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RESUMO

A cultura da soja tem ganhado cada vez mais destaque no cenário agrícola brasileiro. Desta

forma, as plantas daninhas têm significativa importância, por causarem competição com a

lavoura, por serem hospedeiras de pragas e doenças e por interferirem na operacionalidade da

colheita. Os herbicidas são a principal ferramenta de controle das plantas daninhas.

Entretanto, as cultivares transgênicas fornecem novas alternativas de manejo, permitindo a

aplicação de herbicidas anteriormente fitotóxicos às culturas, como é o caso do glyphosate e,

mais recentemente, do dicamba. Contudo, o herbicida dicamba possui elevada volatilidade, o

que favorece a deriva em campo e a contaminação de áreas não-alvo como, por exemplo,

cultivares de soja sensíveis à molécula. Desta forma, dois experimentoss foram desenvolvidos

com o objetivo de correlacionar a fitotoxicidade do herbicida dicamba com as possíveis

reduções de produtividade em cultivares de soja não-resistentes. Para tanto, os experimentos

utilizaram a cultivar de soja Monsoy 5917 IPRO, em estágio vegetativo (dois trifólios - V3)

ou em estágio reprodutivo (R2). Em cada experimento, foram aplicados seis tratamentos com

delineamento em blocos ao acaso e quatro repetições. Os tratamentos constaram de cinco

doses do herbicida dicamba e uma testemunha sem aplicação. Avaliou-se a fitotoxicidade

visual aos 7, 14, 21 e 28 dias após aplicação, estande, vagens por planta, grãos por vagem,

massa de mil grãos, produção por planta, altura pré-colheita e produtividade (kg ha-1). Ainda,

realizou-se análise entre a fitotoxicidade máxima de cada parcela e sua produção relativa.

Detectou-se efeito de tratamentos sobre todas as variáveis experimentais, exceto sobre estande

(média de 14,4 plantas m-1) e vagens por planta (V3). A fitotoxicidade máxima encontrada

nestes experimentos foi registrada aos 28 DAA para a dose de 100 g ha-1 de dicamba, da

ordem de 59,3% para pulverização em V3 e 68,3% para pulverização em R2, o que resultou

em redução de 40,3% na produtividade em V3 e 98,9% em R2. Existe correlação entre

fitotoxicidade crescente por dicamba e perda de rendimento, em que as perdas são mais

acentuadas nos estágios reprodutivos.

Palavras-chave: Herbicidas hormonais; deriva; fitotoxicidade; produtividade.



ABSTRACT

Soybean cultivation has gained more and more attention in the Brazilian agricultural scenario.

In this environment, weeds have significant importance, once they cause competition with

crops, they are hosts of pests and diseases and because they interfere with the harvest

operation. Herbicides are the main weed control method. In this environment, transgenic

cultivars provide new management alternatives, allowing the application of previously

phytotoxic herbicides to crops, such as glyphosate and, more recently, dicamba. However, the

herbicide dicamba has high volatility, which favors drift in the field and contamination of

non-target areas such as soybean cultivars sensitive to the molecule. In this way, two

experiments were developed with the objective of correlating the phytotoxicity of the

herbicide dicamba with the possible yield reductions in non-resistant soybean cultivars. For

that, in both experiments, soybean cultivar Monsoy 5917 IPRO was evaluated, in vegetative

stage (two trifoliate leaves - V3) or in reproductive stage (R2). In each experiment, six

treatments were applied with a randomized block design and four replications. The treatments

consisted of five doses of the herbicide dicamba and check-plots without application. Visual

phytotoxicity was evaluated at 7, 14, 21 and 28 days after application. It was also evaluated:

stand, pods per plant, grains per pod, mass of a thousand grains, production per plant, pre-

harvest height and yield (kg ha-1). In addition, an analysis was carried out between the

maximum phytotoxicity of each plot and its relative production. The effect of treatments on

all experimental variables was detected, except on the stand (average of 14.4 plants m-1) and

pods per plant (V3). The maximum phytotoxicity found in these experiments was recorded at

28 DAA for the dose of 100 g ha-1 of dicamba, in the order of 59.3% for spraying in V3 and

68.3% for spraying in R2, which resulted in yield reduction of 40.3% in V3 and 98.9% in R2.

There is a correlation between increasing phytotoxicity due to dicamba and loss of yield, in

which the losses are more pronounced in the reproductive stages.

Keywords: Hormonal herbicides; drift; phytotoxicity; yield.
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1. INTRODUÇÃO

A produção de soja no Brasil vem crescendo a cada ano e é considerada como a principal

cultura agrícola no país. Segundo a CONAB (2020), na safra 2019/20, o Brasil produziu o

equivalente a 36,8 milhões de hectares de soja, ou seja, mais da metade da área total cultivada

com grãos no país, resultando em produção total estimada em 124,8 milhões de toneladas.

Isso demonstra a importância da cultura para o país e a necessidade de constantes estudos

visando melhorar sua produtividade agrícola.

As lavouras de soja estão sujeitas a vários fatores que prejudicam seu ciclo, podendo

ser pragas, doenças e/ou plantas infestantes. Uma preocupação constante no sistema de

produção de soja é o controle de plantas daninhas, as quais competem com a cultura principal

pelos recursos de crescimento disponíveis no ambiente (água, luz e nutrientes), por serem

hospedeiras de pragas e doenças, por interferirem diretamente nos procedimentos de colheita

e por prejudicarem a qualidade do produto colhido (CONSTANTIN et al., 2011;

CONSENÇO et al., 2014; GAZZIERO, 2014; PICCININI et al., 2018).

Nas últimas décadas, a utilização de herbicidas tem sido considerada a principal forma

de controle de plantas daninhas dentro dos sistemas de produção. A utilização intensiva de

herbicidas favorece ao aumento da seleção natural, promovendo o aparecimento de plantas

tolerantes ou resistentes (CHRISTOFFOLETI; LÓPEZ-OVEJERO, 2003). Esse fato está

ocorrendo em diversas regiões, e em vários lugares existem relatos sobre a dificuldade dos

produtores em realizar o manejo de algumas plantas infestantes.

O aumento de plantas daninhas resistentes aos herbicidas, tais como as espécies de

buva (Conyza spp.), o capim-amargoso (Digitaria insularis) e, mais recentemente, as espécies

de caruru (Amaranthus spp.), em especial ao herbicida glyphosate, fez com que os produtores

buscassem outros tipos de herbicidas para realizar o controle (MOREIRA et al., 2007;

CARVALHO et al., 2011; CARVALHO et al., 2015; HEAP, 2020). Osipe et al. (2017) e

Soares et al. (2012) relatam o aumento da utilização do herbicida dicamba nas áreas agrícolas,

como alternativa para o manejo de espécies eudicotiledôneas.

As plantas daninhas popularmente conhecidas como buva pertencem ao gênero

Conyza, classificadas na família Asteraceae, cujas as espécies que têm maior importância para

agricultura brasileira são Conyza bonariensis (L.) Cronquist, Conyza canadensis (L.)

Cronquist e Conyza sumatrensis (L.) Cronquist. Caracterizam-se por serem plantas anuais ou



bianuais que produzem grande quantidade de sementes (GAZZIERO et al., 2015). No Brasil,

são consideradas umas das principais plantas daninhas na cultura da soja em razão da

adaptabilidade em sistemas conservacionistas do solo, bem como a grande produção de

sementes que são dispersas com facilidade pela água e pelo vento (MOREIRA et al., 2010;

SOARES et al., 2012). As espécies de Conyza, associadas a outras plantas eudicotiledôneas,

têm causado graves prejuízos nas culturas agrícolas, devido à importância ocasionada pela

seleção de biótipos resistentes a múltiplos modos de ação (BRAZ et al., 2017).

O herbicida dicamba (ácido 3,6-dicloro-2-metoxibenzoico) é um regulador de

crescimento hormonal, pertencente à classe dos herbicidas capazes de mimetizar a auxina,

grupo químico dos ácidos benzoicos (ZHOU et al., 2016). Estes herbicidas são utilizados nas

culturas do milho, trigo e pastagem, por exemplo, para controle de plantas daninhas de folhas

largas, anuais ou perenes, em pós-emergência (OLIVEIRA JÚNIOR, 2011).

Os herbicidas auxínicos possuem maior possibilidade de volatilidade e,

consequentemente, estão sujeitos ao processo de deriva no momento das aplicações (SILVA

et al., 2018; OLIVEIRA et al., 2019). Segundo Abrantes (2019), a deriva acontece devido ao

carreamento de moléculas herbicidas pelo vento, para longe do alvo, permitindo que as

moléculas alcancem áreas não alvos, provocando injúrias, além de perda da eficiência do

produto.

Assim sendo, este trabalho foi desenvolvido com os objetivos de avaliar a

suscetibilidade da soja não-resistente MON 5917 IPRO à pulverização de diferentes

concentrações do herbicida dicamba em estádio vegetativo e reprodutivo; verificar a

sintomatologia das diferentes doses na soja não-resistente; analisar a produtividade e

correlacionar a fitotoxicidade visual dos tratamentos à perda de rendimento real.



2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1. A cultura da soja

A soja é uma planta leguminosa, eudicotiledônea, originária da China, e adaptada às

condições tropicais, sendo cultivada de todo território brasileiro. Sua produção é destinada

principalmente para a extração de óleo e a produção de ração destinada à alimentação animal.

O Brasil é considerado uns dos principais produtores de soja do mundo. Segundo a

CONAB (2020), na safra 2019/20, sua produção total foi de 124,8 milhões de toneladas,

passando a ser o principal produtor de soja do mundo, superando os EUA, que tiveram uma

queda na safra em torno de 20% nesta temporada.

O crescimento da produção de soja no Brasil se tornou possível após a abertura de

novas linhas de crédito rural, que proporcionou o incremento de novas tecnologias no sistema

de produção (KUNITAKE; MOTA, 2016; MIRANDA, 2013). Segundo Rocha et al. (2018),

os produtores passaram a utilizar sementes certificadas, realizar o sistema de plantio direto

com rotação de culturas, e adubação balanceada por meio da aplicação de fertilizantes, o que

contribuiu de forma significativa para a produção. Outros fatores que contribuiram para esse

crescimento foram: a época de semeadura, as condições climáticas, as operações corretas de

semeadura e aprimoramento no manejo do solo e da cultura.

Segundo Corrêa et al. (2015), a produtividade da soja é afetada por vários fatores,

dentre os quais se destaca a competição com plantas daninhas por luz, água, nutrientes, que

afetam diretamente o crescimento da cultura e indiretamente o processo do beneficiamento

dos grãos.

2.2. Manejo de plantas daninhas na cultura da Soja

Nas últimas décadas, a utilização de herbicidas tem sido considerada a principal forma

de controle de plantas daninhas dentro dos sistemas de produção. Isso se deve à praticidade,

baixo custo e eficácia no manejo, quando comparado com os métodos manuais e mecânicos.

Outro fator que tem impulsionado as altas taxas de adoção dos herbicidas consiste na

introdução de culturas geneticamente modificadas, tolerantes a herbicidas específicos, como o

glifosato (GRUBE et al., 2011).



No entanto, visto a praticidade e a não seletividade dos herbicidas, agricultores

começaram a ter problemas relacionados à seleção de espécies, da comunidade infestante,

resistentes e tolerantes aos mesmos (SANTOS, 2017). A resistência de plantas daninhas pode

ser definida como a capacidade de um biótipo, dentro de uma determinada população, em

sobreviver a um herbicida quando aplicado na dose letal aos outros indivíduos daquela

espécie (SHANER, LINDENMEYER, OSTLIE, 2012).

Diante das dificuldades no controle des plantas daninhas resistentes ao glifosato,

herbicidas alternativos vêm sendo utilizados no manejo, dentre eles pode-se citar o dicamba,

que é classificado como herbicida mimetizador de auxina. Este é capaz de provocar a

epinastia das folhas, formação de necroses e raízes secundárias, e anormalidades do

crescimento, impedindo o movimento de fotoassimilados das folhas para o sistema radicular,

promovendo paralisação do crescimento e a prória morte das plantas sensíveis (KARAM e

OLIVEIRA, 2007).

2.3. Herbicida dicamba

O herbicida dicamba (ácido 3,6-dicloro-2-metoxibenzoico) é um regulador de

crescimento hormonal, classificado como herbicida mimetizador de auxina e pertencente ao

grupo químico dos ácidos benzóicos (ZHOU et al., 2016). Utilizado comumente nas culturas

do milho, trigo e pastagens para controle de plantas daninhas de folhas largas, anuais ou

perenes, em pós-emergência (OLIVEIRA JÚNIOR, 2011).

Segundo Oliveira Junior (2011), o dicamba destaca-se por interferir no crescimento

dos vegetais de maneira semelhante à auxina natural (AIA); na translocação tanto via floema

quanto xilema, além de possuir baixa toxicidade para os animais. Bish e Bradley (2017)

relatam que, mesmo em subdoses, o herbicida dicamba pode causar danos em plantas

sensíveis, podendo ser observado em casos de deriva e até mesmo contaminação de máquinas

e pulverizadores.

A ação do dicamba ocorre no metabolismo da planta, através do estímulo da síntese de

ácidos nucleicos e proteínas, desencadeando anormalidades no crescimento, pois afetam a

divisão celular, atividade enzimática e a respiração (USEPA, 2013).

Quando este é aplicado, o primeiro sintoma observado nas plantas suscetíveis é a

epinastia de folhas e pecíolos. Com o decorrer do tempo, outras funções metabólicas são

afetadas, desta forma há o aparecimento de outros sintomas tais como, deformações nas



nervuras e também no limbo foliar, paralisação do crescimento com engrossamento de raízes,

sendo que a morte das plantas suscetíveis acontece de forma lenta, normalmente entre 3 a 5

semanas após a aplicação (OLIVEIRA JUNIOR, 2011).

Também pode ser observados visualmente nas plantas sensíveis: tumores na região do

meristema apical; anormalidade dos tecidos de crescimento, epinastia; engrossamento e

multiplicação do sistema radicular. Além disso, ocorrem danos nos cloroplastos, que

provocarão a clorose, necrose e dessecação dos tecidos, entre 21 e 35 dias após o contato

(CHRISTOFFOLETI et al., 2015; SILVA et al., 2018). O grau de injúria e os danos

observados vão depender de diversos fatores, entre eles a espécie, o estádio de

desenvolvimento da planta e a dosagem do herbicida (YAMASHITA e GUIMARÃES, 2005).

Contudo, um dos grandes problemas que o uso de herbicidas auxínos pode causar em

situações adversas à aplicação é a deriva, que está relacionada com a volatilidade que suas

moléculas possuem (MORTENSEN et al., 2012; DALLA, ADALIN e MORAES, 2018).

A deriva é o desvio da trajetória das gotas, impedindo-as de atingir no alvo, e está

relacionada ao seu tamanho da gota e a velocidade do vento (SILVA, 1999). As gotas podem

ser transportadas, atingindo culturas adjacentes, sendo possível verificar sintomas de injúrias

causados por deriva de herbicidas a quilômetros de distância do local de aplicação (YATES,

AKESSON e BAYER, 1978), além de reduzir a eficiência da aplicação.

Banks e Schroeder (2002) e Alves, Silva e Souza (2000) consideram a deriva como um

fator de grande importância, pois no momento em que os herbicidas atingem culturas

adjacentes, estes podem provocar fitointoxicação e sérios prejuízos às espécies e ao ambiente.

O herbicida dicamba é amplamente utilizado no manejo de eudicotiledôneas tolerantes

ao 2,4-D, como o cipó-de-veado (Polygonum convolvulus L.), que é encontrado nas lavouras

do sul do Brasil (SILVA, VIVIAN e OLIVEIRA, 2007) e no controle de populações de buva

(Conyza canadensis) resistentes ao glyphosate em pré plantio (KRUGER et al., 2010).



3. MATERIAL E MÉTODOS

Na Fazenda Santa Rita (21º 35’13” S, 45º 52’ 53” W), localizada no município de

Machado, no Sul de Minas Gerais, entre setembro de 2019 e janeiro de 2020, foram

realizados dois experimentos utilizando-se a cultivar de soja MON 5917 IPRO (hábito

indeterminado).

A soja foi semeada em sistema convencional de cultivo, com espaçamento 0,5 m entre

linhas em área mantida sob pivô central. Os experimentos foram realizados na cultura em

estádio fenológico V3 (dois trifólios desenvolvidos) e no estádio R2 (início do florescimento).

Foi adotado deliamento experimental de blocos ao acaso, com quatro repetições. As parcelas

experimentais constaram de seis linhas da cultura da soja (3 m), com 5 m de comprimento e

área total de 15 m2. Como área útil, foram consideradas as duas linhas centrais da parcela,

com 1 m de bordadura ao início e ao final.

Tratamentos Experimentais

Os tratamentos experimentais estão detalhadamente descritos na Tabela 1 e foram

pulverizados em ambos os experimentos (V3 e R2) da mesma área. Todos os tratamentos

foram aplicados utilizando-se pulverizador costal de precisão pressurizado por CO2, acoplado

à barra de pulverização com quatro pontas do tipo TTI 110.02, devidamente calibrado para

200 L ha-1.  Os dados meteorológicos registrados para cada data e local de aplicação estão

devidamente descritos na Tabela 2.

Tabela 1. Tratamentos experimentais administrados em ambos os experimentos (V3 e R2)

instalados em cada uma das áreas experimentais.  Machado – MG, 2019/20

Tratamentos Dose (g ha-1)

Nº Ingrediente Ativo Área 1

1 Testemunha ---

2 Dicamba1 0,01

3 Dicamba 0,1

4 Dicamba 1,0

5 Dicamba 10,0

6 Dicamba 100,0
1Produto comercial: Atectra® 480 g L-1, aplicado sem adjuvantes.



Tabela 2. Condições meteorológicas registradas para os locais e datas de aplicação dos

tratamentos experimentais.  Machado – MG, 2019/20

Fenologia
Horário UR

(%)

Temp.

ºC

Vento

km ha-1
Céu

Início Término

V3  24/10/19 9:00 h 9:30 h 56,7 30,8 4,5 Parcialmente encoberto

R2  16/11/19 8:30 h 9:00 h 74,7 28,3 4,9 Aberto

Após cada aplicação, realizou-se avaliação de fitotoxicidade dos tratamentos à cultura

da soja aos 7, 14, 21 e 28 dias após aplicação (DAA). Para tanto, adotou-se escala percentual

de injúria com limites entre zero e 100%, em que zero representou a ausência de sintomas, ou

seja, plantas plenamente saudáveis; e 100% representou plantas mortas (SBCPD, 1995).

Aproximadamente uma semana antes da colheita de cada área, mensurou-se a altura final das

parcelas e procedeu-se a dessecação das áreas.

Colheita do Experimento

A colheita dos experimentos foi realizada em 15/01/2020. Inicialmente, procedeu-se a

contagem do número de plantas presentes nas duas linhas centrais das parcelas, desprezando-

se 1 m de bordadura ao início e ao final (estande final). Em seguida, toda a área útil das

parcelas foi colhida. As vagens colhidas foram transportadas ao laboratório, onde foram

contadas (relação vagens por plantas) e trilhadas de forma a se obter o número de grãos por

vagem, a produção por planta (g planta-1), produtividade (kg ha-1), produtividade corrigida

pelo estande (kg ha-1) e massa de mil grãos (MMG; g). Todos os dados de produção foram

devidamente padronizados para 13% de umidade. Na ausência de efeito de tratamentos sobre

estande, procedeu-se também a correção da produtividade pelo estande médio da área

experimental, excluindo-se a interferência de possíveis falhas.

Todos os dados experimentais, de todos os experimentos, foram submetidos à

aplicação do teste F na análise da variância. Quando da ocorrência de variáveis com efeitos de

tratamentos significativos, estes foram agrupados por meio do teste de Skott-Knott (SKOTT,

KNOTT, 1974). Ao final, procedeu-se a análise gráfica entre a produtividade relativa

percentual de cada parcela e a fitotoxicidade máxima registrada na mesma, de forma a se

obter a relação intoxicação-produtividade. Todos os testes foram aplicados com nível mínimo

de significância de 5%.



Em ambos os experimentos, optou-se pelo teste de agrupamento de médias de Scott-

Knott (1974) em detrimento do emprego de regressões visto interesse maior em correlacionar

o efeito dos tratamentos em relação à testemunha sem aplicação. O possível emprego de

regressões resultaria em equações entre dose e produtividade que não diferenciam claramente

o efeito dos tratamentos em relação à testemunha, sem aplicação prática em campo. Ainda,

em condição real de deriva e/ou contaminação da lavoura, não se pode afirmar com exatidão

qual foi a dose de ingrediente ativo aplicada, porém é possível atribuir nota visual para a

intoxicação gerada. Ou seja, a relação entre fitotoxicidade-produtividade é mais relevante que

a relação dose-produtividade, sobretudo se for considerado que a mesma dose pode causar

intoxicações distintas em cultivares distintas. No entanto, se a relação entre fitotoxicidade-

produtividade for constante, tem-se maior facilidade em estimar a possível perda de produção



4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Detectou-se efeito de tratamentos sobre todas as variáveis experimentais, exceto sobre

estande (média de 14,4 plantas m-1) e vagens por planta (V3). A fitotoxicidade máxima

encontrada nestes experimentos foi registrada aos 28 DAA para a dose de 100 g ha-1 de

dicamba, da ordem de 59,3% para pulverização em V3 e 68,3% para pulverização em R2, o

que resultou em redução de 40,3% na produtividade em V3 e 98,9% em R2 (Tabela 3)

(Figuras 1 e 2).

A dose de 10 g ha-1 também reduziu a produtividade da soja em V3, quando ajustada

pelo número de plantas; e em R2 para qualquer forma de cálculo (Tabela 3). Os sintomas mais

comuns de fitotoxicidade foram: enrugamento nos bordos e pontas dos folíolos,

encarquilhamento generalizado de folíolos, formação de calosidades nos pontos de inserção

do pecíolo no caule, super desenvolvimento de pecíolos, alterações em regiões meristemáticas

e morte de gemas, redução de internódios, alterações no ciclo de desenvolvimento,

abortamento floral, má formação de vagens e epinastia (Figura 3).

Em geral, pode-se observar que a ocorrência de fitotoxicidade igual ou superior a 20%

(Tabela 3) resultou em menor produtividade da soja pulverizada V3 ou R2, consequência das

alterações nos componentes de produção, tais como grãos por vagem e massa de mil grãos

(Tabela 4). O número de vagens por plantas só foi alterado quando o herbicida foi pulverizado

sobre plantas em R2, possivelmente por alterações na arquitetura de plantas e pelo

abortamento floral gerado pela sobrecarga hormonal. Doses iguais ou superiores a 10 g ha-1 de

dicamba promoveram redução na variável produção por planta (V3 ou R2), o que justifica a

ocorrência de menor produtividade em V3 quando se promoveu a padronização do estande

(Tabela 3). A dose de 100 g ha-1 reduziu o número de grãos por vagem, a massa de mil grãos,

a produção por planta e a altura em pré-colheita (Tabela 4).

Obteve-se melhor ajuste da relação fitotoxicidade-produtividade em parábola (Figura

4). Egan, Barlow e Mortensen (2014) relatam que os sintomas visuais de intoxicação não são

adequados para previsão de perdas de rendimento, sobretudo em V3. Porém, neste trabalho,

mesmo incluindo toda a dispersão dos dados, o ajuste da regressão foi de 83,9%, considerada

satisfatória.



Figura 1. Parcela da cultivar MON 5917 IPRO, aos 28 dias após aplicação do herbicida

dicamba na dose de 100 g ha-1, quando pulverizado em estádio V3. Machado – MG, 2019

Figura 2. Parcela da cultivar MON 5917 IPRO, aos 28 dias após aplicação do herbicida

dicamba na dose de 100 g ha-1, quando pulverizado em estádio R2. Machado – MG, 2019



Tabela 3. Fitotoxicidade percentual e consequente produtividade (kg ha-1) da cultivar de soja

MON 5917 IPRO quando pulverizada em estádio V3 ou R2 com diferentes doses do herbicida

dicamba.  Machado – MG, 2019/20

Dicamba Fitotoxicidade Produtividade

(g ha-1) 7 DAA 14 DAA 21 DAA 28 DAA Área Planta

Experimento instalado em estádio fenológico V3

Testemunha 0,0 a 0,0 a 0,0 a 0,0 a 4.446,7 b 4.650,8 a

0,01 2,5 a 2,0 a 1,3 a 2,5 a 4.671,8 b 4.868,9 a

0,1 2,5 a 2,0 a 2,0 a 4,8 a 5.164,1 a 5.032,1 a

1 8,3 b 8,3 b 11,8 b 9,8 b 4.774,5 b 4.788,9 a

10 17,8 c 25,5 c 25,5 c 21,8 c 4.328,7 b 4.159,6 b

100 45,0 d 53,8 d 58,8 d 59,3 d 2.655,8 c 2.606,0 c

Ftrat 220,99** 328,89** 217,29** 385,67** 53,10** 90,029**

CV (%) 18,14 15,24 18,72 13,96 5,53 4,38

Experimento instalado em estádio fenológico R2

Testemunha 0,0 a 0,0 a 0,0 a 0,0 a 4.643,5 a 4.906,6 a

0,01 1,8 a 0,0 a 0,8 a 2,8 a 4.374,3 a 4.506,9 a

0,1 6,3 b 3,3 a 4,3 a 5,0 a 4.355,4 a 4.382,1 a

1 15,8 c 17,0 b 19,8 b 19,5 b 4.406,2 a 4.587,8 a

10 27,8 d 37,0 c 33,0 c 36,3 c 2.957,9 b 2.665,8 b

100 63,8 e 65,5 d 63,8 d 68,3 d 53,5 c 52,2 c

Ftrat 294,43** 361,97** 322,22** 341,25** 367,42** 147,307**

CV (%) 14,64 13,49 13,70 13,03 5,35 8,77

** Teste F significativo a 1% de probabilidade; Médias seguidas por letras iguais nas colunas não diferem entre

si segundo teste de Scott-Knott, com 5% de probabilidade.



Figura 3. Sintomas de fitoxidade na soja MON 5917 IPRO, aos 28 dias após aplicação do

herbicida dicamba, na dose de 100 g ha-1, quando pulverizado em R2.  Machado – MG, 2019



Tabela 4. Componentes de produção (vagens por planta, grãos por vagem e massa de mil

grãos (g)), produção por planta (g planta-1) e altura (m) pré-colheita da cultivar de soja MON

5917 IPRO quando pulverizada em estádio V3 ou R2 com diferentes doses do herbicida

dicamba.  Machado – MG, 2019/20

Dicamba Vagens Grãos Massa de Produção Altura

(g ha-1) por Planta por Vagem Mil Grãos g/planta Pré-colheita

Experimento instalado em estádio fenológico V3

Testemunha 34,58 2,62 a 180,24 a 16,22 a 0,90 a

0,01 35,99 2,59 a 182,98 a 16,98 a 0,89 a

0,1 35,38 2,78 a 183,22 a 17,55 a 0,91 a

1 36,30 2,60 a 177,40 a 16,71 a 0,87 a

10 38,81 2,37 a 158,28 b 14,51 b 0,85 a

100 40,20 1,92 b 117,61 b 9,09 c 0,69 b

Ftrat 1,85NS 5,25** 89,32** 90,38** 10,67**

CV (%) 8,62 10,62 3,27 4,37 5,89

Experimento instalado em estádio fenológico R2

Testemunha 32,69 a 2,89 a 185,03 a 16,92 a 0,87 a

0,01 32,68 a 2,68 b 184,17 a 15,66 a 0,84 a

0,1 29,50 a 2,90 a 182,75 a 15,14 a 0,82 a

1 31,90 a 2,65 b 196,50 a 15,68 a 0,72 b

10 23,62 b 2,38 b 171,56 a 9,34 b 0,58 c

100 2,28 c 0,78 c 101,28 b 0,18 c 0,38 d

Ftrat 82,52** 57,88** 77,04** 146,38** 107,51**

CV (%) 10,26 8,89 4,64 8,76 5,23

** Teste F significativo a 1% de probabilidade;NSTeste F não-significativo; Médias seguidas por letras iguais nas
colunas não diferem entre si segundo teste de Scott-Knott, com 5% de probabilidade.

As dosagens de dicamba influenciaram diretamente na formação de injúrias nas

plantas de soja. Na menor dose de dicamba, os maiores níveis de injúria foram de 2,5 e de 2,8

para os estádios V3 e R2, respectivamente, enquanto para a maior dose foi de 59,3 e de 68,3

para os estádios V3 e R2. Os resultados desta pesquisa respaldam-se nos observados por Silva

et al. (2018) que observaram correlação entre o aumento das doses de dicamba e o aumento

dos níveis de injúria em plantas de soja.



Resultados semelhantes foram encontrados por Andersen et al. (2004) também

avaliando a intoxicação da cultura da soja em V3. Estes autores aplicaram doses variáveis

entre 5,6 e 112 g ha-1 de dicamba que resultaram em sintomas também variáveis, desde

brandos (<10%) até severos (96%), que incluíram alterações foliares, epinastia e, em alguns

casos, morte da gema apical. As perdas de rendimentos, por consequência destas aplicações,

foram desde 14 a 93% quando comparadas às plantas sem aplicação. Por consequência desta

intoxicação, também podem ocorrer alterações na germinação e no vigor das sementes

(COSTA et al., 2020).

Solomom e Bradley (2014), também apresentaram resultados semelhantes ao

aplicarem dicamba em plantas de soja sensível, na dose de 58,3 g ha-1, em dois momentos de

aplicação (V3 e R2). Observaram níveis de fitointoxicação moderada, que resultaram em

alteração na arquitetura de plantas e redução da produtividade.

y = -0.0155x2 - 0.1239x + 100
R² = 0.8389
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Figura 4. Ajuste polinomial entre a fitotoxicidade máxima provocada pelas sucessivas doses

do herbicida dicamba e a produção (g planta-1) obtida pela cultivar de soja MON 5917 IPRO,

quando pulverizada em estádio fenológico V3 e R2. Machado – MG, 2020



Outros autores também demonstraram que o efeito do dicamba no metabolismo

vegetal é lento, se tornando evidente aos 14 DAA, com tendência de recuperação parcial dos

sintomas (AL-KHATIB e PETERSON 1999; GRIFFIN et al., 2013). Segundo Senseman

(2007), as injúrias provocadas pelo dicamba na cultura da soja são observadas em tecidos

recém formados, já que o herbicida sofre translocação para os tecidos meristemáticos.

6. CONCLUSÕES

A fitotoxicidade máxima encontrada na cultivar de soja Monsoy 5917 IPRO foi

registrada aos 28 DAA para a dose de 100 g ha-1 de dicamba, da ordem de 59,3% para

pulverização em V3, e 68,3% para pulverização em R2, o que resultou em redução de 40,3%

na produtividade em V3 e 98,9% em R2;

Em geral, a fitotoxicidade provocada em estádio reprodutivo foi mais prejudicial à

produtividade;

Em geral, intoxicações visuais de até 20% em estádio vegetativo, sem alterações

meristemáticas, não reduziram a produtividade da soja;

Intoxicações visuais de até 10% em estádio reprodutivo não reduziram a produtividade

da soja;

Existe correlação entre fitotoxicidade crescente por dicamba e perda de rendimento,

em que estas perdas são mais acentuadas para os estádios reprodutivos.
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