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RESUMO 

 

Os herbicidas têm um modo eficiente de lidar com ervas, eles constituem um modo 
de erradicar as plantas invasora quando os métodos de cultivo não o conseguiram, 
podem ser encontrados em várias formas, que incluem pó, gel, líquidos e 
formulações preparadas, como os sprays. Dentre os tipos de herbicidas na cultura 
de soja podemos destacar o Acetochlor, Acifluorten-sodio, Alachlor, Bentazon, 
Clethodium, Clomazone, Cyanazine, Diclosulam, Fenoxaprop-p-pethyl, Fluazifop-p-
butil, Flumetsulam, Flumiclorac-pentil, Flumioxazin, Fomesafen, Imazamox, 
Imazaquin, Imazethapyr, Lactofen, Metolachlor  entre outros.  O objetivo deste 
trabalho foi verificar, no campo, no município de Campo Novo do Parecis - MT, a 
resposta de 28 doses distribuídas entre dois herbicidas, Flumioxazin e Metolacloro 
em aplicações de pré e pós emergentes em cultivares de soja. A maioria dos 
tratamentos teve o estande reduzido, nas doses dobradas dos dois herbicidas, mas 
também sem significância. A altura de plantas foi no tratamento com Flumioxazin e 
observado que quando foram aumentadas as doses, não chegaram em ponto de 
colheita R 9, sendo necessário deixá-las (parcelas) para secagem antes de trilhar. 

Palavras-chaves: Herbicidas; Soja; Mato Grosso; Resistência. 
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INTRODUÇÃO 

 

  A soja (Glycine max) é uma cultura de grande importância econômica 

para o Brasil, sendo a principal cultura do agronegócio brasileiro. O Brasil é o 

segundo maior produtor mundial, e, dentre os grandes produtores (EUA, Brasil e 

Argentina), é o que possui o maior potencial de expansão em área cultivada 

(MANDARINDO, 2017).  

 Nas passando últimas três décadas de 69 milhões de toneladas de soja 

na safra 2009/2010 para 116, 996 milhões de toneladas na safra 2017/2018 

(CONAB, 2018). Assim sendo, em um curto prazo o Brasil pode constituir-se no 

maior produtor e exportador mundial de soja e seus derivados. Os principais Estados 

brasileiros produtores são: Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás e Mato 

Grosso do Sul (MANDARINDO, 2017). 

 Apesar de ser uma cultura muito explorada, a soja ainda apresenta 

perdas em produtividade por diversos fatores, que estão presentes desde a escolha 

do material genético a ser semeado, até problemas fitossanitários (JUHÁSZ, et. al 

2013). Um dos principais elencados é a presença de plantas daninhas, em que sua 

interferência (competição) sobre a cultura e seu manejo (SEDIYAMA, 2009).  

As plantas daninhas competem com a cultura de soja pelos recursos (luz, 

água, nutriente e espaço). Essa competição é importante, principalmente nos 

estádios iniciais de desenvolvimento da cultura, devido à possíveis perdas na 

produtividade, que podem ser superiores a 80% ou até mesmo, em casos extremos, 

inviabilizar a colheita (VARGAS e ROMAN, 2006). 

 Tendo em vista a dificuldade no controle de plantas daninhas em variedades 

convencionais, o manejo com produtos que possuem efeito residual tem boa 

vantagem em função de sua utilização, pois proporcionando uma supressão inicial 

sobre as primeiras camadas de sementes de plantas daninhas presentes na área, o 

que, de maneira geral, não implica na eliminação da operação de pós-emergência, 

mas retarda esta operação, diminui a pressão da infestação e pode, em alguns 

casos, melhorar a eficiência do pós-emergente (RIZZARDI, 2017).   

 As aplicações de herbicidas em pré-emergência têm por finalidade o 

controle das plantas daninhas e a obtenção da atividade residual no início do ciclo 

das culturas, suprimindo novos fluxos de emergência. Isso permite que a cultura 
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possa emergir livre de infestação. No entanto, dependendo da dosagem de herbicida 

utilizada, das propriedades físico-químicas das moléculas dos herbicidas e das 

condições edafoclimáticas do local, a sua permanência no solo pode afetar o 

desenvolvimento das culturas subsequentes (HINZ, 2001). 

 Dentre os herbicidas utilizados em pré-emergência na cultura da soja, 

destacam-se Flumioxazin e Metolachlor. O Flumioxazin possui meia-vida de 22 dias, 

dependente das condições de clima e solo. Não há relatos de plantas daninhas 

resistentes a esse herbicida (VARGAS e ROMAN, 2006). 

  O metolachlor proporciona controle de plantas daninhas por um 

período de 10 a 14 semanas e sua meia-vida é de 15 a 50 dias. É fortemente 

absorvido pelos colóides da argila e da matéria orgânica, por essa razão sua 

lixiviação é fraca, exceto em solos arenosos (VARGAS e ROMAN, 2006). 

  Objetivo deste trabalho é avaliar a eficácia dos herbicidas pré-

emergentes Flumioxazin e Metolachlor em diferentes datas e doses, a importância 

da soja em Mato Grosso, implicações sobre a interferência das plantas daninhas, 

resistência das plantas daninhas aos herbicidas. 
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CARACTERÍSTICA GERAL DA CULTURA DA SOJA 

 

A soja (Glycine max (L) Merrill), espécie originaria da China, da família 

Fabaceae de gênero Glycine é uma das culturas mais antigas do mundo, sendo 

cultivada a pelo menos 5 mil anos. Foi disseminada por imigrantes Japoneses, 

chineses e viajantes ingleses. O desenvolvimento da soja no Brasil no início do 

século XXl via Estados Unidos, em 1882. Gustavo Dutra, então professor da Escola 

de Agronomia da Bahia, realizou os primeiros estudos de avaliação de cultivares 

introduzida daquele país, mas sua ascensão no país iniciou-se na década de 70 

(EMBRAPA, 2005; PAIVA, et al., 2006). 

Quanto a sua classificação botânica, a soja pertence à classe das 

dicotiledôneas, família Fabaceae subfamília Papilionoides e o gênero Glycyne, L. A 

forma cultivada Glycine max (L.) Merrill, cresce anualmente e é uma das culturas de 

maior importância econômica no mundo (VILLALVA, 2008). A soja é uma planta 

anual, herbácea, ereta, apresentando variabilidade para as características 

morfológicas, que ainda podem ser influenciadas pelo ambiente, como a altura que 

pode variar de 30 a 200 cm, apresentando mais ou menos ramificações. Quanto ao 

ciclo, pode variar de 75 dias, para as mais precoces e 200 dias para as mais tardias 

(SEDIYAMA, 2009). 

 A capacidade de absorção de nutrientes varia de acordo com o ambiente e o 

estágio de desenvolvimento do vegetal. Fatores endógenos como a cinética 

enzimática de transporte que pode ocorrer em nível transcricional e pós 

transcricional, além de fatores exógenos como a temperatura, a umidade, a aeração, 

o pH, as interações iônicas e simbióticas com outros organismos do solo, 

disponibilidade de água, ataque por pragas e doenças, competição com plantas 

daninhas são fatores que podem afetar o crescimento e utilização de nutrientes 

pelas plantas (KERBAUY, 2008; RAIJ, 2011).  

 A classificação dos estádios de desenvolvimento da soja é necessária para 

que ocorram intervenções de pesquisadores, extensionistas e produtores rurais de 

uma forma homogênea eliminando a possibilidade de erros (FARIAS et al., 2007). 

 O sistema proposto por Fehr e Caviness (1977) divide os estádios de 

desenvolvimento de soja em estádios vegetativos e estádios reprodutivos. Os 

estádios vegetativos são designados pela letra V e os reprodutivos pela letra R. Com 
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exceção dos estádios VE (emergência) e VC (cotilédone), as letras V e R são 

seguidas de índices numéricos que identificam estádios específicos, nessas duas 

fases de desenvolvimento da planta.  

 O nó é a parte da haste onde a folha se desenvolve e é usado para a 

determinação dos estádios vegetativos porque é permanente, enquanto que a folha 

é temporária, podendo se desprender da haste. Os nós cotiledonares são opostos 

na haste e cada um deles possui (ou possuía) um cotilédone. Para a determinação 

dos estádios V1 em diante, os nós cotiledonares não são considerados, pois não 

possuem (ou possuíam) folhas verdadeiras. Os nós imediatamente acima dos 

cotiledonares são os nós das folhas unifolioladas e são, também, opostos na haste e 

cada um deles, também, possui (ou possuía) uma folha unifoliolada (Neumaier et al., 

2000) 

 Os estádios reprodutivos abrangem quatro distintas fases do desenvolvimento 

reprodutivo da planta, ou seja, florescimento (R1 e R2), desenvolvimento da vagem 

(R3 e R4), desenvolvimento do grão (R5 e R6) e maturação da planta (R7 e R8) 

(Neumaier et al, 2000).  
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IMPORTÂNCIA ECONÔMICA DA SOJA E SUA EXPANSÃO EM MATO GROSSO.  

 

 A soja representa uma das principais commodities de exportação do Brasil 

tendo seu preço ditado pelo mercado externo. (SAIA et al., 2010). E vem ganhando 

cada vez mais importância na agricultura mundial. Devido à grande diversidade do 

uso da oleaginosa e ao aumento da demanda global por alimentos (SEAB, 2012).  

 Sua importância nutricional para a humanidade é relevante, pela sua 

capacidade de produzir grandes quantidades de proteínas, excelente qualidade para 

a alimentação animal e poder ser cultivada em quase todas as regiões. Além do 

aumento na área plantada mundial que passou de 96,34 milhões de hectares na 

safra 2008/09 para 124,580 milhões de hectares safra 2017/18 (USDA, 2012 e 

2018), o investimento em pesquisas e no desenvolvimento de cultivares mais 

resistentes, tem contribuído para aumentar a produção (Moreira, 2012).  

 A indústria nacional transforma, por ano, cerca de 30,7 milhões de toneladas 

de soja, produzindo 5,8 milhões de toneladas de óleo comestível e 23,5 milhões de 

toneladas de farelo proteico, contribuindo para a competitividade nacional na 

produção de carnes, ovos e leite. Além disso, a soja e o farelo de soja brasileiro 

possuem alto teor de proteína e padrão de qualidade Premium, o que permite sua 

entrada em mercados extremamente exigentes como os da União Europeia e do 

Japão (MAPA, 2013).  

 A transformação industrial dos grãos da soja possibilita a obtenção do óleo, 

da torta (resíduo da trituração dos grãos) e de farinha, e a partir destes produtos 

como: lecitina de soja, óleo alimentício, margarina, gorduras emulsionadas, leite de 

soja, queijo de soja, molho de soja e as proteínas vegetais texturadas (PVT) que são 

bastante utilizadas em substituição da carne (BERTRAND et al., 1987).  

 Devido ao seu grande valor econômico, a leguminosa é produzida em grande 

escala. A produção mundial na última safra foi 336,699 milhões de toneladas em 

uma área de 124,580 milhões de hectares (USDA, 2018).  

 Sendo os Estados Unidos o maior produtor mundial de soja, com a produção 

de 119,518 milhões de toneladas, seguido do Brasil com 116,996 milhões de 

toneladas na safra 2017/2018, sendo o estado do Mato Grosso o maior produtor 

nacional, responsável pela produção 31,887 milhões de toneladas do grão, o que 

representa 30,8% da produção nacional (USDA, 2018).  
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 Na safra 2015/16, as atenções estavam voltadas para as condições 

climáticas, sendo que a semeadura da soja ocorreu tardiamente devido ao atraso 

nas chuvas na região Centro-Oeste. Em Mato Grosso, na maioria das regiões 

produtoras, foram identificados problemas ocasionados pela falta de chuvas, 

causando a necessidade de re, com destaque para o médio-norte, onde muitos 

municípios sofreram com a escassez de chuvas. Já na safra 2016/17, houve 

regularidade das chuvas, possibilitando a semeadura da oleaginosa pelos 

produtores dentro do período ideal recomendado (CONAB, 2017).  

 O quarto levantamento da safra brasileira de grãos realizada pela Conab 

(2017) , como figura abaixo, apresenta um comparativo entre a safra 2015/16 e a 

estimativa da safra 2016/17. A área semeada com soja em Mato Grosso na safra 

2015/16 foi de 9.140 mil ha, enquanto na safra atual (2016/17) a área semeada foi 

de 9.259 mil ha, havendo um incremento de 1,3% em relação à safra anterior.  

 Devido às distintas condições climáticas vivenciadas nesses dois anos 

agrícolas, observa-se um incremento na produtividade da cultura da soja. A 

produtividade média da oleaginosa em Mato Grosso na safra 2015/16 foi de 2.848 

kg ha-1, sendo que na atual estima-se um acréscimo de 10,3% com relação à safra 

anterior, podendo atingir 3.141 kg ha-1. Há também uma estimativa de incremento de 

11,7% na produção da oleaginosa, partindo de 26.030 mil toneladas na safra 

2015/16 para uma produção de 29.082 mil toneladas na safra 2016/17 (CONAB, 

2017). 

 O Estado de Mato Grosso se destaca como um dos principais produtores de 

grãos e fibras do país (CONAB, 2017). Os agricultores do estado vêm observando o 

aumento de falhas no controle de plantas daninhas em suas lavouras. Esse fato 

atribuído, sobretudo, ao aumento da incidência de biótipos resistentes a herbicidas.                 

A predominância do cultivo de culturas resistentes ao glifosato (GR) no 

período de safra e safrinha vem contribuindo para aumentar a pressão de seleção 

de biótipos resistentes a este herbicida (SILVA, 2017). 

Produtores relataram a suspeita da ocorrência de biótipos de buva (Conyza 

spp.), capim-amargaroso (Digitaria insularis) e capim-pé-de- galinha (Eleusine 

indica), como figura abaixo, são resistentes a glisofato em diversos municípios do 

Mato Grosso (SILVA et al., 2017). 
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O monitoramento dos casos de resistência é prática importante, pois permite 

identifica-la precocemente e entender a frequência e a dispersão de plantas 

daninhas resistentes nas áreas agricultáveis. (SCHULTZ et al; 2015). 

 

IMPLICAÇÕES SOBRE A INTERFERÊNCIA DAS PLANTAS DANINHAS 

 

 O grau de interferência das plantas daninhas nas culturas depende da 

comunidade vegetal infestante (espécie, densidade e distribuição), da cultura 

(cultivar, espaçamento e densidade), do ambiente (solo, clima e manejo) e do 

período de convivência (PITELLI, 1985).  

 Na cultura da soja sofre perdas significativas de produtividade sob a 

interferência de plantas daninhas, pois as infestantes competem por recursos finitos 

do meio (luz solar, água, nutrientes e espaço), a competição por nutrientes e água 

possui grande influência das quantidades disponibilizadas pelo solo e pela chuva, 

respectivamente. Comprometem as operações mecanizadas na área e a qualidade 

do produto final, e podem produzir substância alelopáticas prejudiciais às culturas. 

As interferências causadas pelas plantas daninhas reduzem a produção agrícola em 

cerca de 30 a 40%, sendo que se não forem controladas podem conduzir a perdas 

totais da produção e/ou reduzir bastante a qualidade do produto final, tanto na 

cultura da soja (PITTELKOW et al., 2009; SCHOLTEN et al., 2011). 

 As relações de interferência entre as plantas daninhas e as culturas 

agrícolas dependem de diversos fatores relacionados às espécies infestantes, a 

cultura de interesse, o ambiente de produção e o período em que a interferência 

ocorre. Estudos sobre interferência entre plantas daninhas e as culturas são 

destinadas a identificar os períodos críticos de interferência e, assim, definir o 

melhor momento para controle das plantas daninhas, visando evitar perdas na 

produtividade e qualidade (DUARTE, 2009; VIDAL et al., 2010).  

 Os períodos considerados na avaliação de interferência das plantas 

daninhas nas culturas são: período anterior à interferência (PAI), período total de 

prevenção de interferência (PTPI) e período crítico de prevenção da interferência 

(PCPI), sendo que a lavoura deve permanecer livre da infestação de plantas 

daninhas durante o período crítico para expressar o seu máximo potencial produtivo 

(SILVA et al., 2014).  
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 Após o período total de prevenção de interferência, as plantas daninhas que 

estão presentes na área não irão interferir a ponto de reduzir a produtividade, pois a 

cultura já tem a capacidade de suprimir as plantas concorrentes, entretanto, ainda 

podem reduzir a qualidade do produto final (CONSTANTIN et al., 2007; VIDAL et al., 

2010; RAIMONDI et al., 2014). 

 

RESISTÊNCIA DAS PLANTAS DANINHAS AOS HERBICIDAS 

 

Atualmente a resistência das plantas daninhas aos herbicidas é um dos 

maiores problemas para a segurança alimentar e proteção ambiental do mundo. A 

superdosagem e a subdosagem de qualquer ingrediente ativo pode levar ao 

surgimento de plantas daninhas resistentes aos herbicidas, assim como a aplicação 

de dosagens recomendadas, porém sem o devido manejo adequado do controle das 

plantas daninhas, como a rotação de diferentes mecanismos de ação (BELTRÃO, 

2017). 

Segundo o Herbicide Resistance Action Committee (HRAC), há cerca de 220 

biotipos de plantas daninhas, distribuído em 145 espécies, resistentes a várias 

classes químicas de herbicidas, e a porcentagem de plantas resistentes no período 

de 1984-1997 era de 28% resistentes aos herbicidas inibidores da ALS; 15%, às 

triazinas; 15%, aos bipiridilos; 12%, às uréias e amidas; 11%, aos inibidores da 

ACCase; 4%, às dinitroanilinas; e o restante, distribuído em diversas outras classes 

químicas (Heap, 1999). No Brasil, a preocupação com o fenômeno de resistência 

tem se intensificado devido ao aparecimento de biotipos de Bidens pilosa/Bidens 

subalternans (picão-preto) resistentes aos herbicidas inibidores da ALS, em áreas 

cultivadas com soja. Do mesmo modo, biotipos resistentes de Amaranthus quitensis 

(caruru) vêm surgindo em áreas cultivadas com soja nas províncias de Córdoba e 

Tucumã, na Argentina (MONQUEIRO et al., 2000). 

Os herbicidas inibidores da ACCase, também foram amplamente utilizados 

para o controle de espécies monocotiledôneas, o que também resultou na seleção 

de biótipos resistentes em diversas regiões do Brasil. Apesar de produtos com 

mecanismo de ação na ALS (Herbicidas inibidores da enzima acetolactato sintase) e 

ACCase (Herbicidas inibidores da enzima acetil-coenzima-A Carboxilase) 

apresentarem o maior número de casos de resistência, também foram registrados 
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problemas com outros grupos de produtos, como PSII, Protox e Mimetizadores da 

auxina (ADEGAS e GAZZIERO, 2014).  

As estratégias de manejo da resistência podem ser adotadas antes do 

desenvolvimento da resistência, por meio da redução da pressão da seleção que 

minimiza a sobrevivência e reprodução de indivíduos resistentes ou após a 

resistência ter evoluído, minimizando a dispersão da resistência. O conhecimento da 

biologia das plantas daninhas usa de métodos alternativos, monitoramento periódico 

das áreas de produção, usos de herbicidas de vários mecanismos de ação e 

respeitando a dosagem e estágio da planta daninhas, alem do manejo na 

entressafra, são as principais praticas para minimizar e \ou reduzir a evolução de 

resistência ( FILHO, et al. 2017). 

 

MANEJO QUÍMICO 

 

O manejo químico é o mais utilizado na cultura da soja. As aplicações de 

herbicidas podem ser feitas antes da semeadura, com a incorporação ao solo (PSI) 

somente no sistema convencional de semeadura; após a semeadura, mas antes da 

emergência das plantas daninhas (PRÉ) e, após a emergência das plantas daninhas 

e da cultura (PÓS) (RODRIGUES, 1993). 

Basicamente, existem duas grandes etapas no uso de herbicidas. A primeira 

envolve o manejo das plantas daninhas que antecedem a semeadura da cultura. É 

popularmente conhecida como dessecação, em alusão ao uso de produtos da 

classe bipiridilios, cuja ação resulta na morte dos tecidos das plantas, que ficam com 

aspecto de dessecadas. Convém observar, porém, que nem todos os herbicidas 

utilizados no manejo possuem ação dessecante. A outra etapa diz respeito aos 

produtos de pré e pós emergência utilizados na cultura instalada (RODRIGUES, 

1993). 

 

HERBICIDAS APLICADOS EM PRÉ -EMERGÊNCIA.  

 

Para a realização da aplicação de herbicidas em pré-emergência é necessário 

o monitoramento das condições ambientais. As condições que se recomenda para a 
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realização da aplicação são: temperatura do ar abaixo de 30 °C, umidade relativa do 

ar (UR) superior a 50% e a velocidade do vento entre 3 e 10 km h-1 (ANDEF, 2017). 

Estes herbicidas são utilizados após o manejo ou preparo do solo e após a 

implantação da cultura, na semeadura ou logo após a semeadura, entretanto, antes 

da emergência da cultura e da planta daninha. O herbicida depende, neste caso, da 

umidade do solo, da água da chuva ou de irrigação para atuar. Normalmente essas 

moléculas atuam sobre processos como a germinação de sementes ou crescimento 

radicular (OLIVEIRA Jr; CONSTANTIN, 2001). 

O uso de herbicidas em pré-emergência oferece a vantagem do controle de 

plantas daninhas antes que essas possam competir com a cultura e provocar 

redução do rendimento. Na aplicação desses produtos o agricultor deve estar atento 

à necessidade de incorporação e à que profundidade esta deve ser feita, para 

aumentar a eficiência do produto e minimizar os riscos de toxicidade à cultura 

(VARGAS E ROMAN, 2006). 

 

TIPOS DE HERBICIDAS. 

 

 Existem vários tipos de herbicidas que podem ser divididos de acordo com o 

modo de ação, a forma como são absorvidos pelas plantas, o grau de translocação 

nos tecidos vegetais ou mesmo a altura em que são aplicados. Em termos de 

seletividade os herbicidas podem ser seletivos ou não eletivos. Os herbicidas 

seletivos como o nome indicam, afetam tipos particulares de plantas através, por 

exemplo, da inibição de uma via metabólica especifica que não existe nas plantas 

que pretende proteger (CANHOTO, 2010). 

 Para GOLDBURG (1992) A atividade agrícola, como qualquer outra atividade 

humana tem um custo ambiental que pode ser diminuído, mas não pode ser 

eliminado. Se alguma utilidade existe nas plantas geneticamente modificadas, e os 

fatos tem mostrado que existe, ela é com toda a certeza a diminuição dos impactos 

ambientais resultantes da agricultura. 

Os tipos de herbicidas na cultura de soja são: Acetochlor, Acifluorten-sodio, 

Alachlor, Bentazon, Chlorimuron-ethyl, Clethodium, Clomazone, Cloransulan-metil, 

Cyanazine, Diclosulam, Fenoxaprop-p-pethyl, Fluazifop-p-butil, Flumetsulam, 

Flumiclorac-pentil, Flumioxazin, Fomesafen, Halxyfop-methyl, Imazamox, Imazaquin, 

Imazethapyr, Lactofen, Metolachlor  entre outros (MILHO E SORGO, 2017). 



19 
  

A interação de diferentes moléculas na calda de herbicida é complexa e pode 

acontecer tanto após a aplicação como antes, assim como fora ou dentro da planta 

(Figueiredo, 2015). Assim, os mecanismos de interação nas misturas de herbicidas 

podem interagir fisicamente ou quimicamente na solução de pulverização (calda) ou 

biologicamente na planta (DAMALAS, 2004). Nesse sentido, Damalas (2004) atribuiu 

as interações entre herbicidas em misturas da seguinte forma: 

- Reações químicas entre os herbicidas combinados que levam á formação de 

complexo inativo ou no aumento da taxa de metabolismo; 

- Mudanças na quantidade de um herbicida que atinge seu local de ação 

através da absorção, translocação ou metabolismo diferencial causada pela 

presença de outro herbicida; 

- Interação entre herbicidas que produzem efeitos opostos ou sinergiza-os no 

mesmo processo fisiológico da planta. 

Desse modo, o tipo e os mecanismos de interações dependem das 

propriedades dos herbicidas, absorção, translocação, metabolismo, mecanismo de 

ação e tipo e estádio da espécie-alvo (FILHO, 2019). 

 

FLUMIOXAZIN  

 

O Flumioxazim é um herbicida registrado para uso em condições de pré-

emergência, no controle de plantas daninhas de folhas largas e de algumas 

monocotiledôneas, na cultura da soja. Por ser utilizado em pré-emergência, é 

fundamental que se sua atividade no solo. O conhecimento dos processos de sorção 

e lixiviação dos herbicidas no solo permite a recomendação de doses diferenciadas 

por tipo de solo e consequentemente, controle mais eficiente das plantas daninhas 

(RODRIGUES, 1993). 

Apresenta solubilidade em água de 1,79 ppm a 25oC, pka, kow e koc não 

conhecidos. Possui elevada adsorção pelos colóides do solo e degradação 

microbiana rápida. A persistência é baixa na dose recomendada, com meia-vida de 

22 dias, dependente das condições de clima e solo. Não há relatos de plantas 

daninhas resistentes a esse herbicida (VARGAS et al., 1999). 
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MATERIAL E MÉTODOS 

  

 O experimento foi conduzido na área de produção da Fazenda Estrela, em 

Campo Novo do Parecis, MT, na safra 19/20, num Latossolos Vermelho-Amarelos, 

de textura argilosa, com 59% de argila e 2,83% de matéria orgânica. Efetuou-se o 

plantio da soja variedade TMG 4182 em 10/10/2019. O delineamento experimental 

utilizado foi o de blocos ao acaso, com nove tratamentos e três repetições como 

mostra na tabela abaixo:  

FIGURA 1 – Tratamentos avaliados na aplicação de pré - emergentes 

 

Fonte: Autor – 2020. 

 

As parcelas foram constituídas por seis linhas de soja com 6,0 m de 

comprimento, espaçadas de 0,50 m entre si, enquanto a área útil constou de duas 

linhas, desprezando-se1,0 m nas extremidades de cada parcela. 

DATA DE APLICAÇÃO 

Flumizin 0,15  
kg T 21 

Dual 1,2 l                   
T 24 

Flumizin 0,5 kg  
T 27 

TRATAMENTOS 

Aplicação 15/10/19 
Dual 3,0 l                   

T 20 
Flumizin 0,2 kg  

T 23 
Dual 0,5 l                   

T 26 

Flumizin 0,3 kg  
T 19 

Dual 2,0 l                   
T 22 

Flumizin 0,1 kg  
T 25 

Flumizin 0,15  
kg T 12 

Dual 1,2 l                   
T 15 

Flumizin 0,5 kg  
T 18 

Aplicação 13/10/19 
Dual 3,0 l                   

T 11 
Flumizin 0,2 kg  

T 14 
Dual 0,5 l                   

T 17 

Flumizin 0,3 kg  
T 10 

Dual 2,0 l                   
T 13 

Flumizin 0,1 kg  
T 16 

Flumizin 0,15  
kg T 03 

Dual 1,2 l                   
T 06 

Flumizin 0,5 kg  
T 09 

Aplicação 10/10/19 
Dual 3,0 l                   

T 02 
Flumizin 0,2 kg  

T 05 
Dual 0,5 l                   

T 08 

Flumizin 0,3 kg  
T 01 

Dual 2,0 l                   
T 04 

Flumizin 0,1 kg  
T 07 

Sem Aplicação T29 0 0 
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Para a avaliação de controle será utilizada uma escala conceitual, onde acima 

de 95 equivale a um controle excelente; 85 a 94, bom controle; 65 a 84, controle 

mediano ou aceitável na prática e menos de 65, baixo controle.  

A fitotoxicidade será avaliada, também, através da mesma escala, onde 0 

(zero) equivale à ausência de injúrias e 100, morte total da cultura. Na colheita, será 

efetuada avaliação visual da facilidade da colheita mecânica, levando-se em 

consideração a cobertura da área e porte das plantas daninhas. Será utilizada uma 

escala arbitrária proposta por Souza (1986), atribuindo-se conceitos excelentes, 

muito bons, regulares e impraticáveis.  

Será contabilizado a altura de plantas, altura de inserção da primeira vagem 

utilizando uma trena graduada e rendimento de grãos colhidos estimados em sacas 

por hectare. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 A altura de plantas (Tabela 2) foi aumentada na maioria dos tratamentos com 

herbicida, e o tratamento mais afetados foram 2,0 l de Dual aplicado zero dias após 

plantio e 0,5 kg de Flumizin 3 dias após plantio, mas não foi significativo. 

FIGURA 2 - Altura (cm) de plantas de cultivares de soja de diferentes ciclos sob efeito de 

herbicidas, aplicados em pré-emergência. 

 

 

Fonte: Autor – 2020. 
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 Como observado na figura 3 o desempenho da cultivar não teve diferença 

significativa quando comparadas a testemunha exceto quando aplicado cinco dias 

após o plantio. 

 

FIGURA 3 - Altura (cm) de plantas de cultivares de soja de diferentes ciclos sob efeito de 

herbicidas, aplicados em pré-emergência. 

 

Fonte: Autor – 2020. 

 

 A inserção da primeira vagem (FIGURA 4) foi diminuída, não 

significativamente, apenas na dose 3,0 com 5 dias após plantio de metolacloro, a 

qual foi de 10.4 cm contra 14,2 cm na testemunha Padrão. 

FIGURA 4 - Inserção (cm) da primeira vagem, realizada por ocasião da colheita de soja de 

diferentes ciclos sob efeito de herbicidas, aplicados em pré-emergência. 
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Fonte: Autor – 2020. 

 Os tratamentos com Flumioxazin apresentou um baixo desenvolvimento 

vegetativo, mantendo a altura de plantas abaixo de 8 cm e assim impossibilitando o 

corte mecanizado. A inserção da primeira vagem foi diminuída significativamente 

entre o terceiro e o quinto dias após o plantio.  

FIGURA 5 - Inserção (cm) da primeira vagem, realizada por ocasião da colheita de soja de 

diferentes ciclos sob efeito de herbicidas, aplicados em pré-emergência. 

 

Fonte: Autor – 2020. 
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 O rendimento em sacas por hectare na aplicação de metolacloror não 

apresentou diferenças significativas entre os tratamentos, mantendo a média padrão 

em 77 SC/há.  

FIGURA 6 – Rendimento em sacas por hectare, realizada por ocasião da colheita de soja de 

diferentes ciclos sob efeito de herbicidas, aplicados em pré-emergência. 

 

Fonte: Autor – 2020. 

 

 Para aplicação do Flumizin foi observado a redução de produtividade 

significativamente para as doses de 0,2 e 0,5 kg aplicados 5 dias após o plantio 

respectivamente, delimitando a produção em menos 20 sacas por hectare.  

FIGURA 7 – Rendimento em sacas por hectare, realizada por ocasião da colheita de soja de 

diferentes ciclos sob efeito de herbicidas, aplicados em pré-emergência. 



25 
  

 

Fonte: Autor – 2020. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

A partir dos resultados obtidos, as parcelas que foram avaliadas com 

Flumioxazin quando foram aumentadas as doses, não chegaram em ponto de 

colheita R 9, sendo necessário deixá-las (parcelas) para secagem antes de trilhar. 

Os resultados estão de acordo com Bronhara & Mengarda (1993) e Rocha 

(1993); que baseados em experimento de campo afirmam ser o flumetsulam seletivo 

para a cultura da soja, quando utilizado em doses normais recomendadas. Mas 

Magalhães & Barros (1993) e Guimarães & Valente (1995), também em experimento 

de campo, registraram injúrias temporárias na soja, a qual se apresentou com 

clorose foliar e redução de crescimento.  

Foi notado um engrossamento do caule nas parcelas de Flumioxazin, 

havendo um brotamento nos cotilédones. Também há retardamento no ponto de 

colheita com a aplicação de Flumioxazin em relação às outras parcelas, conferindo 

com os resultados observados por OLIVEIRA JUNIOR (2011), onde o autor afirma 

que os primeiros sintomas de injurias causadas por excesso de herbicidas são a 

paralização de crescimento e engrossamento do caule e radicular. 
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Os resultados apresentados permitem concluir que as doses de 100 ml do pré 

emergente Flumioxazin quando aplicadas em plantio aplique, respeitando até dois 

dias após o plantio, tiveram resultados satisfatórios relacionados ao custo e 

benefício. A mesma foi mais eficiente apresentando menor efeito residual.  
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Figura 8- Má formação vegetativa de tratamento de Flumioxazin em pré e pós 
emergente no cultivo de soja  

 

 

Fonte: Autor - 2020 

 

Figura 9 - Engrossamento de caule do tratamento de Flumioxazin em pré e pós 
emergente no cultivo de soja  

 

 

Fonte: Autor - 2020 

 

 

 

 

 

Figura 10 - Colheita do tratamento de metolacloro em pré e pós emergente no cultivo 
de soja  
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Fonte: Autor - 2020 

 

 

Figura 11 - Colheita do tratamento de Flumioxazin em pré e pós emergente no 
cultivo de soja  

 

 

Fonte: Autor – 2020 
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