capim-carrapicho 
 Variáveis 5 DAA(1) % C (2) 15 DAA % C 30 DAA % C 
F Cultivar (C)   0,24 ns - 0,01 ns - 0,76 ns - 
 Manejo (M) 3458,51 ** - 4551,95 ** - 24743,03 ** - 
 C x M   

 

 2,4 - 
0,2 

0,08 ns - 0,19 ns - 0,55 ns - 
Cult. (C) IAC Foscarin 31 7,6 79,6 8,1 93,8 8,2 98,5 
 MG/BR46 - Conquista 7,6 78,8 8,1 94,0 8,2 99,0 
CV(%)  2,2 - 2,9 - 0,7 - 
DMS  0,2 - 0,2 - 0,1 - 
Man. (M) fomesafen + fluaz. (1,6)(4) 9,1  b (3) 82,5 9,9  ab 96,9 10,1 a 99,8 
 fomesafen + fluaz. (1,2) 9,1  b 80,7 9,7  bc 94,2 10,0 ab 99,3 
 fomesafen + fluaz. (0,8) 8,7  c 74,4 9,6    c 90,7 9,9     b 97,3 
 Testemunha c/ capinas 10,1a 100,0 10,1a 100,0 10,1 a 100,0
 Testemunha s/ capinas 1,0  d 0,0 1,0    d 0,0 1,0    c 0,0 
CV(%) - 2,1 - 0,9 
DMS  0,3 - - 0,1 - 
(1) Dados transformados em (x + 1,0)0,5; (2) Dados originais; (3) Médias seguidas da mesma letra, numa 
mesma coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey (P>0,05);(4)  l/ha do produto comercial. 
 

De modo geral, o resultado das avaliações visuais de porcentagem de controle de 

plantas daninhas na área experimental, em suas respectivas épocas de avaliação, 

apresentou diminuição na eficácia com as reduções nas dosagens do herbicida, embora 

todas tenham garantido desenvolvimento e produção da soja semelhantes ao patamar 
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obtido para a testemunha capinada. A melhor performance do herbicida em relação à 

eficácia no controle das plantas daninhas em estudo, neste experimento, possivelmente 

tenha ocorrido devido às condições edafo-climáticas no momento da aplicação.  

Na Figura 3 pode-se observar, aos 10 DAA, a eficácia no controle da comunidade 

infestante promovida pelos manejos químicos testados, além da testemunha infestada. 

Segundo CAREY et al. (1992) e PROSTKO & MEADE (1993), dosagens 

reduzidas satisfazem tanto as necessidades ecológicas quanto as de redução do custo 

de produção. Por outro lado, o agricultor deve assumir o risco do controle inadequado 

quando os herbicidas são aplicados em dosagens menores que as recomendadas, em 

condições não adequadas (GRIFFIN & BAKER, 1992). Também, pode-se observar ação 

mais lenta para o controle das gramíneas, porém apresenta-se com resultados finais tão 

eficazes quanto aos obtidos para a latifoliada em estudo. Portanto, herbicidas mesmo 

em dosagens reduzidas controlam plantas daninhas e as mantêm em densidades abaixo 

do nível de dano, proporcionando-se produções satisfatórias das culturas (STECKEL et 

al., 1990; HAMILL & ZHANG, 1995). 

A B

 

 

 

 

C D

 

 

 

 
FIGURA 3 - Controle da comunidade infestante aos 10 DAA, com 50% (A), 75% (B) e 100% (C) da 

dosagem recomendada do herbicida fluazipop-p-butil + fomesafen, além da testemunha 
infestada (D), Jaboticabal - SP, 2001. 
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Diferenças da arquitetura foliar das plantas de soja na formação do dossel podem 

promover maior ou menor sombreamento das entrelinhas, aumentando ou diminuindo a 

eficácia na competitividade com plantas daninhas, que poderão vir a emergir na fase 

final do ciclo da cultura, prejudicando a colheita e a qualidade do produto colhido. 

Constitui-se em prática da maior importância o controle das plantas daninhas até o 

momento em que a soja, desenvolvida o suficiente, sombreie o solo impedindo a 

germinação e o crescimento das mesmas. Com intuito de acompanhar a evolução das 

plantas daninhas remanescentes aos manejos químicos, além da interferência 

promovida pela convivência durante todo o ciclo, para ambos os cultivares, determinou-

se as porcentagens de cobertura vegetal. 

As médias das porcentagens de cobertura das plantas remanescentes à 

aplicação do herbicida, obtidas em avaliações visuais feitas aos 5, 15 e 30 DAA, são 

apresentadas na Tabela 66. 

Aos 5 DAA nos manejos químicos testados já constatava-se baixa porcentagem 

de cobertura vegetal. Aos 15 DAA, a porcentagem foi menor ainda, mostrando haver 

controle satisfatório da comunidade infestante. Notou-se, também, tendência de ocorrer 

um sombreamento da área, evitando que estas plantas remanescentes se 

desenvolvessem. Nas testemunhas infestadas houve aumento progressivo da cobertura 

promovida pelas plantas daninhas nas diferentes épocas de avaliações. Pode-se 

observar que a porcentagem de cobertura pelas plantas daninhas nas testemunhas 

infestadas apresentam-se de forma mais progressiva no cultivar IAC- Foscarin31. Isto, 

ocorreu devido ao menor sombreamento das entrelinhas. 

De acordo com McWHORTER & HARTWIG (1972), CHEMALE & FLECK (1982) e 

DURIGAN (1983), as diferenças varietais condicionam maior ou menor capacidade 

competitiva dos cultivares de soja com as plantas daninhas. McWHORTER & HARTWIG 

(1972) verificaram que cultivares de ciclo tardio foram mais competitivos com as plantas 

daninhas que os de ciclo precoce, confirmando os resultados obtidos no presente 

estudo. 
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TABELA 66. Médias das porcentagens de cobertura do solo pelas plantas daninhas remanescentes ao 
controle, atribuídas nas observações visuais feitas em diferentes épocas após a aplicação do 
herbicida, Jaboticabal – SP, 2001. 

Cobertura do solo(%) Cultivares Manejo Dosagens 
(l/ha p.c.) 

5 DAA 15 DAA 30 DAA 
fomesafen + fluazifop – p- butil 1,6 7,8 1,0 0,4 
fomesafen + fluazifop – p- butil 1,2 8,5 

5,3 
0,0 

2,5 2,2 
fomesafen + fluazifop – p- butil 0,8 11,8 6,0 
Testemunha com capinas - 0,0 0,0 

IAC- 
Foscarin31 

Testemunha sem capinas - 73,8 90,0 97,0 
fomesafen + fluazifop – p- butil 1,6 9,0 1,5 0,6 
fomesafen + fluazifop – p- butil 1,2 11,3 2,0 0,3 

Testemunha com capinas 
- 

fomesafen + fluazifop – p- butil 0,8 13,5 4,5 3,6 
- 0,0 0,0 0,0 

MG/BR46-
Conquista 

Testemunha sem capinas 57,5 81,3 93,8 
DAA – Dias Após a Aplicação. 
 

Para que ocorra controle satisfatório de plantas daninhas através da utilização de 

redução nas dosagens de herbicidas, há a necessidade de trabalhar-se com cultivares 

que apresentem em seu hábito de crescimento e estádios de desenvolvimento 

características que favoreçam fechamento mais precoce da distância entre dosséis, 

complementando o controle através da interceptação solar. 

Na Tabela 67 são apresentadas as médias das distâncias descobertas entre 

dosséis (cm), avaliadas aos 10, 20 e 30 DAA. 
 
TABELA 67. Valores de F, coeficientes de variação (CV%) e teste de Tukey aplicado as médias das 

distâncias descobertas entre os dosséis, em diferentes épocas após a aplicação do 
herbicida, Jaboticabal – SP, 2001. 

 Distância descoberta entre dosséis (cm) 
 Variáveis 10 DAA 20 DAA 30 DAA 
F Cultivar (C)  5,07 1,56 ns ns 26,85 * 
 Manejo (M) 17,53 ** 

  1,16  1,40 
Cultivar (C) 
 4,16 b 

38,9 
4,27 3,53 

  14,73 

fomesafen + fluazifop – p – butil (0,8) 

2,91 * 2,92 * 
 C x M 1,97 ns ns ns 

IAC Foscarin 31 14,99 11,63 9,91 a 
MG/BR46 - Conquista 13,31 8,80 

CV(%)  30,0 49,9 
DMS  4,00 
Manejo (M) fomesafen + fluazifop – p – butil (1,6) (2) ab (1) 10,13 ab 6,93 b 
 fomesafen + fluazifop – p – butil (1,2) 13,60 ab 9,55 b 5,83 b 
 14,13 ab 9,95 ab 6,05 b 
 Testemunha com capinas 13,18 b 9,80 ab 6,30 b 
 Testemunha sem capinas 15,13 a 11,65 a 10,08 a 
CV(%)  9,2 13,5 16,8 
DMS  1,93 2,03 1,74 
(1) Médias seguidas da mesma letra, numa mesma coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey 
(P>0,05);(2) l/ha do produto comercial; DAA – Dias Após Aplicação. 
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Aos 10 DAA houve pouca influência das plantas daninhas neste parâmetro de 

avaliação, havendo semelhanças nos cultivares e manejos testados. No entanto, ocorreu 

uma tendência de haver maior distância para a testemunha infestada. À medida que se 

distanciou da época de realização da aplicação do herbicida, a interferência das plantas 

daninhas foi maior, retardando o fechamento entre dosséis. Aos 30 DAA, verifica-se 

diferenças nas distâncias apresentadas para ambos os cultivares, com maior distância 

observada para o cultivar IAC- Foscarin31. 

O cultivar IAC- Foscarin31 é de ciclo precoce e não apresentou bom 

desenvolvimento nesta época, devido à sensibilidade ao fotoperíodo, encurtando suas 

fases de desenvolvimento. Aos 38 DAA ocorreu fechamento total entre dosséis para o 

cultivar MG/BR46-Conquista, enquanto para o cultivar IAC- Foscarin31 este não ocorreu 

durante o ciclo. RASSINI (1988), estudando a distância descoberta entre dosséis para 

os cultivares IAC-8 e Foscarin pode observar que sempre houve maiores distâncias para 

o último. Nesse particular, BLAD & BAKER (1972), estudando o dossel da cultura da 

soja, verificaram que certas diferenças varietais, tais como altura da planta, índice de 

área foliar (IAF), número, tamanho, distribuição e orientação das folhas, podiam afetar 

sua formação, que por sua vez influenciava o sombreamento imposto pelos cultivares. 

A altura das plantas de soja e sua arquitetura exercem função importante na 

interceptação e captação de raios solares laterais, além de promover maior ou menor 

sombreamento do solo, complementando o controle de plantas daninhas remanescentes 

e novas germinações. 

Na Tabela 68 são apresentadas as médias de altura (cm) das plantas, em 

diferentes épocas após a aplicação do herbicida. Pelos resultados obtidos, nota-se 

diferenças entre os cultivares, com o 'IAC- Foscarin31' apresentando-se com menor 

altura durante o ciclo. 

Diferenças varietais quanto á altura também foram observadas por RASSINI 

(1988) e BRIZUELA (1994), estudando o comportamento de diferentes cultivares na 

interceptação de luz e capacidade de sombreamento. 

Por ocasião da colheita de cada cultivar, foram feitas medições do comprimento 

do colo ao ápice da haste principal das plantas de soja. Desta forma, pôde-se observar 
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menor altura ao final do ciclo em relação às avaliações realizadas com a soja em pleno 

desenvolvimento. Acredita-se que a altura do dossel de uma planta exerça função 

importante na intercepção solar, não podendo ser descriminada. NOGUCHI & 

NAKAYAMA (1978) afirmaram que a altura das plantas é muito importante, pois ela 

pode, juntamente com a área foliar, diminuir a penetração de luz no dossel. 
 
TABELA 69. Valores de F, coeficientes de variação (CV%) e teste de Tukey aplicado às médias de altura 

(cm) das plantas, em diferentes épocas após a aplicação do herbicida, Jaboticabal – SP, 
2001. 

 Altura de plantas (cm) 
 Variáveis 10 DAA 20 DAA 30 DAA Final(2) 
F Cultivar (C) 18,14 * 31,27 ** 35,02 ** 53,30 ** 
 Manejo (M)  1,41  0,80 

  0,48  0,31 
 33,57 b  

 5,97 
 

 
Testemunha s/ capinas 

0,51 ns ns ns 0,74 ns 
 C x M 0,29 ns ns ns 0,80 ns 
Cultivar (C) IAC Foscarin 31 (1) 45,57 b 46,75 b 36,11 b 
 MG/BR46 - Conquista 41,56 a 57,62 a 68,70 a 56,70 a 
CV(%)  15,8 13,2 20,3 19,2 
DMS 6,86 11,80 8,97 
Manejo (M) fomesafen + fluaz. (1,6) (3) 36,48 52,63 56,98 45,85 
 fomesafen + fluaz. (1,2) 37,60 52,35 59,03 47,84 
 fomesafen + fluaz. (0,8) 37,68 49,90 57,10 45,33 

Testemunha c/ capinas 38,03 50,73 57,43 47,15 
 38,05 52,38 58,10 45,85 
CV(%)  6,8 5,6 4,6 7,5 
DMS  3,75 4,25 3,95 5,10 
(1) Médias seguidas da mesma letra, numa mesma coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey 
(P>0,05); (2) Feita na colheita (93 DAS – IAC Foscarin 31; 133 DAS – MG/BR46 – Conquista); (3) l/ha do 
produto comercial; DAA – Dias Após a Aplicação 
 

A intoxicação promovida por herbicidas nas culturas podem causar danos não 

visíveis e, até mesmo, danos mais severos, prejudicando negativamente a 

produtividade. Na cultura da soja existem vários herbicidas seletivos, embora hajam 

efeitos de intoxicação que podem permanecer por tempo indeterminado, afetando o 

desenvolvimento da cultura e favorecendo o desenvolvimento de plantas daninhas 

remanescentes. 

Na Tabela 69 são apresentadas as médias das notas atribuídas visualmente, com 

base na escala do EWRC (1964), para as avaliações de toxicidade do herbicida em 

relação às plantas de soja, nas diferentes épocas após a aplicação. 

No geral, houve pequena intoxicação das plantas pelo herbicida, embora atingiu-

se intoxicações moderadas na dosagem recomendada, para ambos os cultivares aos 5 
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DAA. Os sintomas de intoxicação decresceram com as reduções efetuadas na dosagem 

do herbicida utilizado. Os mesmos não foram mais perceptíveis visualmente aos 30 

DAA. As condições climáticas que propiciaram melhor controle das plantas daninhas, 

também foram responsáveis pelas maiores intoxicações da cultura. 

Dentre as características que possam sofrer influência da intoxicação pelos 

herbicidas na cultura da soja está a formação de nódulos, que apresenta-se intimamente 

ligada á produção de fotoassimilados produzidos e acúmulo de massa seca pela cultura. 
 

Notas  de fitointoxicação 

TABELA 69. Médias das notas atribuídas visualmente, para os sintomas de fitointoxicação em diferentes 
épocas após aplicação do herbicida, em soja semeada no mês de janeiro, Jaboticabal – 
SP, 2001. 

(1)
Cultivares Manejo Dosagens 

(L/ha) 
15 DAA 5 DAA 30 DAA 

fomesafen + fluazifop – p- butil 1,6 5,0 3,3 1,0 
fomesafen + fluazifop – p- butil 1,2 4,3 2,3 1,0 
fomesafen + fluazifop – p- butil 0,8 3,8 2,3 1,0 
Testemunha com capinas - 1,0 1,0 1,0 

IAC- 
Foscarin31 

Testemunha sem capinas - 1,0 1,0 1,0 
fomesafen + fluazifop – p- butil 1,6 5,0 3,0 1,0 
fomesafen + fluazifop – p- butil 1,2 4,0 2,5 1,0 
fomesafen + fluazifop – p- butil 0,8 3,8 2,5 1,0 
Testemunha com capinas - 1,0 1,0 1,0 

MG/BR46-
Conquista 

Testemunha sem capinas - 1,0 1,0 1,0 
(1) Com base na escala EWRC (1964); DAA – Dias Após a Aplicação. 
 

As médias das massas fresca e seca de nódulos, aos 50 DAS para o cultivar IAC- 

Foscarin31 e aos 65 DAS para o cultivar MG/BR46-Conquista, coletadas no estádio de 

formação de vagens (R4) de cada cultivar, são apresentadas na Tabela 70. 

Analisando os resultados, nota-se que a massa fresca (MF) apresenta diferença 

significativa entre cultivares e manejos. Os menores valores foram obtidos para o cultivar 

IAC- Foscarin31. Já para a massa seca (MS), esta diferença não foi constatada. 

Corroborando-se com RASSINI (1988), pôde-se observar, entretanto, que os danos 

iniciais causados não chegaram a afetar a parte aérea das plantas de soja, a ponto de 

influenciar em tal processo. Resultados semelhantes foram obtidos por BRAZ (1996) 

utilizando os herbicidas lactofen e fomesafen. 
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TABELA 70. Valores de F, coeficientes de variação (CV%) e teste de Tukey aplicados às médias das 
massas fresca e seca de nódulos, coletados no estádio de formação de vagens (R4) de cada 
cultivar, Jaboticabal – SP, 2001. 

 Massas fresca (MF) e seca (MS) de 
nódulos em cinco plantas (g) 

 
Variáveis 

MF MS 
F Cultivar (C) 17,92 * 4,15 ns 
 

  1,65 
 

MG/BR46 - Conquista 

 
 0,30 b  

 39,9 

Manejo (M) 4,17 * 2,96 * 
 C x M 2,55 ns ns 
Cultivar (C) IAC Foscarin 31 0,59 a (1) 0,34 
 0,31 b 0,24 
CV(%)  46,6 52,5 
DMS 0,21 0,15 
Manejo (M) fomesafen + fluazifop – p – butil (1,6) (2) 0,20 
 fomesafen + fluazifop – p – butil (1,2) 0,53 ab 0,33 
 fomesafen + fluazifop – p – butil (0,8) 0,61 a 0,37 
 Testemunha com capinas 0,33 b 0,23 
 Testemunha sem capinas 0,49 ab 0,34 
CV(%) 40,8 
DMS  0,27 0,18 
(1) Médias seguidas da mesma letra, numa mesma coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey 
(P>0,05);(2) l/ha do produto comercial. 
 

O número de plantas por metro de sulco na cultura de soja pode influenciar em 

várias características morfo-fisiológicas das plantas, podendo afetar desde a 

complementação no controle de plantas daninhas até as características agronômicas 

relacionadas à produtividade. A possibilidade de diminuição na dosagem de herbicidas, 

utilizando-se arranjos culturais mais adequados, foi demonstrada por vários autores 

(BURNSIDE & MOOMAW, 1977; DURIGAN & VITÓRIA FILHO, 1984; XAVIER & PINTO, 

1988).  

STANIFORTH (1962), testando densidades de soja de 21, 27, 39 e 45 plantas/m2, 

para quatro cultivares (incluindo precoces, tardio e de ciclo médio), observou que na 

ausência de plantas daninhas as densidades proporcionaram produtividades 

semelhantes, mas na presença da comunidade infestante as reduções de produção 

foram tanto maiores quanto menor a densidade. Assim, o número de plantas de soja por 

metro de sulco, em densidade adequada, dá idéia de sua complemetação no controle 

das plantas daninhas, devido ao desenvolvimento e arranjo cultural. 

Na Tabela 71, são apresentadas as médias do número de plantas de soja por 

metro de sulco (do estande inicial) aos 25 dias após a semeadura (DAS) e final aos 93 

DAS para o cultivar IAC- Foscarin31 e aos 133 DAS para o MG/BR46-Conquista. 
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Não houve diferença estatisticamente significativa entre os cultivares e manejos 

testados neste experimento, contribuindo para a uniformização da competição intra-

específica imposta, assim como para a garantia de que as diferenças sejam fruto 

exclusivo dos efeitos dos tratamentos. BRAZ (1996), no ano agrícola 1991/1992 utilizou-

se de densidade semelhante ao do presente estudo. 

O índice de área foliar de uma cultura se baseia na relação entre a área foliar de 

uma planta e a área de solo ocupada pela mesma. Quanto maior for o valor obtido para 

o índice, maior será a cobertura do solo promovida pelo sombreamento da cultura. 
 
TABELA 71. Valores de F, coeficientes de variação (CV%) e teste de Tukey aplicado às médias de plantas 

por metro de sulco, na avaliação dos estandes inicial e final da soja, Jaboticabal – SP, 2001. 
 Número de plantas de soja por metro
 Variáveis Estande inicial Estande final 
F Cultivar (C)  0,00 0,04 ns ns 
 Manejo (M)  1,02 
   0,32 

20,3 
1,1 

 
 

 
11,6 

0,56 ns ns 
C x M 0,02 ns ns 

Cultivar (C) IAC Foscarin 31 16,6 15,7 
 MG/BR46 - Conquista 16,5 15,7 
CV(%)  6,4 
DMS  3,2 
Manejo (M) fomesafen + fluazifop – p – butil (1,6) (1) 16,8 16,0 

fomesafen + fluazifop – p – butil (1,2) 15,9 15,7 
 fomesafen + fluazifop – p – butil (0,8) 16,8 15,8 
 Testemunha com capinas 17,0 16,4 

Testemunha sem capinas 16,5 14,5 
CV(%)  12,8 
DMS  2,8 3,0 
(1) l/ha do produto comercial. 
 

Conforme informações de PITELLI & NEVES (1978), a competição imposta pelas 

plantas daninhas na cultura da soja, afeta negativamente o acúmulo de massa seca nos 

diversos órgãos da planta, sem contudo, alterar a distribuição percentual dessa massa 

seca na planta, exceção feita aos estádios finais do ciclo de desenvolvimento. Uma 

importante informação prática pode ser aproveitada com relação às características 

avaliadas pelos autores anteriormente mencionados. Nem sempre a competição afeta a 

massa das folhas em uma cultura, mas sim a eficiência com que elas produzem os 

materiais de acúmulo. Isto pode estar relacionado com a área foliar e com a absorção e 

utilização diferencial de vários nutrientes. 
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As médias dos índices de área foliar determinadas em diferentes épocas após a 

aplicação do herbicida na cultura da soja são apresentadas na Tabela 72. 

Aos 15 DAA, observa-se entre os manejos testados, interferência das plantas 

daninhas na cultura, promovendo diminuição da área foliar na testemunha infestada, 

embora apresente resultados semelhantes aos manejos com 75 (1,2 l/ha) e 50% (0,8 

l/ha) da dosagem recomendada. DURIGAN (1983), CORDES & BAUMAN (1984), 

RASSINI (1988), VELINI (1989), CARVALHO (1993) e BRIZUELA (1994) mencionam a 

expansão da área foliar das plantas de soja como uma das características mais 

sensíveis à interferência das plantas daninhas. 
 
TABELA 72. Valores de F, coeficientes de variação (CV%) e teste de Tukey aplicado às médias dos 

índices de área foliar (IAF) em diferentes épocas após a aplicação do herbicida na cultura da 
soja, Jaboticabal – SP, 2001. 

 IAF 
 Variáveis 15 DAA 29 DAA 43 DAA 57 DAA 
F Cultivar (C)  0,03 ns 6,63 ns 1925,70 **  
 Manejo (M)  

 1,17   1,19 

 

 
  5,1 

fomesafen + fluaz. (1,2) 4,8 ab 
 
 

4,1 b 

2,63 ns 4,49 ** 4,22 * 1,16 ns 
 C x M ns 1,44 ns ns - 
Cultivar (C) IAC Foscarin 31 3,7 4,1 3,6 b - 
 MG/BR46 - Conquista 3,7 5,3 5,1 a 4,9 (2) 
CV(%)  6,1 32,4 2,5 - 
DMS 0,2 1,5 0,1 - 
Manejo (M) fomesafen + fluaz. (1,6) (3) 3,8 ab (1) 4,5 ab 4,5 ab 
 3,8 ab 4,2 ab 5,1 

fomesafen + fluaz. (0,8) 3,8 ab 5,0 a 4,8 a 5,1 
Testemunha c/ capinas 4,0 a 5,2 a 4,7 a 5,0 

 Testemunha s/ capinas 3,4 b 3,7 b 4,2 
CV(%)  9,8 12,7 13,2 14,5 
DMS  0,5 0,9 0,9 1,6 

(1) Médias seguidas da mesma letra, numa mesma coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey 
(P>0,05);  Teste de Tukey feito apenas para o cultivar Conquista;  l/ha do produto comercial; DAA – dias 
após a aplicação. 

(2) (3)

 
Aos 29 DAA, o cultivar IAC- Foscarin31 apresentou-se com desenvolvimento mais 

lento. Ambos os cultivares atingiram o máximo índice nesta época. A partir desta, o 

cultivar MG/BR46-Conquista apresentou-se com maiores índices, mostrando-se superior 

no desenvolvimento de plantas. Aos 43 DAA, pode-se observar diferenças significativas 

entre cultivares e manejos. Pode-se observar menor índice para a testemunha infestada, 

comprovando a interferência de plantas daninhas nesta característica. 
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Aos 57 DAA realizou-se avaliação apenas para o cultivar MG/BR46-Conquista, 

não havendo diferenças significativas entre os manejos testados. Utilizou-se como 

padrão para término das avaliações da análise de crescimento, o estádio de maturidade 

fisiológica dos grãos (R7), cujo cultivar MG/BR46-Conquista apresentou-se com uma 

avaliação a mais, devido seu ciclo de vida ser mais longo. Quanto aos manejos testados, 

nas diferentes épocas avaliadas, nota-se que os químicos apresentaram-se semelhantes 

ao com capinas. 

Um dos fatores que levou aos menores valores do IAF, quando comparados aos 

experimentos anteriores, está relacionado ao fotoperíodo (comprimento do dia), 

proporcionando menor desenvolvimento da cultura e antecipação nas fases de 

desenvolvimento. Pode-se observar que o cultivar IAC- Foscarin31 apresentou-se mais 

sensível. 

As características avaliadas na determinação da análise de crescimento foram: 

índice de área foliar (IAF), massa seca de folhas, ramos e caules e vagens, sendo que 

com exceção do primeiro, os demais compuseram a somatória da massa total da parte 

aérea das plantas de soja. 

Na Tabela 73 são apresentadas as médias da massa seca de folhas, em 

diferentes épocas após a aplicação do herbicida. 

Pode-se observar, aos 15 DAA, interação (C x M) significativa entre cultivares e 

manejos testados. Quanto aos resultados obtidos aos 29 DAA, pode-se observar 

semelhança entre os cultivares e manejos testados. Aos 43 DAA nota-se diferenças 

apenas entre cultivares, sendo que o cultivar MG/BR46-Conquista apresenta-se com 

maiores massas. 

Aos 57 DAA, em avaliação realizada apenas para o cultivar MG/BR46-Conquista, 

não foi constatada diferença estatisticamente significativa entre os manejos. Nesta 

época, o cultivar IAC- Foscarin31 apresentava-se em senescência, com queda contínua 

de folhas. A testemunha infestada em todas as avaliações, mesmo sem apresentar 

diferenças significativas, mostrou-se inferior aos demais. Portanto, pode-se considerar 

que a presença das plantas daninhas foi responsável pela interferência, reduzindo a 

formação de folhas nas plantas de soja. 
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TABELA 73. Valores de F, coeficientes de variação (CV%) e teste de Tukey aplicado às médias da massa 
seca de folhas, em diferentes datas após a aplicação do herbicida na cultura da soja, 
Jaboticabal – SP, 2001. 

 Massa seca de folhas em três plantas (g) 
 Variáveis 15 DAA 29 DAA 43 DAA 57 DAA 
F Cultivar (C)  17,93 * 0,01 ns 28,52 * - 
 Manejo (M) 4,16 * 2,69 ns 2,52  2,97 
   1,11 

19,13 16,01 b  - 
 

 
 

27,33 

16,83 

3,21 

ns ns 
C x M 2,94 * 0,88 ns ns - 

Cultivar (C) IAC Foscarin 31  (1)

 MG/BR46 - Conquista  19,19 22,59 a 25,48 (2) 
CV(%)   11,1 20,2 - 
DMS  2,14 3,92 - 
Manejo (M) fomesafen + fluaz. (1,6) (3)  18,66 19,93 27,50 
 fomesafen + fluaz. (1,2)  20,22 18,75 
 fomesafen + fluaz. (0,8)  20,63 20,34 27,19 
 Testemunha c/ capinas  19,47 20,07 23,58 
 Testemunha s/ capinas  17,41 21,81 
CV(%)   13,5 11,3 11,9 
DMS   3,80 6,85 

(1) Médias seguidas da mesma letra, numa mesma coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey 
(P>0,05); (2) Teste de Tukey feito apenas para o cultivar MG/BR46-Conquista; (3) l/ha do produto comercial; 
DAA – dias após a aplicação. 
 

No desdobramento da interação observada aos 15 DAA, apresentado na Tabela 

74, nota-se que os manejos apresentaram-se semelhantes à testemunha infestada para 

ambos os cultivares, excetuando-se o manejo a 75% (1,2 l/ha). Ainda, verifica-se 

superioridade do cultivar IAC- Foscarin31, para os manejos a 100% e 75% da dosagem 

recomendada. 
 
TABELA 74. Desdobramento da interação significativa para a massa seca de folhas aos 15 dias após a 

aplicação do herbicida, para todos os manejos e cultivares estudados, Jaboticabal – SP, 
2001. 

Massa seca de folhas em três plantas (g) 
Manejo Dosagens 

(l/ha) IAC- Foscarin 31 MG/BR46-Conquista 
fomesafen + fluazifop – p – butil  1,6 13,89 ab A 11,72 ab B 
fomesafen + fluazifop – p – butil  1,2 14,79 a   A 
fomesafen + fluazifop – p – butil  12,37   b A 

12,11 ab B 
0,8 12,93 ab A 

Testemunha com capinas - 13,55 ab A 13,61 a   A 
Testemunha sem capinas - 12,01   b A 11,00   b A 
DMS (5%)   
Manejo d. Cultivar  1,69 
Cultivar d. Manejo  1,57 
Obs: Médias na mesma linha, seguidas de letras maiúsculas iguais e, na mesma coluna, seguidas de 
letras minúsculas iguais, não diferem entre si pelo teste de Tukey (P>0,05). 
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As médias da massa seca de ramos e caules obtidos em diferentes épocas após 

a aplicação do herbicida são apresentadas na Tabela 75. 

A tendência de ramos e caules, nas diferentes épocas após a aplicação, foi de 

aumentar a massa seca até que ocorresse estabilização da altura das plantas, havendo 

pequenas variações neste parâmetro. 

No geral, verifica-se que o cultivar MG/BR46-Conquista apresenta resultados 

superiores aos obtidos para o IAC- Foscarin31, demonstrando seu maior 

desenvolvimento. 
 

TABELA 75. Valores de F, coeficientes de variação (CV%) e teste de Tukey aplicado às médias da massa 
seca de ramos e caules, em diferentes épocas após a aplicação do herbicida na cultura da soja, 
Jaboticabal – SP, 2001. 

 Massa seca de ramos e caules em três plantas (g) 
 Variáveis 15 DAA 29 DAA 43 DAA 57 DAA 
F Cultivar (C)  4,97 0,01 ns ns 49,33 ** - 
 Manejo (M) 4,98 **  1,58  1,09 

  1,33  0,95 

 

  

26,84 

2,30 ns ns ns 
 C x M 2,02 ns ns ns - 
Cultivar (C) IAC Foscarin 31 11,76 17,92 16,85 b - 
 MG/BR46 - Conquista 11,75 20,39 25,63 a 30,65 (2) 
CV(%)  2,6 18,3 18,6 - 
DMS  0,31 3,53 3,98 - 
Manejo (M) fomesafen + fluaz. (1,6) (3) 11,44 ab (1) 18,55 21,69 32,00 
 fomesafen + fluaz. (1,2) 12,08 ab 20,08 20,86 31,79 
 fomesafen + fluaz. (0,8) 11,72 ab 20,77 22,47 33,17 
 Testemunha c/ capinas 12,62 a 19,04 21,75 29,46 
 Testemunha s/ capinas 10,92 b 17,34 19,44 
CV(%)  6,9 13,0 12,3 15,7 
DMS  1,20 3,67 3,98 10,87 

(1) Médias seguidas da mesma letra, numa mesma coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey 
(P>0,05); (2) Teste de Tukey feito apenas para o cultivar Conquista;(3) l/ha do produto comercial; DAA – 
dias após a aplicação. 

 
Segundo OLIVER et al. (1976), parâmetros da análise de crescimento, tais como 

a Taxa Assimilatória Líquida e Taxa de Crescimento relativo, além da massa seca das 

diferentes partes da planta (principalmente folhas e caules) não são bons indicadores, 

pois não variam com a competição interespecífica.  

O acúmulo de massa seca nas vagens é dependente de fatores inerentes às 

características diretas ligadas à planta e ao ambiente de convivência. Dentre eles, pode-

se destacar a permanência de folhas por longo período, produzindo fotoassimilados 

necessários para armazenagem nos grãos, além das condições edafo-climáticas, 
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propiciando tempo suficiente para que a planta expresse seu potencial genético. Desta 

forma, o acúmulo da massa seca nas vagens apresenta grande importância, podendo 

influenciar diretamente na produção obtida pela cultura.  

As médias da massa seca de vagens, em diferentes épocas após a aplicação do 

herbicida, são apresentadas na Tabela 76. 
 
TABELA 76. Valores de F, coeficientes de variação (CV%) e teste de Tukey aplicado às médias da massa 

seca de vagens, em diferentes épocas após a aplicação do herbicida na cultura da soja, 
Jaboticabal – SP, 2001. 

  Massa seca de vagens em três plantas (g) 
 Variáveis 15 DAA 29 DAA 43 DAA 57 DAA 
F Cultivar (C) - - 32,80 ** - 
 Manejo (M)  5,13  2,54  2,32 

 
  

 

 

0,73 ns ns ns ns 
 C x M - - 1,43 ns - 
Cultivar (C) IAC Foscarin 31 23,15 (2) 4,84 13,43 a (1) - 
 MG/BR46 - Conquista - - 3,58   b 10,43 (3) 
CV(%)  - - 64,0 - 
DMS  - - 5,47 - 
Manejo (M) fomesafen + fluaz. (1,6)(4) 0,35 6,59 10,12 a 12,29 
 fomesafen + fluaz. (1,2) 0,24 6,55 8,14   ab 8,32 
 fomesafen + fluaz. (0,8) 0,24 5,02 9,36   ab 12,70 
 Testemunha c/ capinas 0,17 4,45 8,52   ab 10,12 
 Testemunha s/ capinas 0,17 3,05 6,40     b 8,74 
CV(%)  74,1 41,8 29,4 25,2 
DMS  0,39 4,84 3,68 5,93 

(1) Médias seguidas da mesma letra, numa mesma coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey 
(P>0,05); (2) Teste de Tukey feito apenas para o cultivar IAC Foscarin 31; (3) Teste de Tukey feito apenas 
para o cultivar MG/BR46 - Conquista; (4) l/ha do produto comercial; DAA – dias após a aplicação. 
 

Logo aos 15 DAA, pode-se observar a presença de vagens no cultivar IAC- 

Foscarin31, enquanto para o MG/BR46-Conquista, esta foi obtida a partir de 43 DAA. 

Entre os manejos testados, aos 29 e 43 DAA, verifica-se que a testemunha infestada 

apresenta-se com menores massas, havendo atraso na formação de vagens. Portanto, 

nota-se que a presença de plantas daninhas interfere negativamente nesta característica 

de avaliação. 

Quando analisa-se a massa seca da parte aérea, pode-se obter uma idéia mais 

completa sobre o comportamento da cultura em relação aos manejos testados.  

Pelos resultados observados na Tabela 77, quanto às medias de massa seca da 

parte aérea, verifica-se aumento progressivo nos valores obtidos nas diferentes épocas 

avaliadas. 
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De acordo com DURIGAN (1983), as diferenças observadas em várias 

características estudadas da análise de crescimento estão diretamente relacionadas 

com a maior ou menor intensidade da competição interespecífica, o que pode ser 

comprovado pelos baixos valores apresentados na testemunha infestada. PITELLI & 

NEVES (1978), DURIGAN (1983), WYSE et al. (1986), RASSINI (1988), VELINI (1989), 

CARVALHO (1993) e BRIZUELA (1994) verificaram que o acúmulo de matéria seca 

pelas plantas de soja foi afetado negativamente pela competição de plantas daninhas. 
 
TABELA 77. Valores de F, coeficientes de variação (CV%) e teste de Tukey aplicado às médias da massa 

seca da parte aérea das plantas, em diferentes épocas após a aplicação do herbicida na 
soja , Jaboticabal – SP, 2001. 

  Massa seca da parte aérea de três plantas (g) 
 Variáveis 15 DAA 29 DAA 43 DAA 57 DAA 
F Cultivar (C) 26,86 *  2,65 1,44 ns ns - 
 Manejo (M) 3,59 *  2,48  1,64 

  1,29  0,55 
 

 

 

2,52 ns ns ns 
 C x M 2,39 ns ns ns - 
Cultivar (C) IAC Foscarin 31 11,14 a (1) 27,78 31,66 - 
 MG/BR46 - Conquista 9,62   b 22,19 37,39 52,17 (2) 
CV(%)  8,9 25,8 32,3 - 
DMS  0,93 6,87 11,21 - 
Manejo (M) fomesafen + fluaz. (1,6) (3) 10,28 ab 26,11 37,34 57,19 
 fomesafen + fluaz. (1,2) 11,56 a 29,17 33,34 52,83 
 fomesafen + fluaz. (0,8) 10,09 ab 29,51 37,77 58,46 
 Testemunha c/ capinas 11,88 a 26,33 35,36 49,56 
 Testemunha s/ capinas 8,11     b 21,30 28,84 42,79 
CV(%)  21,4 22,2 18,9 18,9 
DMS  3,28 8,65 9,63 22,26 

(1) Médias seguidas da mesma letra, numa mesma coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey 
(P>0,05); (2) Teste de Tukey feito apenas para o cultivar MG/BR46-Conquista; (3) l/ha do produto comercial; 
DAA – dias após a aplicação. 
 

De modo geral, pode-se afirmar que a semelhança nos resultados obtidos para 

os cultivares a partir dos 15 DAA ocorreram devido à antecipação na formação de 

vagens do cultivar IAC- Foscarin31, embora seja desfavorecido ao longo do tempo por 

apresentar ciclo de vida precoce. 

Antecedendo a colheita de cada cultivar, foram feitas avaliações de porcentagem 

de acamamento e dificuldade de colheita proporcionado pela cobertura vegetal. 

Considerou-se como plantas acamadas aquelas que apresentavam ângulo de inclinação 

superior à 45°, além de notas atribuídas à dificuldade de colheita promovida pela 
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presença de cobertura vegetal de plantas daninhas, de acordo com metotologia 

apresentada por BRAZ (1996). 

As médias dos resultados obtidos para porcentagens de acamamento e notas de 

dificuldade de colheita de soja são apresentadas na Tabela 78.  

Quanto à porcentagem de acamamento, pode-se observar diferenças entre os 

manejos testados, sendo que o maior acamamento foi obtido na testemunha infestada. 

Porém, apresentam-se com valores baixos, não afetando a colheita mecanizada. O 

menor desenvolvimento de ambos os cultivares, quando comparado às demais épocas 

de semeadura utilizadas nesta pesquisa, foi o responsável pela menor porcentagem de 

plantas acamadas. Segundo BRAZ (1996), semeaduras realizadas no início da época 

recomendada propiciam maior desenvolvimento das plantas, tornando-as mais sensíveis 

ao acamamento. Por outro lado, pôde-se observar que, à medida em que se atrase a 

época de semeadura, ocorrerá decréscimos na produtividade, devido ao menor período 

destinado à cada fase de desenvolvimento da cultura, para ambos os cultivares. 
 
TABELA 78. Valores de F, coeficientes de variação (CV%), e teste de Tukey aplicado às médias das 

porcentagens de acamamento e notas(1) para dificuldade da colheita mecanizada devido a 
cobertura vegetal, por ocasião da colheita da soja, Jaboticabal – SP, 2001. 

 Colheita 
 Variáveis Acamamento (%) Dif. colheita 
F Cultivar (C) 0,35ns 19,11** 
 Manejo (M) 14,76** 159,60** 
 C x M 

  0,9 

1,08ns 7,42** 
Cultivar (C) IAC- Foscarin31 1,3   
 MG/BR46-Conquista 1,5   
CV(%)  77,0  
DMS  1,1  
Manejo (M) fomesafen + fluazifop – p – butil (1,6) (3) b (2)  
 fomesafen + fluazifop – p – butil (1,2) 1,1 b  
 fomesafen + fluazifop – p – butil (0,8) 0,9 b  
 Testemunha com capinas 1,5 b  
 Testemunha sem capinas 2,8 a  
CV(%)  41,2  
DMS  0,9  

(1) Escala de 1 a 4 (1 = 0-25% de cobertura vegetal; 4 = 76-100% de cobertura vegetal); (2) Médias seguidas 
da mesma letra, numa mesma coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey (P>0,05); (3) l/ha do 
produto comercial. 
 

Nos resultados obtidos para a dificuldade de colheita verifica-se interação  

significativa entre os fatores (C x M), cujo desdobramento é apresentado na Tabela 79. 
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TABELA 79. Desdobramento da interação significativa das médias das notas atribuídas à dificuldade de 
colheita da soja, para todos os manejos e cultivares estudados, Jaboticabal – SP, 2001. 

Dificuldade de colheita Dosagens 
(l/ha) Manejo IAC- Foscarin31 MG/BR46-Conquista 

fomesafen + fluazifop – p – butil  1,6 1,2 b A 1,2 b A  
fomesafen + fluazifop – p – butil  1,2 1,2 b A 1,2 b A 
fomesafen + fluazifop – p – butil  0,8 1,3 b A 1,2 b A 
Testemunha com capinas - 1,2 b A 1,2 b A 
Testemunha sem capinas - 2,1 a A 1,8 a B 
DMS (5%)   
Manejo d. Cultivar  0,2 
Cultivar d. Manejo  0,1 

Obs: Médias na mesma linha, seguidas de letras maiúsculas iguais e na mesma coluna, seguidas de letras 
minúsculas  iguais, não diferem entre si pelo teste de Tukey (P>0,05). 

 

 
Com o desdobramento da interação significativa obtida para a dificuldade de 

colheita, pode-se observar, dentre os manejos testados, superioridade nas testemunhas 

infestadas, impossibilitando a colheita mecanizada. Os resultados obtidos corroboram 

com afirmações feitas por QUEIROZ (1985) e DURIGAN & HIRATA (1988). Nota-se, 

também, que houve maiores notas de dificuldade de colheita para o cultivar IAC- 

Foscarin31, não apenas pela cobertura vegetal, mas também, pela baixa estatura das 

plantas.  

Na Figura 4, observa-se a presença de plantas daninhas na testemunha sem 

capinas, além da reinfestação da área, no momento da colheita do cultivar IAC- 

Foscarin31. 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4 - Visualização da comunidade infestante na testemunha sem capinas, além da reinfestação nos 
manejos químicos testados, no cultivar IAC- Foscarin31, Jaboticabal - SP, 2001. 
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A altura de inserção da primeira vagem na cultura da soja apresenta grande 

importância na seleção de cultivares em estudos de melhoramento genético. Este 

parâmetro atua de maneira direta na perda de grãos, dificultando a colheita mecanizada 

quando apresenta-se muito baixa, além de diminuir o rendimento operacional.  

Na Tabela 80 são apresentados as médias dos valores obtidos para altura (cm) 

de inserção da primeira vagem, número de vagens por planta e número de grãos por 

vagem, por ocasião da colheita da soja. 
 
TABELA 80. Valores de F, coeficientes de variação (CV%) e teste de Tukey aplicado às médias de altura 

da inserção da 1ª  vagem, número de vagens por planta e número de grãos por vagem, por 
ocasião da colheita da soja, Jaboticabal – SP, 2001. 

 Variáveis Altura da  
1ª vagem (cm) 

Número de 
vagens/planta 

Número de 
grãos/vagem 

F Cultivar (C) 178,41 **  5,59 0,45 ns ns 
 Manejo   

  0,94  0,79  
Cultivar (C)  

21,6 

 

12,9 
 

7,8 

(M) 1,45 ns 4,82 ** 2,68 ns 
 C x M 1,78 ns ns ns

IAC Foscarin 31 9,8   b (1) 20,6 2,0 
 MG/BR46 - Conquista 17,1 a 1,9 
CV(%)  12,8 22,2 10,4 
DMS  1,7 4,7 0,2 
Manejo (M) fomesafen + fluaz. (1,6) (2) 13,0 22,8 a 2,1 a 
 fomesafen + fluaz. (1,2) 13,3 27,8 a 2,0 ab 
 fomesafen + fluaz. (0,8) 13,4 21,6 a 1,9 ab 
 Testemunha c/ capinas 23,0 a 2,0 ab 

Testemunha s/ capinas 14,5 15,1 b 1,8   b 
CV(%)  10,9 20,7 
DMS  2,2 6,4 0,2 
(1) Médias seguidas da mesma letra, numa mesma coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey 
(P>0,05);(2) l/ha do produto comercial. 
 

Verifica-se que o cultivar IAC- Foscarin31 apresenta menor altura de inserção da 

1ª vagem, além de constatar-se uma tendência em aumentar a altura na presença de 

plantas daninhas, embora não se diferencie estatisticamente. 

Para o número de vagens por planta, quando analisado entre os manejos 

testados, observou-se que a testemunha infestada apresenta-se menor, demonstrando 

ser o principal fator a afetar negativamente a produção final da cultura. Segundo 

DURIGAN (1983), o número de vagens por planta é uma das características mais 

afetadas pela competição, talvez devido a algum possível efeito deletério sobre alguma 

(s) das fases do florescimento.  
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Quanto ao número de grãos, verifica-se semelhança entre os manejos químicos e 

a testemunha com capinas. Nota-se, também, semelhanças entre os manejos com 

reduções na dosagem em 25 e 50% do herbicida com a testemunha infestada. 

O número de grãos é um fator mais dependente das características varietais da 

cultura, sofrendo poucas variações com os fatores fenotípicos a que foram submetidos 

durante seu ciclo. Por outro lado, BRIZUELA (1994) e BRAZ (1996) constataram a 

influência da distância de entrelinhas na formação de grãos por vagem no cultivar IAC-8. 

Produção de 
grãos (kg/ha)

Na colheita de soja, com intuito de avaliar-se a qualidade e quantidade de grãos 

colhidos, foram realizadas avaliações quanto às porcentagens de grãos retidos em 

diferentes peneiras, podendo ser utilizado, no caso da soja, como um dos parâmetros de 

classificação para a produção de sementes (BRASIL, 1980), além de determinar-se a 

massa de 100 grãos e produção final. 

Na Tabela 81 são apresentadas as médias das porcentagens de grãos retidos 

nas peneiras de números 16 e 15, massa de 100 grãos (g) e produção de grãos (kg/ha), 

por ocasião da colheita. 
 
TABELA 81. Valores de F, coeficientes de variação (CV%) e teste de Tukey aplicados às médias das 

porcentagens de grãos retidos nas peneiras de números 16 e 15, da massa de 100 grãos (g) 
e da produção de grãos (kg/ha), por ocasião da colheita da soja, Jaboticabal – SP, 2001. 

 Variáveis G. ret. na 
peneira 16 (%) 

G. ret. na 
peneira 15 (%) 

Massa de 100 
grãos (g) 

F Cultivar (C) 95,85 **   1,60 5,47 ns 0,03 ns ns 
 Manejo   2,14  
   0,70   0,76 

 

590,61 
 

(M) 0,44 ns ns 2,34 ns 5,75 ** 
C x M 0,29 ns ns 1,04 ns ns 

Cultivar (C) IAC Foscarin 31 26,19 a (1) 35,79 12,91 866,87  
 MG/BR46 - Conquista 21,44 b 44,05 12,80 1101,61 
CV(%)  6,4 28,00 15,8 59,6 
DMS  1,54 11,24 2,05 
Manejo (M) fomesafen + fluaz. (1,6)(2) 23,61 43,14 12,86 1060,19 a 
 fomesafen + fluaz. (1,2) 25,16 39,52 13,28 1108,13 a 
 fomesafen + fluaz. (0,8) 23,39 40,30 12,68 1018,68 a 
 Testemunha c/ capinas 23,52 44,86 13,58 1070,50 a 
 Testemunha s/ capinas 23,42 31,79 11,86 663,71   b 
CV(%)  13,5 24,4 9,4 21,8 
DMS  4,72 14,34 1,79 316,62 

(1) Médias seguidas da mesma letra, numa mesma coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey 
(P>0,05);(2) l/ha do produto comercial. 
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As porcentagens obtidas na peneira de número 16 apresentam-se maiores para o 

cultivar IAC- Foscarin31, mostrando haver produção de grãos de maior diâmetro.  

Mesmo sem haver diferenças significativas para manejos e cultivares na massa 

de 100 grãos, verifica-se certa disparidade entre os manejos, constatando-se menor 

valor para a testemunha infestada. BRIZUELA (1994), constatou que a presença da 

comunidade infestante por todo o ciclo de desenvolvimento afetou negativamente o 

acúmulo de massa seca nos grãos, em relação à testemunha capinada. 

Em relação à produção de grãos, verifica-se diferenças significativas entre os 

manejos testados. Nota-se na testemunha infestada redução na produtividade da cultura 

de 38% quando comparado à capinada. Os manejos químicos apresentam-se com 

produções semelhantes à testemunha com capinas. Embora não haja diferenças entre 

os cultivares, pode-se notar menor produtividade do cultivar IAC- Foscarin31. Em 

estudos desenvolvidos por RASSINI (1988), CARVALHO (1993), BRAZ & DURIGAN 

(1993 a,b), BRIZUELA (1994) e BRAZ (1996), não foram verificadas diferenças de 

produtividade entre a testemunha capinada e onde foram reduzidas as dosagens de 

herbicidas. 

Os resultados obtidos mostram que o desenvolvimento da cultura, para ambos os 

cultivares, foi afetado pelo fotoperíodo, causando queda de produtividade quando 

comparados à épocas mais adequadas de semeadura. Apesar de serem obtidas 

informações que favoreçam a redução na dosagem do herbicida em até 50%, pôde-se 

constatar que, devido à baixa produtividade obtida para ambos os cultivares, a prática 

desta torna-se inviável economicamente. 
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4.4 Considerações finais 
 

A semeadura no início da estação chuvosa benefícia o desenvolvimento das 

plantas de soja. A utilização de baixa densidade de semeadura no experimento instalado 

no meio do mês de novembro levou à formação de plantas de soja mais vigorosas, para 

ambos os cultivares. O bom desenvolvimento obtido proporcionou produções próximas 

aos patamares obtidos para a cultura em densidades normais de semeadura (15 a 20 

plantas por metro). 

As diferenças (varietais) encontradas em cultivares de soja podem ser decisivas e 

favoráveis à complementação no controle de plantas daninhas, quando integradas à 

utilização de dosagens reduzidas de herbicida. Uma característica desejável em um 

cultivar é o sombreamento precoce de entrelinhas, evitando o crescimento das plantas 

remanescentes e novas germinações. Na semeadura feita em novembro e em baixas 

densidades, os cultivares apresentaram-se semelhantes quanto ao crescimento e 

produtividade. Porém, nas duas outras épocas de semeadura (dezembro e janeiro), o 

'MG/BR46-Conquista' mostrou-se com mais aptidão. 

Em todas as épocas de semeadura realizadas na presente pesquisa, a utilização 

de dosagens reduzidas do herbicida foi suficiente para manter o número de plantas 

daninhas abaixo do nível de dano econômico, mesmo quando houve pequena 

complementação pelos cultivares, como ocorreu na semeadura realizada em janeiro. 

O fotoperíodo, nas épocas mais tardias de semeadura, afetou negativamente o 

crescimento dos cultivares, pois estreitou o tempo destinado à cada fase de 

desenvolvimento da cultura. Por consequência, a produtividade decresceu à medida em 

que realizou-se semeadura mais tardiamente. O cultivar IAC- Foscarin31, apesar de 

possuir ciclo precoce, foi mais afetado pelo fotoperíodo. 

Devido à baixa produtividade alcançada pelos cultivares, na semeadura realizada 

em janeiro, torna-se inviável economicamente a recomendação desta prática. Ainda, 

pôde-se observar maior incidência de pragas e doenças, aumentando o número de 

aplicações de inseticidas e fungicidas. O forte componente cultural, caracterizado pelo 
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sombreamento da cultura, fica prejudicado pela ação do fotoperíodo, tornando a cultura 

mais sujeita e prejudicada pela ação competitiva da comunidade infestante. 

Na soja semeada no meio do mês de dezembro, no momento da aplicação do 

herbicida, as condições edafo-climáticas não eram as mais adequadas, pois havia uma 

certa restrição hídrica na camada superficial do solo. No entanto, as plantas daninhas 

encontravam-se no estádio de desenvolvimento desejado. Este período, caracterizado 

como um verânico, foi suficiente para diminuir a eficácia de controle inícial das plantas 

daninhas, principalmente para as gramineas, embora houvesse semelhança ao final das 

avaliações. A aplicação do herbicida realizada na soja semeada no meio do mês de 

janeiro, apresentava-se em melhores condições (solo úmido), aumentando o controle 

inicial das plantas daninhas em estudo. Porém, também fez com que houvesse maior 

intoxicação às plantas de soja. 

Na presente pesquisa, pôde-se constatar que a redução na dosagem do herbicida 

para o controle das plantas daninhas, nas semeaduras realizadas de novembro à 

metade de dezembro, é viável, mesmo que em menores densidades, comprovando a 

hipótese de que a dosagem atualmente recomendada permite esta racionalização. 

Desta forma, estudos realizados nesta linha de pesquisa podem trazer benefícios 

econômicos, pela diminuição do custo de produção, e ecológicos, evitando a entrada 

excessiva de defensívos agrícolas no ambiente. 

 
5. CONCLUSÕES 

 
Nas condições específicas em que foi conduzida a presente pesquisa e face aos 

resultados obtidos, pode-se concluir que: 

 

1a) A presença da comunidade infestante afetou negativamente a várias 

características de crescimento e de produtividade das plantas de soja e este efeito 

negativo pôde ser prevenido pelo controle químico das plantas daninhas, mesmo com 

reduções na dosagem recomendada, em ambos os cultivares estudados;
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2a) Características de produção como o número de vagens por planta, o número 

de grãos por vagem e a massa seca de 100 grãos, não foram reduzidas pela presença 

de plantas daninhas, na soja semeada em novembro; 

 

4 ) O cultivar IAC- Foscarin31 foi mais suscetível à ação fitotóxica do herbicida, 

baseando-se apenas nos sintomas de fitointoxicação. Não se constataram efeitos 

negativos sobre a nodulação dos dois cultivares; 

5 ) Nas semeaduras realizadas em dezembro e janeiro, o cultivar MG/BR46-

Conquista apresentou características mais favoráveis à complementação do controle 

das plantas daninhas remanescentes, além de apresentar-se menos sensível à 

presença das mesmas; 

 

 

3a) O grande desenvolvimento da cultura, para ambos os cultivares, na 

semeadura realizada em novembro foi fundamental para obtenção de níveis de 

produção elevados e compatíveis com os obtidos com densidades normais de 

semeadura;
a

a

6a) A utilização de dosagens reduzidas sempre foi acompanhada de decréscimo 

na eficácia de controle de plantas daninhas pelo herbicida. Porém, obteve-se produção 

estatisticamente semelhante entre os manejos químicos e o com capinas. O controle, 

mesmo que com dosagens reduzidas, sempre evitou o nível de dano por parte das 

plantas remanescentes;

7a) Na soja semeada em janeiro, houve grande influência do fotoperíodo afetando 

negativamente características de crescimento e de produtividade de ambos os 

cultivares, inviabilizando economicamente esta época;

8a) O cultivar IAC- Foscarin31 demonstrou maior sensibilidade ao fotoperíodo e foi 

menos eficaz na competição interespecífica, para as duas últimas épocas de 

semeadura. 
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APÊNDICE A - Interpretação da escala de notas para a avaliação visual de fitotoxicidade de herbicidas em 
culturas agrícolas, adotado pelo European Weed Research Council (EWRC, 1964). 

Nota Interpretação pelos sintomas 
1 Nulo 
2 Muito leve 
3 Leve 
4 Moderado 
5 Moderado 
6 Moderado 
7 Forte  
8 Muito forte 
9 Morte 
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APÊNCICE B- Informações meteorológicas diárias do mês de novembro de 2000. Jaboticabal – SP. 
Temperatura (°C) 

Dia 
Máxima Mínima Média 

UR ar (%) Precipitação 
(mm) Insolação (h) 

1 34.6 18.2 26.3 46.2 0.0 10.6 
2 34.9 19.1 27.3 45.1 0.0 .6 
3 33.5 20.4 25.9 62.1 0.0 7.2 
4 34.3 19.5 24.8 

31.3 
6 31.4 
7 32.1 7.8 

0.0 
64.0 

26.2 
20.0 

31.1 80.3 
21.4 

14 26.8 

31.8 

0.3 

23.3 
3.2 

81.1 

70.7 0.0 5.6 
5 19.4 25.0 69.3 12.1 9.0 

18.8 25.3 59.7 0.0 8.4 
20.1 25.0 60.8 0.0 

8 32.1 18.1 24.5 60.8 10.0 
9 33.5 18.3 24.5 0.5 9.4 
10 33.2 20.8 60.3 3.5 7.0 
11 35.4 26.5 58.7 0.0 8.9 
12 19.5 24.3 11.4 5.7 
13 25.4 19.2 98.2 20.9 0.6 

19.5 22.2 95.1 2.6 0.8 
15 29.9 17.0 22.4 71.3 19.7 9.0 
16a/ 16.1 24.5 62.5 0.0 11.7 
17 31.4 17.8 23.3 72.4 0.0 9.2 
18 31.8 17.6 20.5 91.6 4.8 
19 31.7 18.5 21.2 89.0 17.2 2.9 
20b/ 26.2 17.0 24.2 70.2 0.0 12.0 
21 25.8 18.7 71.8 0.0 7.7 
22 30.1 17.5 24.2 80.6 7.8 
23 31.8 20.3 23.9 0.0 6.6 
24 31.6 19.1 24.0 79.2 13.1 4.4 
25 29.8 20.2 23.4 78.5 0.0 2.6 

26b1/ 29.9 18.1 24.0 73.7 15.8 10.7 
27 31.9 19.2 24.8 76.8 0.0 8.1 
28 31.4 20.2 24.6 69.9 0.0 12.2 
29 31.6 19.5 24.1 74.5 0.0 7.4 
30 28.6 20.4 23.3 86.3 7.6 5.2 

Média 31.2 18.9 24.2 72 - - 
Total - - - - 132.4 218.4 

a/ semeadura da soja – 1ª época de semeadura 
 b/ início da emergência da soja – 1ª ep.

b1/ término da emergência da soja – 1ª ep. 
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APÊNCICE C- Informações meteorológicas diárias do mês de dezembro de 2000. Jaboticabal – SP. 
Temperatura (°C) 

Dia 
Máxima Mínima Média 

UR ar (%) Precipitação 
(mm) Insolação (h) 

1 28.8 20.5 22.9 81.3 23.1 8.0 
2 32.0 15.9 24.1 70.1 0.0 9.5 
3 31.8 21.0 26.4 70.2 0.0 

86.3 13.3 
21.0 

17 21.2 
0.5 

95.1 3.4 
23.2 

21 31.8 
79.5 

10.7 

87.2 

24.2 
2.5 
0.0 

81.4 

9.8 
4 30.6 21.2 24.3 74.8 0.0 6.2 
5 30.1 20.6 24.6 72.9 1.4 11.7 
6 31.1 19.0 24.1 68.1 0.0 11.2 
7 32.7 17.8 25.2 60.2 0.0 12.6 
8c/ 33.4 17.8 26.4 59.4 0.0 11.6 
9 31.4 21.8 25.4 75.0 0.0 5.4 
10 33.1 20.8 25.7 66.1 0.0 7.6 
11 33.2 19.3 26.1 64.4 0.0 11.3 
12 33.6 22.0 26.2 68.7 0.0 8.7 
13 32.8 21.5 25.1 73.3 3.4 8.3 
14 30.4 20.9 23.7 86.1 7.8 3.8 
15d/ 29.8 21.4 23.7 4.3 
16 30.6 24.2 82.7 0.0 2.8 

18.1 18.9 94.8 48.3 0.0 
18e/ 24.2 16.7 20.3 82.7 5.1 
19 24.6 16.6 20.2 0.0 
20 28.9 18.2 83.7 4.5 7.7 

18.2 25.5 66.9 0.0 12.3 
22 32.1 19.8 24.5 0.0 10.2 

23e1/ 32.8 19.9 25.6 79.2 5.5 
24 31.6 20.7 24.3 78.5 0.0 4.7 
25 29.2 20.2 24.3 16.4 7.5 
26 32.4 19.9 23.6 76.9 0.0 3.7 
27 30.4 19.8 24.5 76.1 70.0 0.9 
28 29.2 20.2 82.6 3.0 7.0 
29 30.2 20.0 24.5 81.5 5.5 
30 31.0 21.6 24.5 82.4 6.3 
31 30.7 19.9 24.8 0.0 9.3 

Média 30.5 19.8 24.2 77.0 - - 
Total - - - - 207.7 219.1 

c/  aplicação do herbicida no 1º ensaio – 1ª época de semeadura 
d/  semeadura da soja – 2ª época de semeadura 

 término da emergência da soja – 2ª época de semeadura 
e/  início da emergência da soja – 2ª época de semeadura 
e1/
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APÊNDICE D- Informações meteorológicas diárias do mês de janeiro de 2001. Jaboticabal – SP. 
Temperatura (°C) 

Dia 
Máxima Mínima 

Insolação (h) 
Média 

UR ar (%) Precipitação 
(mm) 

1 72.5 31.9 19.6 25.0 0.0 9.1 
2 31.8 24.8 11.3 
3 

33.6 

71.4 

10  
0.0 

31.2 
15  

58.5 0.0 

71.4 
24.9 

26 

30  

18.4 71.9 0.0 
32.5 17.9 24.8 71.3 0.0 11.9 

4 31.6 19.3 24.4 73.7 0.0 10.3 
5 19.4 26.6 65.6 0.0 11.9 
6 33.4 20.6 26.8 61.0 0.0 11.4 
7 33.8 21.0 27.6 59.0 0.0 11.0 
8f/ 31.6 20.9 25.5 0.0 4.2 
9 33.2 19.5 24.2 83.1 5.0 1.0 

g/ 32.6 19.5 23.4 86.2 0.0 1.9 
11 30.4 19.4 23.9 77.3 2.7 
12 31.5 19.0 22.2 83.0 0.0 4.6 
13 31.3 18.6 23.1 84.7 15.0 5.2 
14 18.8 23.2 81.6 0.5 6.1 

h/ 32.1 19.0 24.9 71.4 9.3 11.7 
16 31.6 19.3 25.7 64.5 0.0 12.6 
17 33.5 20.1 26.8 12.5 
18i/ 33.4 20.0 27.2 60.8 0.0 12.3 
19 31.6 20.9 25.7 60.7 0.0 10.0 
20 33.4 18.9 24.6 84.5 19.0 4.9 
21 31.6 18.7 24.2 72.0 0.0 8.3 

22i1/ 31.8 19.5 24.5 79.8 0.0 7.9 
23 30.8 21.2 24.6 82.4 0.0 4.8 
24 29.8 20.3 23.0 93.2 1.9 
25 32.5 19.7 79.6 19.4 7.9 

30.6 19.5 24.7 85.3 23.4 6.6 
27 31.7 19.9 25.0 83.3 0.0 9.0 
28 31.9 19.9 23.8 85.9 4.0 5.0 
29 30.4 20.1 24.7 81.7 15.3 6.3 

j/ 31.6 20.9 25.4 81.0 0.0 7.5 
31 32.1 19.8 24.6 81.0 26.4 8.2 

Média 32.0 19.7 24.8 75.7 - - 
Total     208.7 240.0 

f/ aplicação do herbicida – 2ª época de semeadura 
 

 

 

g/ coleta de amostras para o estudo de nodulação do cultivar IAC- Foscarin31 – 1ª ep.
h/ semeadura de soja – 3ª época de semeadura
i/ início da emergência da soja – 3ª época de semeadura 
i1/ término da emergência da soja – 3ª época de semeadura
j/ coleta de amostras para o estudo de nodulação do cultivar MG/BR 46 – Conquista – 1ª ep. 
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APÊNDICE E- Informações meteorológicas diárias do mês de fevereiro de 2001. Jaboticabal – SP. 
Temperatura (°C) 

Dia 
Máxima Mínima Média 

UR ar (%) Precipitação 
(mm) Insolação (h) 

1 31.6 20.7 25.7 79.0 0.4 10.9 
2 32.0 20.9 25.5 81.8 

0.0 
4.1 

0.5 

0.0 2.5 
13.2 

15 

17 84.2 
18 

33.3 

21  10.7 
8.5 

20.4 26.4 63.3 
24 20.4 25.2 75.2 
25 

10.2 

0.0 8.0 
3 33.1 21.0 25.1 79.6 0.0 5.7 
4 34.8 21.3 27.4 74.4 7.9 
5l/ 34.5 22.3 25.7 77.5 0.0 
6 34.8 20.6 25.7 76.8 8.8 
7 31.1 20.5 25.1 81.1 0.6 5.4 
8 33.4 21.2 25.1 79.6 28.6 8.0 
9 28.6 21.4 24.1 87.3 
10 27.9 19.4 21.9 91.8 0.3 
11 31.8 18.7 25.1 78.9 0.3 8.4 

12m/ 33.5 21.1 25.2 76.3 6.5 7.9 
13 28.0 21.0 24.1 86.0 0.6 0.0 
14 28.7 20.4 22.5 86.0 9.2 1.2 

30.5 19.9 24.5 82.8 0.3 9.9 
16 31.3 20.0 24.5 83.4 6.6 9.1 

31.4 20.3 24.1 0.0 7.0 
31.1 20.5 24.3 79.4 0.0 8.4 

19 19.7 26.5 67.0 0.0 11.2 
20 33.4 20.0 26.4 69.2 0.0 10.9 

n/ 33.2 20.7 26.5 69.4 0.0 
22 32.4 19.9 25.7 73.2 0.0 
23 34.6 0.0 10.6 

33.0 0.0 10.0 
31.9 18.8 23.1 74.7 0.0 7.5 

26 33.2 18.1 24.3 76.0 4.8 8.9 
27 33.4 20.4 25.8 71.8 9.9 
28 31.2 19.4 24.3 77.8 0.0 8.3 

Média 32.1 20.3 25.0 78.0 - - 
Total - - - - 81.8 210.0 

l/ coleta de amostras para o estudo de nodulação do cultivar IAC- Foscarin31 – 2ª ep. 
 

 coleta de amostras para o estudo de nodulação do cultivar MG/BR 46 – Conquista – 2ª ep. 
m/ aplicação do herbicida – 3ª época de semeadura
n/
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APÊNDICE F- Informações meteorológicas diárias do mês de março de 2001. Jaboticabal – SP. 
Temperatura (°C) 

Dia 
Máxima Mínima 

UR ar (%) 
Média 

Precipitação 
(mm) Insolação (h) 

1 32.7 .0 18.5 24.9 69.2 10.6 
2 33.3 18.8 25.0 70.3 

11.2 

5 32.3 

86.8 
0.6 

30.8 
0.0 6.4 

20.0 
21.3 

0.0 

72.7 
20 32.0 

18.6 

33.1 
20.3 0.0 

0.7 9.3 
3 32.3 18.6 24.2 77.8 2.0 
4 32.6 17.6 24.9 71.4 0.0 9.6 

19.5 23.5 75.5 0.0 7.0 
6 30.4 19.4 24.1 84.0 25.4 8.4 
7 29.0 21.1 23.3 0.0 5.3 
8 28.4 20.2 23.5 87.4 10.0 
9o/ 27.4 20.0 22.3 90.1 3.2 2.2 
10 25.0 20.3 21.8 95.8 9.3 0.7 
11 18.6 23.6 85.8 3.4 11.0 
12 28.8 18.9 23.0 84.4 
13 29.6 19.3 23.9 85.5 9.0 7.9 
14 31.7 20.9 25.9 73.4 4.0 9.9 
15 33.0 26.4 73.5 0.0 10.7 
16 32.3 26.4 68.6 0.0 9.5 
17 33.6 20.6 26.6 61.5 10.9 
18 33.6 19.8 26.1 71.0 0.0 10.2 
19 28.9 20.9 24.5 0.0 2.2 

19.8 23.3 80.0 0.0 4.7 
21 33.2 24.3 76.3 0.5 9.3 
22 33.4 19.6 26.3 62.5 0.0 10.4 
23 33.8 20.6 27.1 62.1 0.0 10.3 
24 20.1 26.2 66.7 0.0 8.2 
25 34.1 25.6 68.4 10.6 
26 33.6 18.7 24.9 68.3 0.0 8.5 
27 31.6 19.0 25.2 73.2 12.6 8.7 
28p/ 31.0 18.4 22.6 81.1 0.0 8.5 
29 29.8 17.7 23.4 81.3 0.0 8.0 
30 31.9 19.2 22.8 79.9 0.0 7.8 
31 31.6 18.1 22.9 81.6 21.8 9.8 

Média 31.4 19.5 24.5 76.3 - - 
Total - - - - 101.9 249.1 

o/ colheita da soja do cultivar IAC- Foscarin31 – 1ª ep. 
p/ colheita da soja do cultivar MG/BR46 – Conquista – 1ªep.  
e colheita do cultivar IAC- Foscarin31 – 2ª ep. 
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APÊNDICE G- Informações meteorológicas diárias do mês de abril de 2001. Jaboticabal – SP. 
Temperatura (°C) 

Dia 
Máxima Mínima Média 

UR ar (%) Precipitação 
(mm) Insolação (h) 

1 31.2 18.3 24.0 76.5 10.5 9.3 
2 26.0 19.8 21.6 91.6 22.2 0.7 
3 29.4 18.3 23.0 80.7 0.0 8.8 
4 32.2 18.3 24.1 74.8 0.0 10.5 
5 31.0 19.0 23.9 82.7 0.0 8.4 
6 31.9 20.0 24.8 76.0 4.8 7.7 
7 32.4 20.5 

31.3 
21.4 

24.7 76.2 0.0 8.7 
8 32.6 19.9 24.7 79.9 3.2 9.8 
9 31.1 20.0 24.7 80.8 0.0 7.2 
10 32.3 20.4 25.8 77.9 1.7 7.2 
11 32.6 21.1 26.5 73.1 0.0 9.8 
12 19.9 24.4 69.9 0.0 10.2 
13 29.2 14.0 67.3 0.0 10.6 
14 29.9 14.1 21.6 65.3 0.0 9.6 
15 30.3 15.3 22.7 68.6 0.0 10.6 
16 30.3 16.1 22.6 71.8 0.0 10.5 
17 30.3 16.0 22.6 68.7 0.0 10.2 
18q/ 31.0 16.2 23.2 69.8 0.0 10.3 
19 31.3 16.1 23.4 60.8 0.0 10.0 
20 31.8 16.0 23.7 63.1 0.0 10.5 
21 32.8 16.8 24.7 58.5 0.0 8.7 
22 26.2 19.4 21.8 86.2 0.0 2.5 
23 31.0 19.1 25.2 70.2 1.4 8.4 
24 32.6 21.1 25.4 72.3 0.0 9.2 
25 32.0 19.2 24.9 61.2 0.0 10.6 
26 30.9 17.0 23.9 55.9 0.0 10.4 
27 31.8 16.3 24.2 62.1 0.0 10.4 
28 31.0 17.2 23.8 63.1 0.0 10.3 
29 31.3 16.1 23.7 62.3 0.0 10.3 
30 30.4 17.5 23.1 58.7 0.0 10.3 

Média 30.9 18.0 23.8 70.9 - - 
Total - - - - 43.8 271.7 

q/ colheita da soja do cultivar MG/BR46 – Conquista – 2ª ep. 
e colheita da soja do cultivar IAC- Foscarin31 – 3ªep. 
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APÊNDICE H- Informações meteorológicas diárias do mês de maio de 2001, Jaboticabal – SP. 
Temperatura (°C) 

Dia 
Máxima Mínima Média 

UR ar (%) Precipitação 
(mm) Insolação (h) 

1 31.5 17.1 24.2 60.8 0.0 10.4 
2 31.9 17.1 24.7 66.4 0.0 11.4 
3 32.4 17.0 24.6 62.5 0.0 10.0 
4 32.1 18.1 23.8 69.0 0.0 7.6 
5 23.2 13.9 16.0 59.0 0.0 6.7 
6 26.0 7.4 16.0 56.5 0.0 9.9 
7 25.3 9.1 16.5 70.5 0.0 9.7 
8 27.4 10.3 18.8 66.9 0.0 9.9 
9 29.4 11.7 20.2 65.5 0.0 9.8 
10 30.5 15.4 22.3 60.9 0.0 9.1 
11 28.6 15.4 22.2 69.0 0.0 9.9 
12 29.0 17.9 22.0 82.2 1.2 7.2 
13 22.4 17.2 18.5 93.1 43.9 1.3 
14 24.1 13.4 17.4 85.0 0.0 6.1 
15 25.3 12.6 18.8 82.4 0.0 5.3 
16 21.4 15.3 17.4 95.9 0.7 0.3 
17 19.7 14.6 16.3 89.4 31.4 1.5 
18 22.2 7.3 14.8 70.5 0.5 9.8 
19 24.1 7.7 15.6 76.8 0.0 9.8 
20 26.8 10.7 17.8 72.7 0.0 9.9 
21 26.3 12.5 18.4 68.9 0.0 9.9 
22 25.8 12.4 18.4 76.3 

20.8 
88.8 

8.5 

68.5 

0.0 4.5 
23 25.0 14.8 18.6 84.9 0.0 1.3 
24 25.9 14.6 18.9 84.9 0.0 4.5 
25 26.0 14.6 19.4 87.1 0.0 2.9 
26 28.5 15.2 21.2 78.1 0.0 8.7 
27 18.2 19.1 96.7 12.6 0.0 
28 25.4 15.6 19.4 1.7 4.4 
29r/ 28.8 16.0 21.7 83.6 0.0 
30 30.0 16.1 22.0 74.4 0.0 9.8 
31 29.7 15.0 21.4 0.0 9.7 

Média 26.6 14.0 19.5 75.7 - - 
Total - - - - 92.0 219.8 

r/ colheita da soja – cultivar MG/BR46 – 3ª ep. 
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