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Amicarbazone para Controle de Plantas Daninhas em Solo com 
Resíduos da Produção de Cana de Açúcar
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Resumo 

Este experimento foi desenvolvido com 
o  objetivo de avaliar a eficácia do her-
bicida amicarbazone sobre corda-de-
viola (Ipomoea triloba) e capim-braquiária 
 (Brachiaria decumbens), em solo com 
adição de resíduos da cultura da cana de 
açúcar. Utilizou-se o delineamento ex-
perimental de blocos ao acaso, com quatro 
repetições, em esquema fatorial 9 x 2. No 
primeiro fator alocaram-se os resíduos de 
cana de açúcar (palha, vinhaça e torta de 
filtro) e testemunha; e, no segundo, as espé-
cies B. decumbens e I. triloba. O herbicida 
amicarbazone (1.050 g ha-1) foi aplicado em 
total pré-emergência das plantas daninhas, 
avaliando-se controle aos 30 e 60 dias após 
aplicação (DAA) e massa seca das plantas 
aos 60 DAA. A molécula foi eficaz no con-
trole das espécies daninhas, em solo com 
adição de resíduos da produção da cana de 
açúcar (palhada, torta de filtro e vinhaça).

Palavras-chave: Saccharum; Palha; Torta 
de filtro; Vinhaça; Pré-emergência

summaRy

The trial was developed with the objective 
of evaluating amicarbazone efficacy on 
Ipomoea triloba and Brachiaria decumbens, 
when pre-emergence applied, on soil with 
the addition of sugarcane crop residues. The 
experimental design of randomized blocks 
was adopted, with four replicates, in  factorial 
scheme 9 x 2. At the first factor, it was 
 analyzed the sugarcane crop residues (straw, 

vinasse and filter cake) and check plots; 
and, at the second factor, it was  analyzed 
the species B. decumbens e I. triloba. The 
herbicide amicarbazone (1,050 g ha-1) was 
applied on total pre-emergence of the weeds, 
and its efficacy was evaluated at 30 and 60 
days after application (DAA) and plant dry 
mass at 60 DAA. The molecule was efficient 
to control the weed species, even on soil 
with the residues of sugarcane production 
(straw, filter cake and vinasse).

Key Words: Saccharum; Straw; Filter cake; 
Vinasse; Pre-emergence
 

IntRodução

As plantas daninhas são um dos principais 
 fatores bióticos presentes no agroecos-
sistema da cana de açúcar (Saccharum 
spp.) que têm a capacidade de interferir 
no de senvolvimento e na produtividade 
da cultu ra (KuVA et al., 2003). Nesta 
cultura, o método químico de controle de 
plantas daninhas tem sido preferido pelos 
produtores, em razão do menor custo, 
maior eficiência, grande extensão das áreas 
agrícolas e disponibilidade de registro de 
diversos produtos (ViViAn et al., 2007; 
MoNqUEro et al., 2008). Contudo, a 
maioria dos herbicidas é recomendada 
para aplicação em pré-emergência ou pós-
emergência inicial, de modo que o destino 
de grande parte das moléculas é o solo 
(CArVAlhO et al., 2012).
Dentre as diversas opções de herbicidas 
registrados para a cultura da cana de açúcar, 
encontra-se o amicarbazone (rODrigueS 
& AlmeiDA, 2011). esta molécula tem 
recomendação para aplicação tanto em 
pré como em pós-emergência da cultura 
da cana de açúcar e das plantas daninhas. 
Quando aplicado ao solo, é absorvido pelas 
raízes e translocado em rota apoplástica, 

via xilema, com o fluxo transpiratório das 
plantas até as folhas. Quando aplicado em 
pós-emergência, possui ação basicamente 
de contato. este herbicida inibe a fotos-
síntese das plantas daninhas, acoplando-se 
ao composto qB, componente do sistema 
fotossintético, interrompendo assim, o 
transporte de elétrons, paralisando a fixação 
de Co2 e a produção de ATP e nADPh2, 
os quais são elementos essenciais ao cres-
cimento das plantas (CAVenAghi et al., 
2007; TOleDO et al., 2009).
recentemente, a adição de resíduos orgâni-
cos ao solo na cultura da cana de açúcar 
tem se tornado prática usual, assumindo 
significativa importância; primeiro pela 
geração destes resíduos no processo agro-
industrial de processamento da cana para 
fabricação de álcool e açúcar, e segundo 
pela alta nos preços dos fertilizantes que 
tem viabilizado cada vez mais a aplicação 
de resíduos orgânicos como a torta de filtro 
e a vinhaça, principalmente (BuSATO et al., 
2010; riBeirO et al., 2010).
Contudo, entende-se que os resíduos orgâ-
nicos adicionados nas lavouras de cana de 
açúcar podem modificar o comportamento 
de herbicidas no solo e, consequentemente, 
comprometer a eficácia do produto. Supõe-
se que a eficácia do amicarbazone sobre as 
plantas daninhas pode ser alterada devido 
à presença de palhada, torta de filtro ou 
vinhaça no solo.
Assim sendo, este experimento foi desen-
volvido com o objetivo de avaliar a eficácia 
do herbicida amicarbazone sobre corda-de-
viola (Ipomoea triloba) e capim-braquiária 
(Brachiaria decumbens), quando aplicado 
em pré-emergência, em solo com adição 
de resíduos da cultura da cana de açúcar 
(vinhaça, torta de filtro e palhada).

mateRIal e métodos

o experimento foi desenvolvido em casa-
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de-vegetação do Departamento de Produção 
Vegetal da escola Superior de Agricultura 
“luiz de Queiroz” – eSAlQ/uSP, em Pi-
racicaba – SP – Brasil (22º 42’ 30’’ S, 47º 
38’ 00’’ W e 546 m de altitude), no período 
compreendido entre março e junho de 2010. 
As parcelas constaram de vasos plásticos 
com capacidade para 3,5 l, preenchidos 
com terra peneirada, de textura média, 
cujas propriedades físicas e químicas estão 
descritas na Tabela 1.
Foi utilizado delineamento experimental 
de blocos ao acaso, com quatro repetições. 
os tratamentos foram dispostos em es-
quema fatorial 9 x 2, em que nove foram os 
níveis de resíduos da produção de cana de 
açúcar e duas foram as espécies de plantas 
daninhas: corda-de-viola (Ipomoea triloba) 
e capim-braquiária (Brachiaria decumbens), 
consideradas bioindicadoras. os nove níveis 
de resíduos utilizados foram: aplicação de 
herbicida sobre solo exposto, aplicação de 
herbicida sobre solo com adição de palha 
(P) de cana de açúcar, ou adição de torta de 
filtro (T), adição de vinhaça (V), P + T, P + 
V, T + V, P + T + V e testemunha absoluta 
sem aplicação de herbicidas. 
Todas as sementes das plantas daninhas 
foram adquiridas de empresa especializada 
e distribuídas nas parcelas almejando popu-
lação final de 25 plantas. nos tratamentos 
que envolveram palha de cana de açúcar, 
esta foi adicionada às parcelas em quanti-
dade proporcional a 15 t ha-1, a vinhaça foi 
proporcional à lâmina de 30 mm e para a 
torta de filtro foi incorporado o equivalente 
a 80 t ha-1.
logo após montagem das parcelas, quando 
pertinente, realizou-se a pulverização 
de amicarbazone (1.050 g i.a. ha-1) em 
pré-emergência. As pulverizações foram 
realizadas em câmara de pulverização 
pressurizada por ar comprimido, contendo 
ponta única do tipo Xr 80.02 E, calibrada 
para volume de calda proporcional a 200 
l ha-1. Após a aplicação dos tratamentos, 
os vasos foram irrigados diariamente, sem 
deficiência hídrica.
Foi avaliado controle percentual das plantas 
daninhas aos 30 e 60 dias após aplicação 
(DAA). Para avaliação de controle, con-
siderou-se escala percentual variável entre 
zero e 100%, em que zero representou a 
ausência de controle e 100% a morte de todas 
as plantas da parcela.  Aos 60 DAA, todas 
as plantas foram cortadas rente à superfície 
do vaso e secadas em estufa a 70ºC por 72 
horas, quando se mensurou a massa seca.
os dados foram submetidos à aplicação do 
teste F na análise da variância.  Quando 
da ocorrência de fatores de tratamentos 
signi ficativos, seus níveis foram compara-
dos pelo teste de Tukey.  Todos os testes 

estatísticos foram aplicados com 5% de 
significância. 
 

Resultados e dIscussão

não foi identificada interação de trata-
mentos e espécies daninhas aos 30 DAA 
(Tabela 2). nesta avaliação, constatou-se 
que todos os tratamentos com adição de 
resíduos da produção de cana de açúcar 
foram iguais à aplicação de amicarbazone 
sobre solo exposto.  Contudo, aos 60 DAA, 
identificou-se maior eficácia do tratamento 
que recebeu adição concomitante de palhada 
e vinhaça em relação ao tratamento somente 
com vinhaça (Tabela 3). esta observação 
sugere efeito da palhada sobre a germinação 

das espécies daninhas, sobretudo sobre B. 
decumbens. Destaca-se que todos os trata-
mentos com a adição de palha sobre os vasos 
e pulverização com amicarbazone obtiveram 
100% de controle de B. decumbens aos 30 
e 60 DAA.
em recente revisão, Ferreira et al. (2010) 
discutiram sobre os efeitos da cobertura do 
solo com palha de cana de açúcar sobre a 
germinação de diversas espécies de plantas 
daninhas com ocorrência no Brasil.  Discor-
rem sobre os efeitos da palha em suprimir 
as espécies da família Poaceae, além de 
dicotiledôneas com sementes pequenas. Por 
outro lado, dicotiledôneas com sementes 
grandes (I. triloba e Euphorbia heterophylla) 
permanecem como problema à cultura, 
por serem menos sensíveis à presença do 

Tabela 1 - Propriedades1 físicas e químicas do solo utilizado no experimento 
(Piracicaba, 2010)

1Fonte: PIRASOlO lab. Agrotécnico Piracicaba ltda. Textura Franco Argilo-Arenoso

  Propriedades físicas  

Argila Silte Areia Total Areia grossa Areia Fina
< 0,002 mm 0,053-0,002 mm  2,00 – 0,210 mm 0,210 – 0,053 mm

290 251 455 212 234 
  Propriedades químicas 

ph mO P resina K Ca mg Al CTC V m 
CaCl2 g dm-3 mg dm-3 mmolc dm-3 %
5,1 63 92 18,9 66 24 3 152 74 2 

Tratamentos Espécies  Média
 B. decumbens I. triloba

Testemunha Absoluta 0,0 0,0 0,0   c
herbicida sobre solo exposto 81,3 93,8 87,5 ab
Adição de Palha (P) 100,0 98,8 99,4 ab
Adição de Torta de Filtro (T) 57,5 93,8 75,6   b
Adição de Vinhaça (V) 92,5 88,8 90,6 ab
Adição de T + P 100,0 97,5 98,8 ab
Adição de P + V 100,0 100,0 100,0   a
Adição de T + V 80,0 93,8 86,9 ab
Adição de T + P + V 100,0 98,8 99,4 ab
Média 79,0 85,0 -- 

Fesp = 2,927ns       Ftrat = 36,937**       Fint = 1,552ns       
CV = 18,06 DmStrat = 23,99

Tabela 2 - Controle percentual de Brachiaria decumbens e Ipomoea triloba, aos 30 
dias após aplicação de amicarbazone sobre solo exposto, coberto com 
15 t ha-1 de palha de cana de açúcar, com incorporação de 80 t ha-1 de 
torta de filtro e/ou aplicação de 30 mm de vinhaça (Piracicaba, 2010 )

**Teste F significativo a 1% de probabilidade; nsTeste F não significativo; Médias seguidas 
por letras iguais, na coluna, não diferem entre si segundo teste de Tukey, com nível de 
significância de 5%
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resíduo na superfície do solo. Segundo me-
deiros (2001), espécies tropicais da família 
 Poaceae, tais como Brachiaria decum-
bens, B. plantaginea, Panicum maximum 
e Digitaria horizontalis são inibidas com a 
presença de cerca de 15 t ha-1 de palha de 
cana de açúcar sobre o solo.
Aos 60 DAA, foi detectada interação fato-
rial de tratamentos e espécies daninhas.  

Neste sentido, destaca-se maior controle 
de I. triloba, em relação a B. decumbens, 
obtido com pulverização de amicarbazone 
sobre solo exposto ou tratado com vinhaça. 
Para este herbicida, não houve qualquer 
evidên cia de ação negativa da vinhaça sobre 
a eficácia no controle das espécies dani -
nhas. Por outro lado, todos os tratamentos 
que receberam adição de palha de cana de 

açúcar sobre os vasos ou incorporação de 
torta de filtro, com posterior pulverização 
de amicarbazone, obtiveram maior controle 
de B. decumbens comparando-se com a 
 pulverização de herbicida sobre solo expos-
to (Tabela 3).
Com relação ao herbicida amicarbazone, 
Cavenaghi et al. (2007) observaram que 
com o aumento da quantidade de palha, 
ocorreu diminuição na quantidade de her-
bicida lixiviado por uma chuva simulada 
de 20 mm, principalmente para quantidades 
de palha correspondentes a 15 e 20 t ha-1. 
Concluíram que quanto maior o intervalo 
de tempo entre a aplicação do herbicida e 
a ocorrência da primeira chuva, menor foi 
a lixiviação total do produto, sendo que, os 
primeiros 20 mm de chuva simulada foram 
os mais importantes para lixiviação da maior 
parte do amicarbazone retido pela palha.
negrisoli et al. (2007) também ressaltaram 
que a lixiviação através da palha pode ser 
um processo fundamental para a apropriada 
 absorção e eficácia do herbicida amicarba-
zone, sobretudo em áreas com aplicação 
sobre a palha de cana de açúcar. Alguns 
herbicidas são mais retidos pela palha 
do que outros; esta diferença pode estar 
relacionada com a solubilidade em água, 
pressão de vapor ou com o coeficiente de 
distribuição octa nol-água (Kow) do herbi-
cida; com a quantidade e origem da palha; 
e com a intensidade e época da ocorrência 
de chuvas após a aplicação dos produtos 
(FOrnArOlli et al., 1998; rODri gueS 
& AlmeiDA, 2011).
Os dados de massa seca (g) estão apresen-
tados na Tabela 4. Para esta variável, todos 
os tratamentos que receberam pulveriza-
ção de herbicida foram iguais entre si, 
com massa residual inferior à testemunha 
absoluta sem herbicida (Tabela 4).  estes 
resultados justificam a recomendação 
de pulverizações de amicarbazone para 
controle de B. decumbens e I. triloba em 
áreas com adição de resíduos da cultura da 
cana de açúcar.
negrisoli et al. (2007) e Campos et al. (2009) 
também constataram elevada eficácia do 
amicarbazone para controle de Ipomoea 
triloba. Porém, ressaltaram que a lixiviação 
pode ser um processo fundamental para a 
apropriada absorção e eficácia do herbicida, 
sobretudo em áreas com aplicação sobre 
a palha de cana de açúcar.  Campos et al. 
(2010), concluíram que o herbicida ami-
carbazone pode ser uma ótima ferramenta 
no controle de Ipomoeas em aplicações de 
“jato dirigido” após a operação de “quebra 
lombo” em plantio de “ano e meio”. Con-
tudo, ressaltam que as doses recomendadas 
para esta finalidade de manejo devem ser 
ajustadas de acordo com a infestação das 

Tabela 3 -  Controle percentual de Brachiaria decumbens e Ipomoea triloba, aos 60 
dias após aplicação de amicarbazone sobre solo exposto, coberto com 
15 t ha-1 de palha de cana de açúcar, com incorporação de 80 t ha-1 de 
torta de filtro e/ou aplicação de 30 mm de vinhaça (Piracicaba, 2010)

**Teste F significativo a 1% de probabilidade; nsTeste F não significativo; Médias seguidas 
por letras iguais, maiúsculas na linha e minúsculas na coluna, não diferem entre si segundo 
teste t (linha) ou Tukey (coluna), ambos utilizados com nível de significância de 5%

Tratamentos Espécies  Média
 B. decumbens I. triloba

Testemunha Absoluta 0,0  A  c 0,0  A  b 0,0
herbicida sobre solo exposto 77,5  B  b  92,5  A  a 85,0
Adição de Palha (P) 100,0  A  a 100,0  A  a 100,0
Adição de Torta de Filtro (T) 98,8  A  a 97,0  A  a 97,9
Adição de Vinhaça (V) 81,3  B  b 92,5  A  a 86,9
Adição de T + P 100,0  A  a 97,8  A  a 98,9
Adição de P + V 100,0  A  a 100,0  A  a 100,0
Adição de T + V 100,0  A  a 94,8  A  a 97,4
Adição de T + P + V 100,0  A  a 99,3  A  a 99,6
Média 84,2 86,0 --
Fesp = 2,448ns   Ftrat = 350,528**   Fint = 3,738**  
CV = 5,76    DmSesp = 11,21    DmStrat = 6,95

Tabela 4 - Massa seca residual (g) de Brachiaria decumbens e Ipomoea triloba, aos 
60 dias após aplicação de amicarbazone sobre solo exposto, coberto com 
15 t ha-1 de palha de cana de açúcar, com incorporação de 80 t ha-1 de 
torta de filtro e/ou aplicação de 30 mm de vinhaça (Piracicaba, 2010)

**Teste F significativo a 1% de probabilidade; nsTeste F não significativo; Médias 
seguidas por letras iguais, na coluna, não diferem entre si segundo teste de Tukey, 
com nível de significância de 5%; Dados originais apresentados, porém previamente 

transformados por  
5,0+x

Tratamentos Espécies  Média
 B. decumbens I. triloba

Testemunha Absoluta 2,570 1,003 1,786  b
herbicida sobre solo exposto 0,435 0,048 0,241  a
Adição de Palha (P) 0,000 0,003 0,001  a
Adição de Torta de Filtro (T) 0,003 0,015 0,009  a
Adição de Vinhaça (V) 0,505 0,088 0,296  a
Adição de T + P 0,000 0,033 0,016  a
Adição de P + V 0,000 0,000 0,000  a
Adição de T + V 0,005 0,213 0,109  a
Adição de T + P + V 0,000 0,025 0,013  a
Média 0,391 0,158 --
Fesp = 2,866ns            Ftrat = 12,144**            Fint = 1,583ns            CV = 22,94 
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áreas a serem aplicadas, com a variedade 
cultivada, época de aplicação e característica 
físico-química do herbicida. 

conclusões

O herbicida amicarbazone (1.050 g ha-1) 
foi eficaz no controle do capim-braquiária 
e da corda-de-viola quando aplicado em 
pré-emergência das plantas daninhas, em 
solo com adição de resíduos da produção 
da cana de açúcar (palhada, torta de filtro 
e vinhaça). 
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