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RESUMO
As plantas daninhas interferem na produção agrícola, competindo por água, luz e
nutrientes. O controle químico com herbicidas é o método mais utilizado devido à facilidade de
aplicação, ao menor emprego de mão de obra e eficácia de controle, com destaque para o
herbicida glifosato. Porém, a sua aplicação contínua ocasionou pressão de seleção de biótipos
de plantas daninhas resistentes, como o capim-pé-de-galinha (Eleusine indica),
simultaneamente a infestação de espécies tolerantes a este herbicida, como a corda-de-viola
(Ipomea triloba). Uma alternativa para manejo destas espécies é o uso da soja tolerante ao
herbicida dicamba. É frequente a ocorrência de plantas daninhas de folhas estreitas e largas em
uma mesma área agrícola simultaneamente o que resulta na prática da mistura de herbicidas
para o controle de ambas as espécies. Todavia, na literatura, há relatos de que tal associação
pode resultar em efeito antagônico. Desta forma, este trabalho foi realizado em casa-devegetação no IFSULDEMINAS, Campus Machado - MG, com o objetivo de avaliar a eficácia
e interação do herbicida haloxyfop em mistura com o herbicida dicamba para o controle de uma
espécie de planta daninha de folha estreita e outra espécie de folha larga, no caso o capim-péde-galinha e a corda-de-viola, respectivamente. Para isso, foi realizado o experimento em
delineamento de blocos ao acaso, com cinco repetições por espécie sendo utilizado o esquema
fatorial 4x4, em que foram utilizadas quatro doses do herbicida dicamba (0, 120, 240, 480 g i.a.
ha-1) e também quatro doses do herbicida haloxyfop (0, 15, 30, 60 g i.a. ha -1). Avaliou-se o
controle percentual aos 14 e 28 DAA e matéria seca aos 28 DAA. A aplicação da mistura de
dicamba e haloxyfop sobre as plantas de capim-pé-de-galinha foi considerada aditiva para a
maioria dos tratamentos, entretanto foi constatado efeito antagônico em uma das combinações
de dicamba e haloxyfop (480 + 30 g ha-1) aos 28 DAA. A mesma mistura aplicada sobre as
plantas de corda-de-viola foi considerada, aditiva na maioria das doses utilizadas, contudo
constatou-se sinergismo para os tratamentos com a dose média de dicamba (240 g ha-1)
associada à todas as doses de haloxyfop (15, 30 e 60 g ha-1), aos 28 DAA. Em uma área agrícola
com a presença das plantas daninhas capim-pé-de-galinha e corda-de-viola, o uso dessa mistura
pode ser uma alternativa para o controle das mesmas.
Palavras chave: Eleusine indica, Ipomea triloba, plantas daninhas, auxínicos, ACCase.

ABSTRACT
Weeds interfere on agricultural production, competing for water, light and nutrients.
Chemical control with herbicides is the most widely used method due to its ease of application,
lower labor force and control effectiveness, especially glyphosate herbicide. However, its
continuous application caused selection pressure of resistant weed biotypes, such as goosegrass
(Eleusine indica), simultaneously the infestation of species tolerant to this herbicide such as the
morning glory (Ipomea triloba). An alternative for management of these species is the use of
soybean resistant to herbicide dicamba. Narrow and broadleaf weeds occur frequently in the
same agricultural area simultaneously, which results in the practice of herbicide mixing for the
control of both species. However, in the literature, there are reports that such an association
may result in antagonistic effect. Thus, this work was carried out in a greenhouse at
IFSULDEMINAS, Campus Machado - MG, with the objective of evaluating the efficacy and
interaction of haloxyfop herbicide mixed with dicamba herbicide to control of a narrow leaf
weed species and a broad leaf species, in this case goosegrass and morning glory, respectively.
For this, the experiment was conducted in a randomized block design with five replications per
species using the 4x4 factorial scheme, in which four were the doses of the herbicide dicamba
(0, 120, 240, 480 g ai ha-1) and also four were the doses of haloxyfop herbicide (0, 15, 30, 60 g
ai ha-1). Percentage control at 14 and 28 DAA and dry matter at 28 DAA were evaluated. The
application of the dicamba and haloxyfop mixture on goosegrass plants was considered additive
for most treatments, however, an antagonistic effect was observed in one of the dicamba and
haloxyfop combinations (480 + 30 g ha-1) at 28 DAA. The same mixture applied to the morning
glory plants was considered additive in most doses used, however synergism was found for
treatments with the average dicamba dose (240 g ha -1) associated with all haloxyfop doses (15,
30 and 60 g ha-1) at 28 DAA. In an agricultural area with weed presence, goosegrass and
morning glory, the use of this mixture may be an alternative for their control.
Keywords: Eleusine indica, Ipomea triloba, weeds, auxinic, ACCase.
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1. INTRODUÇÃO
Em um conceito voltado à agricultura, Blanco (1972) define planta daninha como “toda
e qualquer planta que germine espontaneamente em áreas de interesse humano e que, de alguma
forma, interfira prejudicialmente nas atividades agropecuárias do homem”.
Segundo Fontes et al. (2003), a intensidade dessa interferência depende das
características das plantas daninhas e da cultura, como velocidade de crescimento, porte,
arquitetura da planta, do estádio de crescimento, da duração do período de convivência e do
ambiente. As plantas daninhas em culturas agrícolas podem interferir no processo produtivo,
competindo pelos recursos do meio, principalmente água, luz e nutrientes, liberando
substâncias alelopáticas e atuando como hospedeiros de pragas e doenças. Tais espécies
possuem grande capacidade de produção de sementes viáveis e longevas, com germinação de
forma descontínua e adaptações especiais para disseminação a curta e a longa distância.
Essas características lhes conferem alta rusticidade (PITELLI, 1987) e contribuem para
a formação e a manutenção do banco de sementes do solo, interferindo negativamente na
produtividade das culturas de interesse agrícola. Segundo Powles e Yu (2010), a crescente
produtividade está associada ao maior uso de agroquímicos na agricultura, em especial os
herbicidas. O controle químico com herbicidas é o método mais utilizado para o manejo de
plantas daninhas devido à facilidade de aplicação, a redução de mão de obra e eficácia de
controle (DAN et al., 2010; RODRIGUES et al., 2012).
Entretanto para algumas espécies o controle químico possui algumas particularidades,
como é o caso do capim-pé-de-galinha (Eleusine indica L.) e a corda-de-viola (Ipomoea triloba
L.), que possuem grande relevância pela incidência de populações resistentes ou tolerantes ao
herbicida mais utilizado no mundo, o glifosato. Uma das técnicas para o controle de plantas
daninhas é a utilização de cultivares comerciais com tolerância a herbicidas. Neste sentido, está
previsto para os próximos anos o lançamento da soja Intacta Xtend ®, com tolerância aos
herbicidas glifosato e dicamba, uma alternativa no manejo de plantas daninhas de folha larga,
que não são controladas somente pelo glifosato. Assim, o herbicida dicamba ganhará grande
destaque futuramente.
Além disso, pode-se observar a ocorrência de espécies de folha larga e folha estreita
numa mesma área simultaneamente, o que torna necessária a mistura de um latifolicida e um
graminicida. Em tais situações, o manejo adotado pelos agricultores é a utilização de herbicidas
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alternativos aplicados isoladamente ou misturados em tanque. Essa prática é comum não só no
Brasil, como em outros países (GUIMARÃES, 2014; OLIVEIRA, 2014; KRUSE, 2014).
Ainda que a mistura de herbicidas em tanque seja comum, há poucos estudos sobre a
interação destes herbicidas, estas misturas podem ter efeito sinérgico, aditivo ou antagônico
(GAZZIERO, 2015). Se o valor da associação dos herbicidas for superior ao valor da soma das
aplicações isoladas, tem-se uma mistura sinérgica; se o valor de controle oriundo da mistura for
menor do que o valor esperado da soma das aplicações isoladas, tem-se uma mistura antagônica;
e quando não houver diferença, tem-se uma mistura aditiva (COLBY, 1967). São comuns os
relatos em campo que muitas vezes a mistura não possibilita controle satisfatório, isso acontece
devido ao efeito antagônico resultante da mistura, portanto são necessários estudos neste
sentido, para que se tenha conhecimento de como as moléculas se comportam quando em
mistura. Essas misturas podem ser alternativas para o controle de espécies problemáticas,
principalmente as de difícil controle. Sendo assim, este trabalho foi desenvolvido com objetivo
de avaliar a eficácia e a interação dos herbicidas dicamba e haloxyfop para o controle de capimpé-de-galinha e corda-de-viola.
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2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Plantas daninhas
O termo planta daninha refere-se a qualquer planta que interfira nos interesses do
homem e no meio ambiente (PITELLI, 2015). As plantas daninhas necessitam para seu
desenvolvimento, dos mesmos fatores exigidos pela cultura, ou seja, água, luz, nutrientes e
espaço, estabelecendo um processo competitivo quando cultura e plantas daninhas se
desenvolvem em um mesmo local (VASCONCELOS, SILVA e LIMA, 2012).
A ocorrência de plantas daninhas pode levar à redução da produtividade das culturas,
resultando em prejuízos que podem chegar à perda total da lavoura (FONTES et al., 2003). O
controle químico por meio de herbicidas constitui-se no método mais eficaz e economicamente
viável, principalmente nas grandes áreas de cultivos (AGOSTINETTO et al., 2009).

2.1.1 Capim-pé-de-galinha
O capim-pé-de-galinha (Eleusine indica) é uma espécie daninha comum no Sul, Sudeste
e Centro-Oeste do Brasil. Seu centro de origem provavelmente é a Ásia e foi distribuída pelas
regiões tropicais, subtropicais e temperadas do mundo, com maior presença entre os trópicos
de câncer e capricórnio (KISSMANN; GROTH, 1997).
Pouco exigente em relação ao tipo de solo, tolera ampla faixa de pH. É uma espécie
competitiva principalmente em solos pobres e com bom desenvolvimento em solos
compactados (VIDAL et al., 2006). Nos últimos anos, houve aumento da população desta
espécie, em função de falhas constantes na eficácia de controle com herbicidas inibidores da
ACCase, o que tem resultado em infestações intensas em áreas de cultivos de soja, algodão e
milho (ANDRADE JÚNIOR et al., 2018).
A resistência de plantas daninhas a herbicidas inibidores da enzima acetolactato
sintetase (ALS) e da enzima Acetil-CoA carboxilase (ACCase) era considerada pelos
produtores como insustentável, devido ao alto custo de controle e baixa eficiência, a solução
para este problema ocorreu com a introdução da soja transgênica, resistente ao herbicida
glifosato, conhecida como soja Roundup Ready® - RR (ADEGAS et al., 2017). A tecnologia
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RR possibilitou a utilização do glifosato em pós-emergência da soja, com controle eficiente das
espécies resistentes aos inibidores da ALS e ACCase.
Contudo, também há relatos, por parte de produtores e técnicos, da ocorrência de falhas
de controle do capim pé-de-galinha (E. indica) pelo glifosato em lavouras de soja RR
(NOHATTO, 2010). O capim pé-de-galinha é uma espécie autógama com ciclo fotossintético
do tipo C4 e reprodução via sementes (KISSMANN, 2007). A hipótese de resistência da espécie
ao glifosato é reforçada pelo fato de que, atualmente, o controle de plantas daninhas na soja RR
tem ocorrido por meio de duas a três aplicações de glifosato, por ciclo da cultura (VARGAS et
al., 2007).
Considerando os casos de resistência ao glifosato, atualmente o controle de capim-péde-galinha é feito basicamente com utilização de herbicidas inibidores da ACCase, como o
haloxyfop. Segundo PEREIRA et al. (2011), aos 14 DAA (dias após a aplicação), nas aplicações
de 100% da dose dos produtos, observaram-se resultados satisfatórios com os herbicidas
fluazifop-p-butil e haloxyfop-methyl.

2.1.2 Corda-de-Viola
O gênero Ipomoea é o que mais se destaca na família Convolvulaceae, uma vez que é
constituído por 600 a 700 espécies distribuídas no mundo. Dentre as espécies do gênero,
existem diversas plantas daninhas que são importantes infestantes de culturas anuais e perenes,
destacando-se a Ipomoea hederifolia, I. quamoclit, I. purpurea, I. triloba e I. nil, denominadas
popularmente

como

cordas-de-viola.

As

plantas

desse

gênero

são

semelhantes

morfologicamente e conhecidas pelos mesmos nomes comuns, o que atrapalha a devida
identificação e pode prejudicar o manejo (CHRISTOFFOLETI et al., 2007).
Possuem reprodução por sementes e são espécies altamente competitivas (KISSMANN,
GROTH, 1999). São nativas da América do Sul, possuem ciclo biológico longo, são plantas
daninhas altamente prejudiciais em culturas anuais de verão nas regiões Sul, Sudeste e CentroOeste do Brasil, por seu ciclo ser maior do que o das culturas e por seus ramos serem muito
extensos, interferindo na colheita (KISSMANN, GROTH, 1999), além de persistirem como
problema até em áreas com cobertura de palha, como é o caso da cana-de-açúcar com colheita
mecanizada (DUARTE JÚNIOR, COELHO e FREITAS, 2009).
Para o eficiente controle dessa espécie e diminuição dos custos, a utilização de
herbicidas é uma opção de manejo, principalmente para a dessecação no sistema de plantio
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direto, com o uso de herbicidas como glifosato, glufosinato de amônio e 2,4-D (SOUZA,
MARTINS e PEREIRA, 2013). Entretanto, para o controle de Ipomoea spp., o uso do herbicida
glifosato isolado não tem alcançado bons resultados, possivelmente por ter translocação
diferenciada entre a parte aérea e raízes da corda-de-viola (MONQUERO et al., 2004). Sendo
assim, para o controle de Ipomoea, faz-se necessário a utilização de diversas práticas, como o
uso de herbicidas de diferentes mecanismos de ação a fim de prevenir o surgimento de
resistência e também a mistura de herbicidas.

2.2 Herbicidas
2.2.1 Haloxyfop
De acordo com Sasaki e Nagano (2004), o haloxyfop-methyl é um herbicida sistêmico,
do grupo químico ariloxifenoxipropiônicos (APP), cujo modo de ação se dá pelo bloqueio da
síntese de lipídeos através da inibição da enzima acetil-coenzima A carboxilase (ACCase). Esta
inibição compromete a primeira etapa da conversão de Acetil-Coenzima A (Acetil-CoA) para
Malonil-CoA, uma substância precursora de metabólitos essenciais para estrutura celular e
defesa das plantas, assim como a síntese de flavonoides, ácidos graxos de cadeia longa e do
etileno.
Os ácidos graxos são componentes importantes de membranas, tais como da membrana
celular e do cloroplasto, que não somente involucram os fluidos celulares (citosol), mas também
servem como barreira para compostos que entram ou saem da célula (permeabilidade seletiva).
Os ácidos graxos são usados como constituintes de ceras e da cutina da cutícula e, também,
para armazenar energia. Este herbicida liga-se a ACCase das espécies gramíneas, inibindo-a e
diminuindo ou paralisando a síntese de ácidos graxos. Em decorrência disso, ocorre a
paralisação da síntese de membranas necessárias para o crescimento e multiplicação celular. A
inibição da ACCase reduz e paralisa o crescimento meristemático na base das folhas (ROMAN
et al., 2007).

2.2.2 Dicamba
O dicamba é um herbicida hormonal pertencente ao grupo químico das auxinas
sintéticas (Grupo O), muito eficiente no controle de plantas daninhas dicotiledôneas,
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recomendado para aplicação em pós-emergência das plantas daninhas (SHAW, ARNOLD,
2002). Os herbicidas da classe das auxinas atuam sobre os mesmos sítios onde age o ácidoindol-acético (AIA), provocando respostas semelhantes por parte das plantas.
A concentração do herbicida na planta tratada é demasiadamente alta, não sendo
possível a regulação, o que causa crescimento descontrolado. As substâncias de reserva são
mobilizadas e transportadas para os pontos de consumo (locais de crescimento), geralmente
regiões meristemáticas. O crescimento descontrolado provoca enrolamento e elongação de
folhas e ramos. Os mimetizadores de auxinas são ativos principalmente em plantas em
crescimento. A morte das plantas tratadas com estes herbicidas é lenta e ocorre após o
esgotamento das reservas e da inativação dos mecanismos de reparo das células, que resulta na
perda de função celular (ROMAN et al., 2007).

2.3 Mistura de herbicidas
Para o manejo de plantas daninhas utilizou-se ao longo dos anos, um mesmo herbicida
ou herbicidas com um mesmo mecanismo de ação, exercendo pressão de seleção sobre a
população de plantas daninhas, favorecendo o desenvolvimento de biótipos resistentes a estes
herbicidas (CHRISTOFFOLETI, KEHDI e CORTEZ, 2001).
Desse modo, faz-se necessária a adoção de novas estratégias para o manejo destas
populações de plantas daninhas, sendo que o uso de misturas de herbicidas com diferentes
mecanismos de ação minimiza o risco de surgimento de plantas daninhas tolerantes e/ou
resistentes (VARGAS et al., 1999; KRUSE, TREZZI e VIDAL, 2000).
A mistura em tanque é definida como a junção de agrotóxicos e afins no tanque do
equipamento, imediatamente antes da pulverização. Tal mistura propicia redução de custos, do
número de entradas na área, de combustível e do volume de água, menor compactação do solo
e menor tempo de exposição do trabalhador rural ao agrotóxico (GUIMARÃES, 2014). As
misturas podem proporcionar vantagens em comparação à aplicação de um único composto
devido ao aumento da eficácia contra a população alvo.
Embora seja de ampla utilização, a mistura de herbicidas em tanque é um assunto pouco
estudado na literatura, e pode gerar efeitos adversos, incluindo incompatibilidade, sinergia,
antagonismo ou efeito aditivo.
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2.3.1 Efeito sinérgico, antagônico e aditivo
Uma mistura é considerada sinérgica quando seu efeito é superior à resposta prevista
pelo efeito somado das aplicações isoladas de cada herbicida; aditiva, quando o efeito somado
das aplicações isoladas é semelhante ao efeito esperado; e antagônica, quando o efeito da
mistura é menor do que o efeito somado das aplicações individuais (STAKER, OLIVER, 1998;
ANDRADE et al., 2018).
Na literatura, encontram-se relatos do efeito antagônico do 2,4-D sobre a ação de
graminicidas inibidores da ACCase, tais relatos estão relacionados à redução da translocação e
ao aumento do metabolismo dos herbicidas do grupo dos ariloxifenoxipropiônicos (ROMAN
et al., 2007; TREZZI et al., 2007).
O antagonismo pode ocorrer em função da redução da absorção (CULPEPPER et al.,
1999; BROMMER et al., 2000) ou da translocação dos graminicidas pelos latifolicidas
(HOLSHOUSER, COBLE, 1990). Outra possibilidade seria a redução de atividades
metabólicas, como da divisão celular e do fornecimento de lipídios para formação da
membrana, o que comprometeria a atividade dos inibidores de ACCase (MINTON et al., 1989).
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3. MATERIAL E MÉTODOS
Foram desenvolvidos dois experimentos no Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Sul de Minas Gerais - Campus Machado (21º 40’ S; 45º 55’ W; 850 m de
altitude), entre os meses de março e novembro de 2019. Foram utilizadas duas espécies
bioindicadoras: uma monocotiledônea (Eleusine indica – capim-pé-de-galinha) e uma
eudicotiledônea (Ipomoea triloba – corda-de-viola).
Inicialmente, as espécies foram semeadas em bandejas plásticas com capacidade para
dois litros, preenchidas com substrato comercial. Em seguida, foram transplantadas para vasos
com capacidade de 1,0 litro com a mistura de substrato comercial, terra peneirada, esterco e
vermiculita, na proporção de 4:2:1:1, devidamente fertilizados e irrigados. As plantas foram
transplantadas em estádio fenológico de uma folha plenamente expandida (monocotiledôneas)
ou em folhas cotiledonares (eudicotiledôneas), em população média de três plantas por vaso.
Assim foram mantidas até o final do experimento, em casa de vegetação, para aplicação da
mistura e avaliação do controle.
O experimento seguiu o modelo experimental de blocos ao acaso, no esquema fatorial
4x4, totalizando 16 tratamentos e cinco repetições, com 80 parcelas de cada espécie
biondicadora. Para o experimento, foram utilizadas quatro doses do herbicida dicamba (480,
240, 120 e 0 g ha-1) e quatro doses do herbicida haloxyfop (60, 30, 15 e 0 g ha-1). O preparo das
soluções foi feito com água deionizada para evitar contaminação, e as pulverizações foram
realizadas sobre plantas com três perfilhos (E. indica) ou quatro folhas plenamente expandidas
(I. triloba). Para tanto, foi utilizado pulverizador costal de precisão, pressurizado por CO 2,
acoplado a ponta única do tipo TTI 110.02, posicionada a 0,50 metros dos alvos, com consumo
relativo de calda de 200 L ha-1.
Foi avaliado o controle percentual aos 14 e 28 dias após a aplicação (DAA). A avaliação
seguiu o método proposto pela Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas, em que
foi atribuído 0% no caso da ausência de sintomas causados pelos herbicidas e 100% para a
morte das plantas (SBCPD, 1995). A massa vegetal foi obtida a partir da colheita do material
vegetal remanescente nas parcelas aos 28 DAA, com secagem em estufa a 70 ºC por 72 horas.
Os dados coletados foram submetidos a análise de variância por meio da aplicação do
teste F, seguido do teste de Scott-Knott, com 5% de significância. Para a detecção do efeito e
interação das misturas de dicamba e haloxyfop aos 14 e 28 dias após a pulverização, foi
realizada a análise de antagonismo e sinergia baseada no modelo proposto por Colby (1967).
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Foram calculados os dados esperados, seguido da comparação dos valores observados e
esperados por meio da DMS do teste ‘t’, com 5% de significância.

𝐸 = 100 −

(100 − 𝑋) ∗ (100 − 𝑌)
100

Em que: X e Y referem-se à porcentagem de controle ou à redução do crescimento ocasionado
pela aplicação dos herbicidas de forma isolada; E refere-se ao controle ou redução de
crescimento esperado pela mistura dos herbicidas (ANDRADE et al., 2018). Se o valor de
controle oriundo da mistura for menor do que o valor esperado da soma das aplicações isoladas,
tem-se uma mistura antagônica; se o valor da associação dos herbicidas for superior ao valor
da soma das aplicações isoladas, tem-se uma mistura sinérgica; quando não houver diferença,
tem-se uma mistura aditiva.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Considerando a espécie capim-pé-de-galinha, na Tabela 1 estão apresentados os
resultados das avaliações de controle percentual aos 14 e 28 DAA. Na avaliação aos 14 DAA,
não se observa interação, evidencia-se apenas o efeito de diferentes doses do herbicida
haloxyfop. Pode-se observar melhor controle para o capim-pé-de-galinha com uso da maior
dose de haloxyfop (Tabela 1). Na avaliação de massa seca aos 28 DAA, também não foi
observada interação da mistura. Neste caso, tem-se a estabilização dos resultados e efeito das
diferentes doses do herbicida haloxyfop, nota-se que a aplicação deste graminicida garantiu o
controle da espécie (Tabela 1).
Em todas as avaliações de controle, observa-se que o herbicida dicamba aplicado
isoladamente sobre as plantas de capim-pé-de-galinha não ocasionou controle com nenhuma
das doses utilizadas. Dessa forma, evidencia-se que este produto não controla a espécie, já que
é destinado para o controle de plantas daninhas de folhas largas. A tolerância das gramíneas aos
herbicidas auxínicos se dá por limitação da translocação pelo floema devido à presença de
estruturas anatômicas como nós e meristema intercalar (OLIVEIRA JUNIOR, 2011).
A maioria dos herbicidas reguladores de crescimento é prontamente absorvida tanto
pelas raízes como pelas folhas, e translocada tanto pelo floema como pelo xilema. Porém a
translocação desses herbicidas nas folhas de gramíneas, é mais restrita que em folhas largas
suscetíveis. Desse modo, esses herbicidas são usados, primariamente, para controlar plantas
daninhas de folhas largas (PETERSON et al., 2001).
Para o pé-de-galinha, aos 14 DAA, houve efeito aditivo da mistura, exceto para os
tratamentos dicamba + haloxyfop (480 + 30 g ha-1 e 240 + 60 g ha-1), nos quais constatou-se
efeito antagônico (Tabela 2). Aos 28 DAA, houve menor ocorrência de efeito antagônico da
mistura, sendo constatado somente no tratamento dicamba + haloxyfop (480 + 30 g ha-1). Para
os demais tratamentos, constatou-se o efeito aditivo. Tanto na avaliação de 14 DAA quanto em
28 DAA, foi observado efeito antagônico envolvendo a maior dose de dicamba (480 g ha-1) e a
dose média de haloxyfop (30 g ha-1) (Tabela 2).
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Tabela 1. Controle percentual1 do capim-pé-de-galinha (Eleusine indica) após pulverização de
diferentes doses dos herbicidas dicamba e haloxyfop, isolados ou em mistura, avaliado aos 14 e 28 dias
após aplicação (DAA). Machado - MG, 2019.
Dicamba
(g ha-1)

0
120
240
480
Média

0

Fint = 2,01ns

Fdic = 1,37ns

Fint = 1,432ns

Fdic = 0,407ns

Fint = 1,130ns

Fdic = 1,403ns

45,5
46,9
51,5
43,7
---

66,1
63,1
65,9
62,4
---

Fhlf = 224,227*

Avaliação de Massa Seca2 realizada aos 28 dias após aplicação (g parcela-1)
7,86
1,71
1,21
1,02
6,96
2,65
1,12
1,34
4,81
1,56
1,92
1,14
7,86
2,16
1,76
1,35
6,87 b
2,02 a
1,50 a
1,21 a
CV = 18,78

Média

Fhlf = 95,00*

Avaliação de controle realizada aos 28 dias após aplicação
0,0
69,0
95,4
100,0
0,0
58,0
98,8
95,4
0,0
76,2
88,0
99,2
0,0
75,0
77,0
97,6
0,0 c
69,6 b
89,8 a
98,1 a
CV = 20,67

0
120
240
480
Média

60

Avaliação de controle realizada aos 14 dias após aplicação
0,0
45,6
67,4
80,8
8,0
42,4
66,4
71,0
23,0
55,0
61,0
67,0
8,2
49,0
49,6
68,0
9,8 d
48,0 c
61,1 b
71,7 a
CV = 26,03

0
120
240
480
Média

15

Haloxyfop1 (g ha-1)
30

2,95
3,02
2,36
3,28
---

Fhlf = 57,064*

1

Médias seguidas por letras iguais, maiúsculas nas colunas e minúsculas nas linhas, não diferem entre si segundo
teste de Scott-Knott, com 5% de significância; 2Dados originais apresentados, porém previamente transformados
por √𝑥 + 1; *Significativo ao teste F, com 5% de significância; nsTeste F não significativo.

Na literatura, é frequentemente observado o efeito negativo da mistura de graminicida
e latifolicida. Maciel et al. (2013) estudando a mistura de haloxyfop (25 g ha-1) e 2,4 - D (670
g ha-1) no controle de híbridos de milho RR voluntário observaram os maiores efeitos
antagônicos aos 7 e 14 DAA; porém quando o graminicida foi utilizado de forma isolada,
constataram níveis de controle próximos ao satisfatório, aos 7 DAA, com a dose de 25 g ha -1.
Pôde-se observar aos 28 DAA, que o aumento da dose do graminicida contribuiu para a redução
do efeito antagônico. Neste caso, pôde ser observado o efeito aditivo da mistura (Tabela 2).
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Tabela 2. Análise das misturas de dicamba e haloxyfop aos 14 e 28 dias após pulverização sobre o
capim-pé-de-galinha (Eleusine indica). Machado - MG, 2019
Haloxyfop (g ha-1)
Dicamba

15

(g ha-1)

Obs.1

30

Esp.2

Int.3

Obs.1

Esp.2

60
Int.3

Obs.1

Esp.2

Int.3

Análise das misturas aos 14 dias após aplicação - DMSt = 15,69
120

42,4

50,0

=

66,4

70,0

=

71,0

82,3

=

240

55,0

58,1

=

61,0

74,9

=

67,0

85,2

-

480

49,0

50,1

=

49,6

70,1

-

68,0

82,4

=

Análise das misturas aos 28 dias após aplicação - DMSt = 16,83
120

58,0

69,0

=

98,8

95,4

=

95,4

100,0

=

240

76,2

69,0

=

88,0

95,4

=

99,2

100,0

=

75,0

69,0

=

77,0

95,4

-

97,6

100,0

=

480
1

2

3

Valores observados; Valores esperados; Análise da interação, considerando-se teste 't' aplicado com 5% de
significância, em que (+) diz respeito à mistura sinérgica, (=) diz respeito à mistura aditiva e (-) diz respeito à
mistura antagônica.

O efeito antagônico também foi observado em trabalho realizado no Canadá, avaliando
a mistura dicamba + quizalofop-p-etil e dicamba + clethodim para o controle de milho tiguera
resistente ao herbicida glifosato, onde a aplicação isolada de quizalofop-p-etil a 24, 30 e 36 g
ha-1 obteve 88, 94 e 94% de controle respectivamente. Entretanto, com a adição de dicamba a
300 e 600 g ha-1 com quizalofop-p-etil, em qualquer uma das dosagens, houve redução na
eficácia. Para a mistura dicamba + clethodim, o efeito antagônico foi observado em qualquer
uma das doses de dicamba e na menor dose de clethodim (30 g ha-1), quando aplicado de forma
isolada nas doses de 30, 37 e 45 g ha-1, o graminicida obteve controle de 85, 91 e 95 %, com
adição de dicamba houve redução de controle para 12 e 11%. Em geral, observou-se maior
efeito antagônico quando a maior dose de dicamba foi associada com uma menor dose do
graminicida (UNDERWOOD et al., 2015).
Pereira, Zobiole e Rossi (2018) observaram que o uso da mistura haloxyfop + glifosato
com 2,4-D e dicamba ocasionou a redução do controle de capim-amargoso, em comparação aos
tratamentos sem os herbicidas auxínicos em mistura. Conforme a Tabela 2, dentre as 18
combinações avaliadas, aos 14 e 28 dias, foram constatadas 15 misturas aditivas e 3 misturas
antagônicas. Portanto, a combinação de dicamba e haloxyfop alcançou, aos 28 DAA, adequado
controle do capim-pé-de-galinha, especialmente quando se utilizou a maior dose de haloxyfop
com dose média de dicamba.

19

Considerando a espécie corda-de-viola, na Tabela 3 estão apresentados os resultados
das avaliações de controle percentual aos 14 e 28 DAA. Nestas avaliações houve interação da
mistura, com aumento de controle para a espécie quando se aumentou a dose do latifolicida
combinado a algumas doses do graminicida. O tratamento dicamba + haloxyfop (480 + 60 g ha1

), em relação ao tratamento com metade da dose do graminicida, garantiu o mesmo nível de

controle da espécie, o que evidencia ocorrência de efeito aditivo para este tratamento, sendo
assim a maior dose do graminicida combinado ao latifolicida garantiu melhor controle.

Tabela 3. Controle percentual1 da corda-de-viola (Ipomoea triloba) após pulverização de diferentes
doses dos herbicidas Dicamba e Haloxyfop, isolados ou em mistura, avaliado aos 14 e 28 dias após
aplicação (DAA). Machado - MG, 2019.
Dicamba
(g ha-1)

0
120
240
480
Média

0

Fdic = 308,569*

Fint = 3,816*

Fdic = 616,228*

Fint = 1,577ns

Fdic = 107,786*

Média

0,0
30,1
51,0
70,4
---

Fhlf = 5,388*

0,0
31,0
64,6
92,9
---

Fhlf = 8,244*

Avaliação de Massa Seca2 realizada aos 28 dias após aplicação (g parcela-1)
3,80
3,48
5,76
4,96
1,94
1,75
2,03
1,68
1,48
1,43
1,69
0,91
0,49
0,61
0,77
0,41
1,93 a
1,82 a
2,56 b
1,98 a
CV = 11,52

1

Fint = 2,396*

Avaliação de controle realizada aos 28 dias após aplicação
0,0 D a
0,0 D a
0,0 D a
0,0 D a
30,0 C a
29,0 C a
30,0 C a
35,0 C a
46,4 B c
69,4 B b
64,8 B b
78,0 B a
91,4 A a
91,6 A a
88,8 A a
99,8 A a
41,9
47,5
45,9
53,2
CV = 15,42

0
120
240
480
Média

60

Avaliação de controle realizada aos 14 dias após aplicação
0,0 D a
0,0 D a
0,0 D a
0,0 D a
31,6 C a
31,0 C a
21,8 C b
36,0 C a
43,0 B b
53,0 B a
47,0 B b
61,0 B a
78,0 A a
64,0 A b
64,6 A b
75,0 A a
38,2
37,0
33,4
43,0
CV = 20,26

0
120
240
480
Média

15

Haloxyfop1 (g ha-1)
30

4,50 D
1,85 C
1,38 B
0,57 A
---

Fhlf = 3,415*

Médias seguidas por letras iguais, maiúsculas nas colunas e minúsculas nas linhas, não diferem entre si segundo
teste de Scott-Knott, com 5% de significância; 2Dados originais apresentados, porém previamente transformados
por √𝑥 + 1; *Significativo ao teste F, com 5% de significância; nsTeste F não significativo.
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Pode-se observar que o uso de diferentes doses do haloxyfop, isolado em todas as
avaliações de controle, não ocasionou nenhum tipo de controle sobre a corda-de-viola. Essa
diferença é decorrência na diferença entre a forma de produção de proteínas em
monocotiledôneas e dicotiledôneas. As monocotiledôneas possuem apenas a forma eucariótica
no citoplasma e no cloroplasto. Somente a produção da forma eucariótica é inibida, de forma
que apenas as gramíneas são afetadas pelos inibidores da ACCase (ROSS; CHILDS, 1996;
VIDAL, 1997). Segundo Merchant et al. (2013), utilizando mistura de glufosinato (0 e 430 g
ha-1), 2,4-D (532, 798 e 1064 g ha-1) e dicamba (280, 560 e 1120 g ha-1) para o controle de
corda-de-viola, observaram que todos os tratamentos foram eficazes no controle.
Na avaliação de massa seca aos 28 DAA (Tabela 3), pode-se constatar que o uso isolado
de haloxyfop correspondeu aos maiores valores de massa seca, o que indica ausência de
controle para as plantas de corda-de-viola, sendo evidenciado no tratamento com o uso de 30 g
ha-1 de haloxyfop isolado.
Para a corda-de-viola, quanto à interação da mistura aos 14 DAA, foram identificadas
duas misturas sinérgicas, três misturas antagônicas e quatro aditivas (Tabela 4). Na avaliação
de controle aos 28 DAA, apenas os tratamentos com a dose de média de dicamba (240 g ha-1)
associado a qualquer uma das doses de haloxyfop (15, 30 e 60 g ha-1) ocasionou efeito sinérgico,
nos demais tratamentos foram observados efeitos aditivos no uso da mistura.

Tabela 4. Análise das misturas de dicamba e haloxyfop aos 14 e 28 dias após pulverização sobre o
corda-de-viola (Ipomoea triloba). Machado - MG, 2019
Haloxyfop (g ha-1)
Dicamba
(g ha-1)

15
Obs.1

Esp.2

30
Int.3

Obs.1

Esp.2

60
Int.3

Obs.1

Esp.2

Int.3

Análise das misturas aos 14 dias após aplicação - DMSt = 9,71
120

31,0

31,6

=

21,8

31,6

-

36,0

31,6

=

240

53,0

43,0

+

47,0

43,0

=

61,0

43,0

+

480

64,0

78,0

-

64,6

78,0

-

75,0

78,0

=

Análise das misturas aos 28 dias após aplicação - DMSt = 9,20

1

120

29,0

30,0

=

30,0

30,0

=

35,0

30,0

=

240

69,4

46,4

+

64,8

46,4

+

78,0

46,4

+

480

91,6

91,4

=

88,8

91,4

=

99,8

91,4

=

Valores observados; 2Valores esperados; 3Análise da interação, considerando-se teste 't' aplicado com 5% de
significância, em que (+) diz respeito à mistura sinérgica, (=) diz respeito à mistura aditiva e (-) diz respeito à
mistura antagônica.
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Aos 28 DAA, evidencia-se o aumento da ocorrência de sinergismo para misturas com
dose média de dicamba, porém, observou-se aditividade quando se associaram maiores doses
do herbicida, ou seja, o aumento ou diminuição das doses do latifolicida pode interferir na
eficácia da mistura (Tabela 4).
Em trabalho realizado por Wehtje e Walker (1997) com a mistura do herbicida glifosato
e 2,4-D para o controle de corda-de-viola, constataram que a resposta da espécie ao glifosato e
ao 2,4-D aplicados isoladamente foi dependente do estágio de crescimento. Entretanto, em
todas as combinações, as respostas foram misturas aditivas ou sinérgicas para o controle de
corda-de-viola. Ainda, em outro trabalho utilizando plantas de corda-de-viola, no caso a espécie
Ipomea lacunosa, foi adotada a associação de glifosato, 2,4-D e dicamba. Os autores afirmam
que o controle obtido com o uso do herbicida 2,4-D isolado (91 a 100%) foi equivalente aos
tratamentos com a mistura glifosato + 2,4-D. Entretanto, para o dicamba aplicado a 420 g ha-1,
obteve-se o menor controle de I. lacunosa, sendo de 44 a 70% e 82 a 86% em 2013 e 2014,
respectivamente (LEON et al., 2016).
Também na avaliação de controle aos 14 DAA, constatou-se que, com o uso da maior
dose do latifolicida associado com graminicida nas doses de 30 e 60 g ha -1, foi observado efeito
antagônico, como verificado na Tabela 4. Na combinação da maior dose de dicamba e
haloxyfop, observou-se efeito aditivo. Diante do exposto, das 18 combinações avaliadas para o
controle da planta daninha corda-de-viola, aos 14 e 28 DAA, foram constatadas cinco misturas
sinérgicas, 10 misturas aditivas e três misturas antagônicas, destacando a interação aditiva para
esta mistura aos 28 DAA, e detecção de efeito sinérgico para os tratamentos em que foi utilizada
a dose média do herbicida dicamba (Tabela 4).
O efeito aditivo e sinérgico em misturas com 2,4-D e dicamba, para o controle de espécie
da família Convolvulaceae (Convolvulus arvensis) também foi observado por Flint e Barrett
(1989a), onde mistura glifosato, 2,4-D ou dicamba obteve efeito aditivo ou sinérgico
comparado aos herbicidas aplicados de forma isolada. Segundo o autor, o efeito sinérgico e
aditivo nessa espécie se dá devido ao maior acúmulo dos herbicidas nas raízes.
Em outro estudo realizado por

Flint e Barrett (1989b), para controle de capim-

massambará, foi observada redução de controle quando aplicaram a mistura glifosato com 2,4D ou dicamba. Constatou-se redução do antagonismo em tratamentos com doses mais altas de
glifosato, e também a redução da atividade deste herbicida no capim-massambará, quando 2,4D e dicamba foram adicionados.
Os autores argumentam que a absorção de glifosato pelo capim-massambará e sua
translocação para as raízes foi reduzida pela presença de 2,4-D e dicamba, sendo assim essa
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absorção e translocação reduzida podem ser responsáveis para a diminuição da toxicidade do
glifosato para o capim-massambará quando aplicado com 2,4-D ou dicamba (FLINT,
BARRETT, 1989b).
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5. CONCLUSÕES
A aplicação da mistura de haloxyfop e dicamba sobre as plantas de capim-pé-de-galinha
foi considerada aditiva para a maioria dos tratamentos. Entretanto, foi constatado efeito
antagônico para três tratamentos com dicamba e haloxyfop (240 + 60 g ha-1) aos 14 (DAA); e
(480 + 30 g ha-1) aos 28 e 14 (DAA).
A mesma mistura aplicada sobre as plantas de corda-de-viola foi considerada aditiva na
maioria das doses utilizadas, contudo constatou-se sinergismo para os tratamentos com a dose
de dicamba (240 g ha-1) associada às seguintes doses de haloxyfop (15, 30 e 60 g ha-1) e efeito
antagônico para os seguintes tratamentos (120 + 30; 480 + 15 e 480 + 30 g ha -1) aos 14 (DAA).
A mesma mistura possui efeito distinto em gramíneas e folhas largas, por isso pode ser
uma alternativa de manejo para o controle das espécies capim-pé-de-galinha e corda-de-viola
em uma área infestada por ambas.
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