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RESUMO
O uso de herbicidas tem sido uma das práticas mais adotadas para o controle de plantas daninhas
na agricultura, sendo comum observar a ocorrência de derivas, as quais, podem atingir as
plantas não-alvo causando fitotoxicidade. Devido a necessidade de revigorar as plantas
intoxicadas involuntariamente pela deriva, utilizam-se substâncias como extrato de algas,
açúcares, aminoácidos e micronutrientes. Assim sendo, quatro experimentos foram
desenvolvidos com o objetivo de analisar o crescimento de plantas de feijoeiro a partir da
aplicação exógena de bioestimulantes, para posterior utilização na detoxificação. Foi utilizado
o delineamento de blocos ao acaso, dispondo de cinco tratamentos com 12 parcelas, para os
dois primeiros experimentos; os dois experimentos seguintes foram compostos por 7
tratamentos tendo 12 e 10 parcelas respectivamente, em que se pulverizaram diferentes
concentrações de sacarose (1% e 2%), ureia (0,5%), açúcar invertido (1% e 2%), óleo mineral
(0,5%) e triptofano (0,2%), além de suas combinações e testemunha sem aplicação. A
pulverização exógena dos bioestimulantes não contribuiu para o crescimento das plantas,
entretanto a aplicação de sacarose isolada ou em mistura, prejudicou o desenvolvimento do
bioindicador

no

segundo

experimento.

Acrescentar

aminoácidos

combinados

aos

bioestimulantes no terceiro experimento também proporcionou desvantagem em relação à
testemunha ou aos mesmos tratamentos com aminoácidos isolados. As aplicações isoladas ou
em combinação dos bioestimulantes não promoveram crescimento do feijoeiro pós a aplicação
de herbicida comparados à testemunha.

Palavras chave: Phaseolus vulgaris, feijão, aminoácidos, açúcar, aplicação.

ABSTRACT
Herbicide use has been one of the most widely adopted practices for weed control in agriculture,
being common to observe the occurrence of drift, which can reach non-target plants causing
phytotoxicity. Due to the need to invigorate plants intoxicated involuntarily by drift, substances
are used as algae extracts, sugars, amino acids and micronutrients. Therefore, four experiments
were developed with the objective of analyzing the growth of bean plants after the exogenous
application of additive biostimulants, for later use in detoxification. The experimental design
was in randomized blocks, having five treatments with 12 plots, for the first two experiments.
The next two experiments were composed by seven treatments, with 12 and 10 replications
respectively, spraying different concentrations of sucrose (1% e 2%), urea (0,5%), inverted
sugar (1% e 2%), mineral oil (0,5%) and tryptophan (0,2%), in addition to their combinations
and control with and without injury after spraying herbicide for simulation of drift. Exogenous
spraying of biostimulants did not contribute to plant growth, however, the application of sucrose
alone or in mixture, reduced the development of the bioindicator in the second experiment. By
adding combined amino acids as biostimulants in the third experiment, it also provided a
disadvantage the control or isolated plots. Isolated applications or in combination with
biostimulants did not promote bean growth after herbicide application compared to control.

Keywords: Phaseolus vulgaris, beans, amino acids, sugar, application.
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1. INTRODUÇÃO
O uso de herbicidas dessecantes não seletivos para o controle de plantas indesejadas na
produção agrícola aumentou de forma demasiada ao longo dos anos, tornando-se uma prática
tão difundida nas lavouras que é quase uma rotina obrigatória para os agricultores. É comum
observar nesses tipos de manejo cultural a ocorrência de derivas, as quais podem afetar as
plantas que não são alvo, sobretudo quando a aplicação é realizada sob condição de vento ou
outras condições de ambiente que favoreçam à deriva ou a sua volatilização e posterior
deposição foliar dos herbicidas utilizados (MAGALHÃES et al., 2000a).
Segundo Aguiar et al. (2018) e Santos et al. (2014), a utilização de herbicidas é a
principal ferramenta para manejo de plantas daninhas em culturas anuais. França et al. (2010)
e Gonçalves et al. (2018) destacam a importância do uso de herbicidas também em culturas
perenes, como o cafeeiro e pomares de citros, evitando assim, a interferência das plantas
daninhas, que podem ocasionar redução na produtividade sobre culturas agrícolas (LORENZI,
2006), em resposta à competição por recursos de crescimento ambientalmente disponíveis, tais
como CO2, água, luz e nutrientes (AGOSTINETTO et al., 2008).
Ao utilizar herbicidas constantemente, podem afluir seu desvio acidental (deriva) ou
volatilização, resultando em danos às plantas não-alvo, sendo reconhecido como um problema
grave em muitas áreas de cultivo agrícola (DELBERT; HEMPHILL e MARVIN, 1981).
No entanto, herbicidas não totalmente seletivos podem causar injúrias às plantas,
quando estas são involuntariamente atingidas (MAGALHÃES et al., 2000b). Várias são as
formas conhecidas para se conter a deriva, sendo as principais, a redução na pressão de trabalho,
as alterações nas características físico-químicas das caldas, que são influenciadas pelas
formulações dos agrotóxicos e pelos tipos de adjuvantes adicionados a calda, e as pontas de
pulverização adequadas para cada situação de trabalho (CHECHETTO, 2011).
Depreende-se, assim, que o herbicida deve atingir de modo efetivo a planta daninha a
ser controlada (GELMINI, 1988; TIMOSSI e ALVES, 2001). Porém, até hoje dispõem-se de
poucos estudos relacionados a detoxificação de plantas não alvo atingidas pela deriva, sendo
utilizados conhecimentos empíricos de produtores, que vêm buscando formas de minimizar os
efeitos fitotóxicos causados às suas lavouras, sucedendo o uso de bioestimulantes para
recuperar essas plantas, dispondo de novas moléculas como micronutrientes, açúcares, extrato
de algas, aminoácidos e outros.
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Uma vez ocorrida à deriva, ou seja, a aplicação não atinge o alvo corretamente, havendo
deposição foliar indesejada do herbicida na cultura suscetível, coloca em risco sua
produtividade e reduz o controle das plantas espontâneas (GELMINI, 1988; TIMOSSI e
ALVES, 2001). Segundo Magalhães et al. (2000a), a área foliar verde é uma das principais
fontes de fotoassimilados para as culturas, ao sofrer fitotoxicidade com o efeito de deriva,
diminui o desenvolvimento da planta.
Devido a necessidade de revigorar as plantas intoxicadas involuntariamente pela deriva
de herbicidas, este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de analisar o efeito de
bioestimulantes isolados ou combinados, em diferentes doses, na detoxificação do feijoeiro em
estádio vegetativo.
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2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Deriva
Segundo Macedo et al. (2019) a agricultura utiliza grandes quantidades de produtos
químicos para reduzir as perdas de produtividade causadas pelos agentes bióticos. Entre os
produtos fitossanitários mais utilizados na agricultura estão os herbicidas, que são aplicados
regularmente para o controle de plantas daninhas.
A utilização de herbicidas representa um dos principais componentes do manejo
integrado de plantas daninhas, permitindo elevada eficácia de controle com redução de custos
de produção (OLIVEIRA et al., 2013a); sua alta demanda, aliada ao possível uso inadequado
desses produtos, torna a deriva de pulverização um dos maiores problemas da tecnologia de
aplicação de agrotóxicos e, provavelmente, um dos gargalos para redução dos impactos
ambientais da agricultura brasileira (OLIVEIRA et al., 2013b).
Costa et al. (2007) descreve toda a aplicação que não atinge o local desejado como
deriva, ocorrendo por evaporação, escorrimento, vazamento e/ou por carregamento para outras
áreas através do vento. A ocorrência de deriva provoca baixa eficácia no controle das plantas
daninhas, fato que concorre para um aumento compensatório de dosagem, resultando em
maiores gastos e causando sérios prejuízos às espécies não-alvo e ao meio ambiente
(HEMPHILL e MONTGOMERY, 1981).
O efeito da deriva, assume uma importância ainda maior na agricultura, em decorrência
à crescente preocupação e conscientização da população quanto a questões ambientais.
Diversos estudos têm sido realizados para melhorar a eficiência da aplicação, porém não se
dispõe de técnicas plenamente eficazes para manter os pesticidas dentro das áreas-alvo
(MAGALHÃES et al., 2000a).

2.2 Fitotoxicidade
O uso de controle químico tem sido a prática mais adotada no manejo de plantas
daninhas. Isso ocorre porque o método químico para realização dessa prática é eficiente, rápido
e tem menor custo. No entanto, antes de se recomendar um herbicida, é necessário conhecer a
tolerância da cultura a esse produto e suas interações com o ambiente. Esse conhecimento
permitirá ao técnico fazer um diagnóstico de possíveis falhas na aplicação, bem como verificar
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se o aparecimento de sintomas de intoxicação nas culturas foram provocados pelos herbicidas
aplicados, ou decorrente de outras causas (DIAS, 2015).
O conhecimento da fisiologia das plantas e dos grupos aos quais pertencem os herbicidas
é fundamental para o sucesso do controle químico das plantas daninhas. Nas aplicações de
herbicidas em pós-emergência, a seletividade é mais fisiológica, por meio de mecanismos de
degradação que evitam injúrias às plantas. Entretanto, para alguns produtos podem existir
problemas de fitotoxicidade inicial e de intensidade destes danos. Nesses casos, a recuperação
das plantas depende de fatores como variedades (ciclo), estádio de crescimento no momento da
aplicação, manejo de irrigação, distribuição das raízes no perfil do solo e das condições
edafoclimáticas (OLIVEIRA et al., 2013a).
O resultado do uso de herbicidas para o manejo de plantas daninhas em áreas agrícolas
é importante, pois a seletividade ou ação fitotóxica em uma cultura econômica de interesse
também deve ser considerada uma vez que o herbicida escolhido deve ser eficaz para plantas
daninhas e seletivo para a cultura, não afetando seu potencial produtivo (CORREIA e
CARVALHO, 2019).

2.3 Detoxificação
Dentre os herbicidas mais utilizados pelos agricultores para o controle de plantas
daninhas, o glifosato é um exemplo de ação pós-emergente e que não possui seletividade para
a maioria das plantas, porém, sua utilização sem a observância dos princípios da tecnologia de
aplicação de agroquímicos pode provocar deriva causando injurias às plantas não-alvo. Nesse
contexto, alguns produtores adotam determinadas técnicas de manejo para reverter o efeito da
deriva que, na maioria das vezes, não tem fundamentação científica (ALECRIM, 2016).
Segundo Alecrim (2016), uma dessas técnicas é a pulverização foliar com solução
diluída de açúcar (sacarose), como fonte de carbono para as plantas. A aquisição do carbono
pelas plantas ocorre, fundamentalmente, pela via fotossintética, e como esse processo é
facilmente afetado por condições edafoclimáticas adversas, muitos técnicos e produtores
acreditam que o fornecimento exógeno de carbono, via aplicação de sacarose, melaço ou
aminoácidos, possa suprir, eficientemente, esse elemento à planta (SILVA et al., 2003).
A utilização de nitrogênio pode ser outra técnica a ser utilizada. Sabe-se que, na prática,
a adubação foliar é de complemento à adubação feita no solo, no que diz respeito ao
fornecimento de nitrogênio, para as culturas. Deste modo, a ureia tem sido utilizada via
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aplicação foliar, fornecendo nitrogênio às plantas e atuando como agente facilitador da
penetração de nutrientes catiônicos e aniônicos, herbicidas e aminoácidos (CARVALHO et al.,
2008; GAZOLA; ZUCARELI e SILVA, 2014).
Verifica-se também, que o uso de aminoácidos tem se difundido na agricultura
(LAMBAIS, 2011) não apenas para auxiliar na metabolização do nitrogênio, mas contribuindo
para o processo de desenvolvimento e crescimento das plantas, por serem rapidamente
incorporados ao seu metabolismo (GAZOLA; ZUCARELI e SILVA, 2014).
Existem pesquisas que relatam que o suprimento exógeno de aminoácidos pode reduzir
a inibição do crescimento em plantas atingidas por herbicidas que agem ao seu metabolismo.
Nas décadas de 1980 e 1990, estudos visando descobrir os mecanismos de ação dos herbicidas
eram feitos a partir da aplicação de determinadas moléculas em plantas, incubando-as
posteriormente com diversas combinações de aminoácidos. Dessa forma, pela adição de
aminoácidos no meio de cultura, e com a recuperação dos sintomas, era possível descobrir qual
o sítio de ação do herbicida (ZOBIELE et al., 2010).
Jaworski (1972) desenvolveu um dos primeiros trabalhos visando suprimir os sintomas
do herbicida glifosato, inibidor da enzima-5-enol–piruvil-3-shikimato-fosfato sintetase –
EPSPs, pela adição da mistura de fenilalanina, tirosina e triptofano. Nesse trabalho, a utilização
desses três aminoácidos preveniu inibição do crescimento de Lemna gibba e da bactéria
Rhizobium japonicum.
Segundo Forlani et al. (1997), a adição de aminoácidos aromáticos preveniu
parcialmente a inibição do crescimento de raízes de pepino (Cucumis sativus) causada pelo
glyphosate e pelo ácido N-pirimidil-aminometileno-bifosfônico.
Portanto, os aminoácidos aumentam a eficiência da absorção e assimilação de
nutrientes, agindo como ativadores de metabolismos fisiológicos (LAMBAIS, 2011), como
exemplo do triptofano que é precursor da auxina, o hormônio de crescimento radicular e parte
aérea das plantas (TAIZ; ZEIGER, 2009), podendo agir no reestabelecimento das células de
plantas intoxicadas pela deriva da aplicação dos herbicidas.
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3. MATERIAL E MÉTODOS
Quatro experimentos foram desenvolvidos em casa de vegetação do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais, Campus Machado – MG. Em cada
experimento avaliou-se o crescimento do feijoeiro, a partir da pulverização foliar de
bioestimulantes em plantas com a presença ou ausência de injúrias.
O primeiro experimento foi executado entre setembro e outubro de 2018, enquanto o
segundo foi desenvolvido sequencialmente entre novembro e dezembro. O terceiro experimento
decorreu entre março e abril de 2019, seguido pelo quarto experimento que se iniciou em
outubro de 2019, sendo finalizado em dezembro do mesmo ano.
O feijão carioca (Phaseolus vulgaris), de cultivar pérola, foi utilizado como espécie
bioindicadora para todos os experimentos, em que três sementes foram dispostas diretamente
em vasos de 1L, preenchidos com mistura de substrato comercial, solo argiloso peneirado,
esterco de curral e vermiculita (4:2:1:1), devidamente fertilizados e irrigados diariamente. Após
emergência das plântulas, realizou-se desbaste das que estavam menos desenvolvidas, restando
apenas uma planta de feijão por vaso (Figuras 1 e 2).
Para os três primeiros experimentos, quando as plantas atingiram estádio fenológico V2,
iniciaram-se sete pulverizações sucessivas dos bioestimulantes, em dias alternados. As soluções
foram diluídas em água deionizada como descritas na Tabela 1 e transferidas para frascos de
25 mL (Figura 3), de modo que se aplicavam três borrifadas por bioindicador, obtendo a
padronização de 1 mL da solução por planta. Para as aplicações, as plantas foram dispostas em
fileiras de forma que os dosséis não se sobrepusessem (Figura 4).
Já para o último trabalho, 30 dias após a semeadura, pulverizaram-se as plantas em
estádio V3, com 30 g ha-1 de glyphosate. Para tanto, foi utilizado pulverizador costal de
precisão, pressurizado por CO2, acoplado a ponta única do tipo XR TeeJet 110.02, posicionada
a 0,50 m dos alvos, com consumo relativo de calda de 200 L ha-1 (Figura 5). Após sete dias, ao
constatar injúrias nas mesmas (Figura 6), iniciaram-se as sete pulverizações, em dias alternados,
com os bioestimulantes, tal como estabelecido para os três primeiros trabalhos. Para cada
experimento, adotaram-se os tratamentos que estão adequadamente descritos na Tabela 1.
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Figura 1. Plantas de feijão antes do desbaste. Machado – MG, 2018.

Figura 2. Plantas de feijão carioca (Phaseolus vulgaris) uniformizadas após o desbaste.
Machado – MG, 2018.
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Figura 3. Soluções dos bioestimulantes diluídos em água deionizada e transferidas para os
borrifadores de 25mL. Machado – MG, 2018.

Figura 4. Arranjo das repetições para a pulverização dos bioestimulantes nas plantas de
feijão. Machado – MG, 2018.
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Figura 5. Pulverização das plantas de feijoeiro com glyphosate. Machado – MG, 2019.

Figura 6. Distribuição dos tratamentos das plantas de feijão com sintomas da aplicação de
glyphosate. Machado – MG, 2019.
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Tabela 1. Descrição de tratamentos adotados para os quatro experimentos de pulverização de
bioestimulantes ao desenvolvimento do feijoeiro. Machado – MG, 2020
Tratamentos

Descrição

Dose

Primeiro Experimento
1

Testemunha

-

2

Sacarose

10 g L-1

3

Sacarose

20 g L-1

4

Açúcar invertido

10 g L-1

5

Açúcar invertido

20 g L-1

Segundo Experimento
1

Testemunha

-

2

Ureia

5 g L-1

3

Ureia + Sacarose

5 + 20 g L-1

4

Sacarose

20 g L-1

5

Sacarose + Óleo Mineral

20 + 5 g L-1

Terceiro Experimento
1

Testemunha

-

2

Triptofano

2 g L-1

3

Ureia

5 g L-1

4

Sacarose

20 g L-1

5

Triptofano + ureia

2 + 5 g L-1

6

Triptofano + sacarose

2 + 20 g L-1

7

Triptofano + ureia + sacarose

2 + 5 + 20 g L-1

Quarto Experimento
1

Testemunha sem injúria

-

2

Testemunha com injúria*

30 g ha-1

3

Sacarose*

20 g L-1

4

Sacarose + Ureia*

20 + 5 g L-1

5

Triptofano*

2 g L-1

6

Triptofano + Ureia*

2 + 5 g L-1

Sacarose + Triptofano + Ureia*
7
20 + 2 + 5 g L-1
" *Tratamentos que receberam pulverização de glyphosate (30 g ha-1) sete dias antes do início
da aplicação dos bioestimulantes."
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O açúcar invertido é a separação da ligação glicosídica de dois monossacarídeos, glicose
e frutose, que compõem o dissacarídeo popularmente conhecido como açúcar de mesa ou
sacarose. Este foi obtido após ferver a mistura diluída de 200 g de sacarose (açúcar de mesa) e
30 mL de suco de limão filtrado, em 200 mL de água filtrada, por 10 minutos.
O delineamento adotado em todos os experimentos foi inteiramente ao acaso, dispondo,
de cinco tratamentos com 12 repetições, para os dois trabalhos realizados em 2018, totalizando
60 unidades experimentais cada. Para o terceiro experimento, realizado no início de 2019,
adotaram-se sete tratamentos com 12 repetições, completando 84 unidades experimentais; e o
quarto trabalho, executado no final de 2019, constituiu-se de sete tratamentos com dez
repetições, completando 70 parcelas.
Foram coletados nos experimentos, o índice SPAD (Soil Plant Analysis Development)
e massa de matéria fresca ainda na casa de vegetação dez dias após o término das pulverizações.
Em seguida, todo o material vegetal foi colhido e secado em estufa com circulação forçada a
70oC por 72 horas, obtendo-se massa de matéria seca. Os dados foram submetidos a análise de
variância com aplicação do teste F, seguido do teste de Scott-Knott (SCOTT; KNOTT, 1974)
para agrupamento de médias, ambos com 5% de significância.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
4.1 Experimento 1 – Sacarose e açúcar invertido
Ao observar a Tabela 2, nota-se que a pulverização exógena de sacarose ou açúcar
invertido nas plantas de feijoeiro não favoreceu seu crescimento, sem significância ao teste F,
o que condiz com Silva et al. (2003), que ao aplicar diferentes doses de sacarose em mudas de
café, não obtiveram acréscimo no nível dos açúcares, possivelmente pois as plantas já estavam
com teores adequados de carboidratos.
Tochetto (2015), observou que, mesmo havendo a disponibilidade de sacarose via foliar
e diretamente às flores de soja, isto não se refletiu na alteração da massa e produtividade da
cultura em condições normais de cultivo.

Tabela 2. Índice SPAD, massa de matéria fresca e massa de matéria seca de plantas de feijoeiro
submetidas a sete pulverizações sucessivas de sacarose e açúcar invertido. Machado – MG,
2018
Variáveis1

Tratamentos

SPAD

Massa Fresca (g)

Massa Seca (g)

Testemunha

28,73

27,50

3,39

Sacarose a 10 g L-1

29,68

30,56

3,97

Sacarose a 20 g L-1

28,04

29,44

3,70

-1

Açúcar Invertido a 10 g L

27,62

27,38

3,44

Açúcar Invertido a 20 g L-1

27,39

29,57

3,61

Ftrat

0,570ns

0,212ns

0,369ns

7,32

16,90

13,02

CV%
1

Dados originais apresentados, porém previamente transformados por √𝑥 + 1; ns Dados não significativos ao teste
F com 5% de significância.
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4.2 Experimento 2 – Sacarose e ureia
No segundo experimento, a pulverização de ureia garantiu igualdade de massa fresca e
seca à testemunha sem aplicação, porém sem vantagem às plantas. A pulverização de sacarose
isolada ou com óleo mineral prejudicou o desenvolvimento vegetal (Tabela 3).
Azcón-Bieto, (1983) e Foyer (1988) sugerem que em muitas culturas com níveis
adequados de carboidratos, ocorre inibição da fotossíntese devido seu acúmulo, interferindo
nos processos metabólicos das plantas. O que corrobora com Abdin et al. (1998), que ao aplicar
sacarose em plantas de soja resultou em redução da fotossíntese.

Tabela 3. Índice SPAD, massa de matéria fresca e massa de matéria seca de plantas de feijoeiro
submetidas a sucessivas pulverizações de sacarose e ureia. Machado – MG, 2018
Variáveis1

Tratamentos

SPAD

Massa Fresca (g)

Massa Seca (g)

35,41

26,86 A

5,25 A

36,65

33,32 A

5,76 A

Ureia 5 g L + Sacarose 20 g L

33,53

27,21 A

4,96 A

Sacarose a 20 g L-1

31,69

23,84 B

4,31 B

Sacarose 20 g L-1+ Óleo Mineral 5 g L-1

36,52

21,10 B

3,91 B

4,324*

5,280*

13,21

9,36

Testemunha
Ureia a 5 g L-1
-1

Ftrat
CV%
1

-1

1,628

ns

8,82

Dados originais apresentados, porém previamente transformados por √𝑥 + 1; Médias seguidas por letras iguais
nas colunas não diferem entre si segundo teste de Scott-Knott, com 5% de significância; nsDados não significativos
ao teste F com 5% de significância; *Teste F significativo a 1% de probabilidade.
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4.3 Experimento 3 – Sacarose, ureia e triptofano.
Ao observar as variáveis índice de SPAD e massa de matéria fresca (Tabela 4), nota-se
que não houve diferença entre as pulverizações de bioestimulantes isoladas ou combinadas.
Para a variável massa de matéria seca, a pulverização de bioestimulantes combinadas resultou
em menores valores comparados aos isolados e à testemunha.
Segundo Lima et al. (2009), a aplicação foliar de ureia, isolada ou associada a
aminoácidos, aumenta o teor de proteína em plantas jovens de milho, devido aos aminoácidos
serem rapidamente incorporados ao metabolismo, são sintetizados pela planta contribuindo para
o processo de desenvolvimento e crescimento da planta e grãos. O que condiz com a aplicação
de ureia isolada.

Tabela 4. Índice SPAD, massa de matéria fresca e massa de matéria seca de plantas de feijoeiro
submetidas a sucessivas pulverizações de triptofano, sacarose e ureia, isolados ou em
combinação. Machado – MG, 2019
Variáveis1
Tratamentos

SPAD

Massa Fresca
(g)

Massa Seca
(g)

Testemunha

47,11

35,17

5,18 A

Triptofano a 2 g L-1

48,68

37,58

5,33 A

Ureia a 5 g L-1

49,13

37,42

5,32 A

Sacarose a 20 g L

45,03

37,60

5,32 A

Triptofano 2 g L-1 + Ureia 5 g L-1

44,88

33,70

4,80 B

43,68

30,40

4,35 B

46,70

32,40

4,25 B

0,889NS

2,163NS

3,299*

10,28

9,56

8,40

-1

Triptofano 2 g L-1 + Sacarose 20 g L-1
-1

-1

-1

Triptofano 2 g L + Ureia 5 g L + Sacarose 20 g L
Ftrat
CV%
1

Dados originais apresentados, porém previamente transformados por √𝑥 + 1; Médias seguidas por letras iguais
nas colunas não diferem entre si segundo teste de Scott-Knott, com 5% de significância; nsDados não significativos
ao teste F com 5% de significância; *Teste F significativo a 1% de probabilidade.
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Já para tratamentos associados com aminoácidos, se contrasta, pois os tratamentos
combinados, tiveram menor massa seca (Tabela 4), tal que, Gazola et al. (2017) ao aplicar
aminoácidos no trigo, não obteve diferença na a altura das plantas. Por sua vez, Luz et al.
(2010), determinam que ao utilizar aminoácidos isolados ou combinados em produtos
comerciais, nas mudas de alface, ocorre aumento da altura, área foliar e número de folhas das
plântulas contrastadas ao controle.
Mouco e Lima Filho (2004), trabalhando com aminoácidos em mangueiras da cultivar
Tommy Atkins, verificaram que em plantas tratadas ampliaram-se o comprimento das panículas
florais e aumento no pegamento dos frutos em resposta às pulverizações foliares.

4.4 Experimento 4 – Bioestimulantes e glyphosate
Para o quarto experimento, as plantas do feijoeiro foram submetidas a aplicação de
glyphosate, para simulação de injúrias ocasionadas pelas derivas, a seguir das pulverizações
com os bioestimulantes a fim de detoxificar as plantas bioindicadoras.
Nota-se na Tabela 5, que o índice de massa de matéria fresca e massa de matéria seca
obteve igualdade para os tratamentos com os bioestimulantes e as testemunhas com ou sem
injúrias, considerando-se a aplicação do teste F na análise de variância. Contrastando com
Zobiele et al. (2010), que ao pulverizarem plantas de soja com glyphosate, a massa seca da parte
aérea foi afetada pelo herbicida. Ao fornecerem aminoácidos consecutivos ou em associação
com a aplicação do herbicida, reduziram seus efeitos negativos sobre a taxa fotossintética da
cultura e preservou a altura das plantas.
Observa-se na Tabela 5 a variável índice de SPAD, que ao combinar sacarose + ureia,
contrastando-se ao demais tratamentos obteve desvantagem. O que condiz com Gazola et al.
(2017) comentam que as cultivares não diferiram quanto ao índice de cor verde da folha ao
aplicar aminoácido. Já para Zobiele et al. (2010), imediatamente após a aplicação de herbicida
em soja no estádio V7, tanto a taxa fotossintética, quanto SPAD foram reduzidos com ou sem
a adição de aminoácidos.
Para Takeuchi et al. (2008), ao conduzir estudos com a aplicação foliar de aminoácidos
em plantas sadias de pereira japonesa cv. Kosui, obtiveram aumento de clorofila em folhas
novas.
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Tabela 5. Índice SPAD, massa de matéria fresca e massa de matéria seca de plantas de feijoeiro
após injúria de glyphosate e submetidas a sucessivas pulverizações de triptofano, sacarose e
ureia, isolados ou em combinação. Machado – MG, 2019
Variáveis1
Tratamentos

SPAD

Massa Fresca (g)

Massa Seca
(g)

Testemunha sem injúria

34,4 A

38,3

7,28

Testemunha com injúria

36,7 A

33,2

6,07

33,6 A

31,6

6,20

Sacarose 20 g L + Ureia 5 g L

29,3 B

29,5

5,85

Triptofano 2 g L-1

34,9 A

30,7

5,83

36,3 A

31,4

6,09

Sacarose 20 g L + Triptofano 2 g L + Ureia 5 g L

35,1 A

27,6

5,40

Ftrat

2,374*

1,550ns

1,454ns

7,32

12,26

10,73

Sacarose a 20 g L-1
-1

-1

Triptofano 2 g L-1 + Ureia 5 g L-1
-1

CV%
1

-1

-1

Dados originais apresentados, porém previamente transformados por √𝑥 + 1; Médias seguidas por letras iguais
nas colunas não diferem entre si segundo teste de Scott-Knott, com 5% de significância; nsDados não significativos
ao teste F com 5% de significância; *Teste F significativo a 5% de probabilidade.
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5. CONCLUSÃO
Não foi detectado efeito positivo resultante da pulverização de sacarose, açúcar
invertido, ureia ou triptofano em plantas de feijoeiro, com ou sem intoxicação por glyphosate.
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