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RESUMO 
 

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

ambiente, 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. Neste 

ambiente, 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. Assim sendo, dois experimentos foram desenvolvidos 

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

reduções de produtividade na cultivar de soja não-resistente Monsoy 6410 IPRO.  Para tanto, 

foi escolhida uma área experimental no Distrito de Douradinho, em Machado – Minas Gerais, 

com a cultivar de soja Monsoy 6410 IPRO. Dois experimentos foram instalados, um em estádio 

vegetativo (dois trifólios - V3) e um em estádio reprodutivo (R1/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, produtividade (kg ha-

1), estande, vagens por planta, grãos por vagem, massa de mil grãos, produção por planta e 

altura pré-colheita. Ainda, realizou-se análise entre a fitotoxicidade máxima de cada parcela e 

sua produção relativa.  A fitotoxicidade máxima encontrada na cultivar de soja Monsoy 6410 

IPRO foi registrada aos 28 DAA para a dose de 100 g ha-1 de dicamba, da ordem de 71,3% para 

pulverização em V3 e 65,0% em R1, o que resultou em redução de 70,7% na produtividade em 

V3 e 88,35% em R1; em geral, a fitotoxicidade provocada no estádio reprodutivo foi mais 

prejudicial para a produtividade que no estádio vegetativo; aderir à escala de dano visual e não 

em dose facilita a abordagem em campo, entretanto, está sujeita a imprecisões; no estádio V3, 

danos visuais inferiores a 20% não provocaram perda relevante de rendimento; no estádio R1/2, 

para se assegurar os rendimentos, os danos devem ser inferiores a 10%. 

  

Palavras-chave: herbicidas hormonais; deriva; fitotoxicidade; produtividade; toxicidade. 
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ABSTRACT 

The soybean crop has gained prominence in the Brazilian agricultural scenario. In this 

environment, weeds have significant importance, because they cause competition with crops, 

once they are hosts of pests and diseases and because they interfere in the operationality of the 

harvest. Herbicides are the main weed control tool. 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, dicamba 

herbicide has high volatility, which favors field drift and contamination of non-target areas, 

such as molecule-sensitive soybean cultivars. Therefore, two experiments  were developed with 

the objective of correlating the phytotoxicity of the herbicide dicamba with the possible 

reductions in productivity in the non-resistant soybean cultivar Monsoy 6410 IPRO.  To this, 

an  experimental area in the District of Douradinho, in Machado - Minas Gerais, with the 

soybean cultivar Monsoy 6410 IPRO was chosen. Two experiments were installed, one in 

vegetative stage (two trifoliums - V3) and one in reproductive stage (R1/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, yield 

(kg ha-1), stand, pods per plant, grains per pod, mass of 1,000 grains, yield per plant and pre-

harvest height. Furthermore, an analysis was performed between the maximum phytotoxicity 

of each plot and its relative production. The maximum phytotoxicity found in soybean cultivar 

Monsoy 6410 IPRO was recorded at 28 DAA for the dose of 100 g ha-1 dicamba, of  the order 

of 71.3% for spraying in V3 and 65.0% in R1/2, which resulted in a reduction of 70.7% in 

productivity in V3 and 88.35% for R1/2; and over all, the phytotoxicity caused in the 

reproductive stage was more harmful to productivity than in the vegetative stage; using visual 

damage and not doses facilitates the approach in the field, however, it is subject to inaccuracies;  

in stage V3, visual damage below 20% did not cause a  significant loss of productivity; at stage 

R1/2, to ensure income the damage must be less than 10%. 

  

Keywords: hormonal herbicides; drift; phytotoxicity; productivity; toxicity. 
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1. INTRODUÇÃO 

A Companhia Nacional de Abastecimento em seu sexto levantamento do Boletim da 

Safra de Grãos informa que o cultivo de soja (Glycine max [L.] Merril) na safra 2020/21 está 

com a área de produção estimada em 38,5 milhões de hectares, seguindo com a tendência de 

crescimento da área cultivada, o que representa aumento de 4,1% em relação à safra 2019/20. 

A produção da safra 2020/21 é cerca de 135,1 milhões de toneladas (CONAB, 2021). 

A soja  é uma cultura oriunda do leste da Ásia, porém extremamente consolidada no 

Brasil com destaque para a região Centro Oeste, movimentando e gerando renda no mercado. 

O Brasil é responsável por 33,52% da produção de soja no mundo (CONAB, 2019), o que o 

coloca em primeiro lugar no ranking de maiores produtores. 

Dentre os fatores bióticos que interferem no desenvolvimento adequado da cultura da 

soja destacam-se pragas, doenças e plantas daninhas.  Segundo Christoffoleti e Nicolai (2016), 

as plantas daninhas surgiram de um processo evolutivo que permitiu a sua adaptação às 

condições adversas, proporcionada tanto pelo homem quanto pela própria natureza. Neste caso, 

o emprego de herbicidas para garantir dianteira competitiva na cultura é de suma importância. 

As perdas causadas pela competição entre cultura e plantas daninhas são variáveis de 

acordo com o número de plantas por área, estádio vegetativo do cultivo e das plantas daninhas, 

fertilidade do solo, disponibilidade de água, entre outros fatores. No entanto, de forma geral, a 

buva (Conyza spp.) pode reduzir até 65% do rendimento da soja e o capim-amargoso (Digitaria 

insularis) em até 50% (VARGAS et al., 2013). 

As espécies de Conyza, quando em conjunto com outras plantas eudicotiledôneas, 

causam grandes prejuízos nas culturas, devido à importância ocasionada pela seleção de 

biótipos resistentes a múltiplos modos de ação. A causa da resistência em plantas daninhas está 

correlacionada com o uso repetido de herbicidas com um mesmo mecanismo de ação durante 

anos sem a adoção de outras táticas de manejo (VARGAS et al., 2016; BRAZ et al., 2017). 

Osipe (2015) aponta que a principal ferramenta de controle de plantas daninhas é o uso 

de herbicidas, e para contribuir com o uso desta ferramenta, o desenvolvimento de cultivares 

transgênicos, tolerantes a herbicidas como o glifosato e o dicamba, poderá auxiliar no manejo 

de plantas infestantes. 

O herbicida dicamba (ácido 3,6-dicloro-2-metoxibenzoico) pode ser uma alternativa 

para utilizar na rotação com diferentes mecanismos de ação. Este produto tem ganhado o 

mercado no exterior por ser uma alternativa para o controle de determinadas plantas resistentes 
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ao glifosato, como as do gênero Conyza, e por possuir poucas plantas resistentes ao seu 

mecanismo de ação (SANTOS, 2017). 

O dicamba é utilizado para o controle da maioria das plantas daninhas eudicotiledôneas, 

e trata-se de um mimetizador de auxinas, grupo O, ácido benzoico (HRAC, 2021). A soja, por 

sua vez, é sensível a este herbicida, ou seja, se houver contato entre a cultura e o herbicida pode 

haver sérios problemas e perturbações fisiológicas como epinastia, interrupção do crescimento, 

clorose, destruição das membranas e do sistema vascular ocasionando na morte dos tecidos 

(COSTA, 2019). 

A introdução de cultivares transgênicos de soja com tolerância ao herbicida dicamba 

pode ser uma alternativa para o controle de espécies de plantas daninhas resistentes e propiciará 

o uso deste herbicida com maior frequência como parte de um programa de manejo de plantas 

resistentes, sem que afete a cultura da soja (SILVA, 2020).  

O herbicida dicamba, contudo, possui a característica de que sob condições adversas de 

aplicação pode ocorrer a deriva, que é o desvio das gotas que influenciadas pelo vento e pelo 

tamanho da própria gota não atingem o alvo, e ao alcançarem áreas não alvo, podem provocar 

injúrias, além de perda da eficiência do produto (ABRANTES, 2019). Portanto, são necessários 

estudos para avaliação dos possíveis efeitos da fitotoxicidade de cultivares de soja sensíveis a 

este produto. 

Desta forma, desenvolveu-se este trabalho com o objetivo de correlacionar a 

fitotoxicidade do herbicida dicamba com as possíveis reduções de produtividade em cultivar de 

soja não-resistente, cultivar Monsoy 6410 IPRO. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. Soja e a economia 

A soja é oriunda do leste da Ásia, região conhecida como Manchúria. No Brasil, a soja 

chegou e se expandiu para região do Rio Grande do Sul em 1935, com área cultivada de 702 

hectares, mas devido às condições climáticas da região não teve o melhor desempenho. Em 

1950, houve a introdução da cultura no Sudeste, Norte e Nordeste onde por meio de 

melhoramentos contínuos conseguiu se estabelecer (SEDIYAMA et al., 2015). 

Diversas pesquisas efetuadas pela Empresa Brasileira de Pesquisa e Agropecuária 

(EMBRAPA) e o Instituto Agronômico de Campinas (IAC) foram realizadas a fim de propiciar 

o aumento de produtividade, por meio do melhoramento genético, além da identificação da 

melhor época para semeadura, táticas de adubação e densidade de plantio. Estas pesquisas 

culminaram em uma diversidade de cultivares lançadas, em que destacam-se as cultivares com 

período juvenil longo, responsáveis pelo estabelecimento e crescimento da soja no Cerrado e 

Centro Oeste brasileiro (GAZZONI, 2018). 

Com a estabilização da soja no Cerrado, o Brasil se tornou o segundo maior produtor de 

soja do mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Em 40 anos de estudos, a produção 

foi oito vezes maior enquanto o aumento de áreas foi de cinco vezes, esse desempenho se deu 

graças a aplicação das pesquisas e tecnologias desenvolvidas em campo, principalmente nos 

estados do Rio Grande do Sul, Bahia, Mato Grosso e Tocantins. Importante destacar que o 

escoamento da produção precisa de avanços tecnológicos que permitam seu aprimoramento e 

consequentemente otimização da logística (LOPES et al., 2015). 

No Brasil, a soja é a principal cultura em extensão e volume de produção, sendo que o 

cultivo desta oleaginosa continua mantendo a tendência de crescimento da área cultivada, com 

uma área estimada em 38,5 milhões de hectares e produção de 135,1 milhões de toneladas na 

safra 2020/21 (CONAB, 2021), o que coloca o Brasil, atualmente, como líder mundial de 

produção de soja. 
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2.2. Plantas daninhas e seus impactos 

Oliveira Júnior (2011) relata que em 1950, a Sociedade Norte-Americana da Ciência 

das Plantas Daninhas (WSSA -Weed Science Society of America), nos Estados Unidos, deu 

início à Ciência das Plantas Daninhas e influenciou outros países neste estudo.  Em 1963, a 

Sociedade Brasileira de Herbicidas e Ervas Daninhas (SBHED) foi criada. O seu nome foi 

alterado e hoje é conhecida por Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas (SBCPD). 

Graças à pesquisa e ao estudo aprofundado é possível compreender o hábito das espécies 

daninhas que têm importância econômica nas diversas culturas. 

A compreensão do homem no manejo das plantas daninhas surgiu a partir da 

domesticação das plantas cultivadas, que foram trabalhadas pelo homem para a produção; 

enquanto as espécies daninhas (silvestres) foram adquirindo pela própria natureza 

características que conferem a capacidade de sobrevivência em ambientes adversos 

(OLIVEIRA JUNIOR, INOUE, 2011). Ainda, o autor afirma que as daninhas possuem 

rusticidade e em sua maioria são resistentes a pragas e doenças, possuindo várias características 

que auxiliam na sua disseminação e multiplicação (estolões, bulbos, rizomas e tubérculos). 

O impacto econômico provocado pelas plantas daninhas está intimamente relacionado 

ao recurso financeiro gasto para seu controle, ou seja, a adoção de práticas de manejo e uso de 

herbicidas com o objetivo de diminuir, controlar ou extinguir uma determinada planta daninha 

(SILVA et al., 2017). 

As plantas daninhas podem gerar distúrbios nas populações plantadas, pois competem 

pelo espaço, luz, água, CO2 e nutrientes.  Prejuízos com relação ao produto final e a viabilidade 

dos grãos estão ligados também às substancias tóxicas liberadas pelas daninhas, além de serem 

hospedeiras de insetos e agentes causadores de doenças (MARTINS, 2012; FORTE et al., 

2017). 

Segundo Jakubski (2017), as espécies daninhas se destacam pela sua característica de 

desenvolvimento, garantindo que ocupem rapidamente uma área, estabelecendo com o tempo, 

no solo, o banco de sementes. Além da competitividade oferecida pelas daninhas, outra 

característica extremamente importante seria à resistência a herbicidas, uma condição natural 

existente em genótipos de plantas, que devido à pressão de seleção imposta pelo uso de 

herbicidas surge com mais facilidade e rapidez (CHRISTOFFOLETI, NICOLAI, 2016).  
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2.3 Herbicidas, dicamba e sua atuação 

A utilização de produtos químicos para a proteção das culturas é uma ferramenta 

extremamente útil para os produtores. O sistema produtivo é sustentado por essa prática e 

movimenta a economia do setor agrícola (IBAMA, 2018). 

Costa et al. (2018) sugerem que o uso das técnicas de manejo integrado pode reduzir 

significativamente o uso de produtos químicos e reduzir o impacto causado por estes ao 

ambiente, como por exemplo, métodos culturais, físicos, biológicos e mecânicos. 

Oliveira Junior (2011) destaca a importância da aplicação de herbicidas logo no início 

da cultura, para assim, potencializar o controle de plantas daninhas, que durante esse período 

causam maiores danos à lavoura. Contudo, em áreas produtoras de grãos e principalmente de 

sementes, daninhas de difícil controle são preocupantes em todo o ciclo. Para tanto, existem 

inúmeras estratégias que podem ser empregadas para gerar maior eficácia no manejo de plantas 

daninhas, e considera-se a mais importante a utilização adequada do controle químico, 

realizando a aplicação do herbicida no momento correto. 

Nas lavouras produtivas do Brasil, destaca-se o uso do glifosato, um herbicida que age 

na inibição da EPSP sintase, classificado no grupo G de modo de ação, segundo o Comitê de 

Ação à Resistência de Plantas Daninhas aos Herbicidas (HRAC-BR, 2021).  

Desde 1970, o glifosato está disponível no mercado brasileiro, produtores trabalham 

com este herbicida no sistema de dessecação e em pós emergência, o que aumentou 

consideravelmente a pressão de seleção.  Esta seleção fez com que populações de plantas 

daninhas, como o capim-amargoso (Digitaria insularis) e a buva (Conyza spp.), adquirissem 

biótipos resistentes ao glifosato (GRAZZIERO et al., 2012; HEAP, 2021). 

Em geral, para a prevenção ou retardamento do surgimento de plantas daninhas 

resistentes, recomendam-se as seguintes práticas: rotação de culturas, manejo adequado dos 

herbicidas, uso de equipamentos limpos, monitoramento da evolução inicial da resistência aos 

produtos, e principalmente a rotação de produtos com diferentes mecanismos de ação (KARAM 

et al., 2018). 

Santos (2017) relata que uma alternativa de produto para utilizar na rotação com 

diferentes mecanismos de ação seria o herbicida dicamba (ácido 3,6-dicloro-2-

metoxibenzoico), que tem ganhado o mercado no exterior por ser uma alternativa para o 

controle de determinadas plantas resistentes ao glifosato, como aquelas do gênero Conyza, e 

por possuir poucas plantas resistentes ao seu mecanismo de ação. 
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O dicamba está associado a regulação do crescimento hormonal e se enquadra na classe 

dos herbicidas que são capazes de mimetizar a auxina (Grupo O), grupo químico dos ácidos 

benzóicos. É uma alternativa se aplicado em plantas sensíveis de folha larga, onde podem-se 

observar sintomas a curto prazo, como epinastia de pecíolos e folhas, enquanto a longo prazo, 

metabolismo e crescimento comprometidos, folhas e raízes deformadas, e após 21 a 35 dias 

morte da planta (OLIVEIRA JUNIOR, 2011; ZHOU et al., 2016). 

Sob condições adversas de aplicação, o dicamba pode sofrer deriva, que é o desvio das 

gotas que influenciadas pelo vento e pelo tamanho da própria gota não atingem o alvo, e ao 

alcançarem áreas não alvo, podem provocar injúrias, além de perda da eficiência do produto. 

Assim, para melhorar o desempenho da aplicação é necessário levantar aspectos ligados ao 

produto, densidade e tamanho de gotas, regulagem de pulverizador e dos bicos de pulverização 

e volume de calda (SOUZA, CUNHA, PAVANIN, 2011; ABRANTES, 2019). 

 

  



16 
 

 
 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

Dois experimentos foram realizados em área particular, na microrregião de Machado, 

distrito de Douradinho, latitude 21º 46’ 17” S e longitude de 45º 45’ 55” W entre outubro de 

2019 e março de 2020, onde semeou-se a cultivar de soja MONSOY 6410 IPRO (hábito 

indeterminado). 

A semeadura da soja foi executada sob palhada de aveia, em área mantida em sequeiro. 

O espaçamento adotado entrelinhas foi de 0,5 m. O delineamento experimental adotado foi o 

de blocos ao acaso, com quatro repetições, enquanto as parcelas experimentais constaram de 

seis linhas da cultura da soja (3 m), com 5 m de comprimento e área total de 15 m². A área útil 

das parcelas foi definida pelas duas linhas centrais de soja, considerando 1,0 m de bordadura 

no início e ao final. 

Os experimentos foram realizados na cultura em estádio fenológico V3 (dois trifólios 

desenvolvidos) e no estádio R1/R2 (início do florescimento). Os atributos químicos do solo da 

área experimental estão descritos na Tabela 1. 

 

3.1. Tratamentos 

 

Utilizaram-se de seis doses do herbicida dicamba (100 / 10 / 1,0 / 0,1 / 0,01 g ha-1 e 

testemunha sem aplicação) e dois estádios fenológicos de aplicação, (V3 – dois trifólios) e um 

reprodutivo (R1/R2 – início do florescimento), conforme consta na Tabela 2. 

As pulverizações foram realizadas com pulverizador costal de precisão pressurizado por 

CO2, utilizando-se barra com 4 bicos com pontas TeeJet TTI 110.02, calibrado para 200 L ha-

1. Os dados meteorológicos foram registrados no momento das aplicações com o auxílio de 

anemômetro e termo-higrômetro, e estão devidamente descritos na Tabela 3. Os dados de 

precipitação registrados para o local e período de desenvolvimento dos experimentos estão 

devidamente registrados na Figura 1, destacando-se a ocorrência de alta disponibilidade hídrica. 

As avaliações de fitotoxicidade foram realizadas aos 7, 14, 21 e 28 dias após aplicação, 

adotando-se escala variável entre zero e 100%, em que zero representou a ausência de sintomas 

e 100% representou plantas mortas (SBCPD, 1995). Com uma semana antecedendo a realização 

da colheita de cada experimento, mensurou-se a altura final das parcelas e executou-se a 

dessecação da área. 
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Tabela 1. Atributos químicos do solo coletado na área experimental. Machado – MG, 2019/20. 

pH 

H2O 

M.O. 

dag kg-1 

P 

mg dm-3 

K Ca Mg H+Al SB CTC V 

% 

m 

% mg dm-3 cmolc dm-3 

5,9 3,0 4,0 172,0 2,9 1,5 3,2 4,8 8,0 60,0 0,0 

 

 

 

Tabela 2. Tratamentos experimentais administrados em ambos os experimentos (V3 e R1/2) instalados 

na área experimental. Machado – MG, 2019/20. 

                  Tratamentos Dose (g ha-1) 

Nº Ingrediente Ativo 

1 Testemunha --- 

2 Dicamba1 0,1 

3 Dicamba 1,0 

4 Dicamba 10,0 

5 Dicamba 30,0 

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

 

 

 

Tabela 3. Condições meteorológicas registradas para os locais e datas de aplicação dos tratamentos 

experimentais.  Machado – MG, 2019/20. 

Fenologia 
Horário UR  

(%) 

Temp. 

ºC 

Vento 

km h-1 
Céu 

Início Término 

V3  23/11/19 8:20 h 8:40 h 78,0 27,2 Ausente Encoberto 

R1  20/12/19 9:30 h 9:50 h 75,2 31,0 1,5 Encoberto 
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Figura 1. Precipitação média registrada para o período e região de desenvolvimento dos experimentos na região.  Distrito de Guaipava, Município de Paraguaçu 

– MG, 2019/20. 
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3.2. Colheita dos experimentos 

A colheita dos experimentos foi realizada em 28/02/2020, prosseguindo a contagem do 

número de plantas presentes nas duas linhas centrais das parcelas, excluindo-se 1 m de 

bordadura ao início e ao final (estande final), em seguida, a área útil das parcelas foi colhida. 

As vagens colhidas foram encaminhadas ao laboratório e contadas (relação vagens por plantas) 

e, em seguida, 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). Os dados de produção foram 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. 

 Os dados experimentais 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 Scott-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%.  



20 
 

 
 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Em ambos os experimentos, utilizou-se o teste de grupamentos de média de Scott e 

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. No caso 

real de deriva e/ou contaminação da cultura, a dosagem do ingrediente ativo aplicado não pode 

ser especificada, mas uma pontuação visual pode ser atribuída à contaminação resultante. Em 

outras palavras, a relação fitotoxicidade-produtividade é mais relevante do que a relação dose-

produtividade, principalmente se for considerado que a mesma dose pode causar diferentes 

intoxicações em diferentes variedades. Porém, se a relação fitotoxicidade-produtividade for 

constante, é mais fácil estimar as possíveis perdas de produção. 

Nos experimentos realizados com a cultivar Monsoy 6410 IPRO foram detectados altos 

níveis de fitotoxicidade correlacionados às doses mais altas de dicamba, chegando à médias 

máximas de 71,3% para pulverização em V3 (Figura 2) e 65,0% em R1 (Figura 3) (Tabela 4). 

Não foi encontrado efeito de tratamentos sobre estande (V3 e R1; média de 13,6 plantas m-1) 

ou sobre a variável grãos por vagem quando pulverizada em V3 (Tabela 5). 

Figura 2. Parcela da cultivar Monsoy 6410 IPRO, aos 28 dias após aplicação do herbicida dicamba na 

dose de 100 g ha-1, quando pulverizada em estádio V3. Machado – MG, 2020. 
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Tabela 4. Fitotoxicidade percentual e consequente produtividade (kg ha-1) da cultivar de soja MON 

6410 IPRO quando pulverizada em estádio V3 ou R1 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 3.840,3 a 4.583,4 a 

0,1 3,5 a 4,8 b 2,0 a 2,8 a 4.813,7 a 4.539,5 a 

1 15,0 b 21,0 c 17,5 b 11,3 b 4.188,9 a 3.946,1 a 

10 26,5 c 42,5 d 35,8 c 26,8 c 3.173,6 b 3.017,0 b 

30 34,3 d 50,5 e 53,3 d 52,0 d 3.195,0 b 3.246,2 b 

100 48,8 e 63,8 f 67,5 e 71,3 e 1.955,8 c 1.949,1 c 

Ftrat 137,47** 415,19** 247,40** 176,08** 10,67** 10,71** 

CV (%) 15,00 8,33 11,98 15,88 17,18 17,06 

Experimento instalado em estádio fenológico R1 

Testemunha 0,0 a 0,0 a 0,0 a 0,0 a 4.459,2 a 4.605,6 a 

0,1 7,3 b 7,5 b 6,0 b 4,0 a 4.482,3 a 4.059,0 b 

1 18,5 c 25,8 c 28,8 c 25,0 b 3.636,5 b 3.563,8 b 

10 26,3 d 40,8 d 42,8 d 43,0 c 2.547,4 c 2.352,3 c 

30 38,3 e 51,8 e 50,5 e 51,8 d 889,3 d 875,5 d 

100 60,0 f 65,8 f 66,0 f 65,0 e 106,1 e 100,1 e 

Ftrat 249,99** 230,07** 272,25** 364,92** 83,37** 83,55** 

CV (%) 11,03 10,56 9,67 8,75 15,11 15,27 

** 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. Parcela da cultivar Monsoy 6410 IPRO, aos 28 dias após aplicação do herbicida dicamba na 

dose de 100 g ha-1, quando pulverizado em estádio R1. Machado – MG, 2020. 
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Tabela 5 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 6410 IPRO quando 

pulverizada em estádio V3 ou R1 com diferentes doses do herbicida dicamba.  Machado – MG, 2019/20. 

Dicamba Vagens  Grãos Massa de  Produção Altura 

(g ha-1) por Planta1 por Vagem Mil Grãos g/planta Pré-colheita 

Experimento instalado em estádio fenológico V3 

Testemunha 50,19 a 2,43 141,33 a 17,19 a 1,03 a 

0,1 48,50 a 2,50 140,97 a 17,02 a 0,99 a 

1 44,05 a 2,40 139,74 a 14,80 a 0,99 a 

10 39,00 b 2,24 126,66 b 11,31 b 0,76 b 

30 40,82 b 2,59 127,44 b 13,27 a 0,75 b 

100 35,30 b 2,11 99,04 c 7,31 c 0,44 c 

Ftrat 3,18* 1,35NS 18,46** 10,71** 117,90** 

CV (%) 7,26 12,50 5,85 17,06 5,00 

Experimento instalado em estádio fenológico R1 

Testemunha 47,47 a 2,53 a 143,35 a 17,68 a 1,00 a 

0,1 44,04 a 2,44 a 141,16 a 15,58 b 1,03 a 

1 45,60 a 2,23 a 131,86 b 13,75 b 0,79 b 

10 35,97 b 1,59 b 155,94 a 9,17 c 0,52 c 

30 20,63 c 1,07 c 148,59 a 3,67 d 0,54 c 

100 4,18 d 0,68 d 126,65 b 0,76 e 0,48 c 

Ftrat 130,83** 75,08** 4,02* 82,527** 83,544** 

CV (%) 9,13 10,07 7,56 14,79 7,43 
1Dados originais apresentados, porém previamente transformados por √𝑥 + 1; *Teste F significativo a 5% de 

probabilidade; **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.  

 

Nos estádios vegetativos, as doses iguais ou superiores a 10,0 g ha-1 ocasionaram perda 

de produtividade alterando todos os componentes de rendimento; em R1, doses iguais e 

superiores a 1,0 g ha-1 prejudicaram o rendimento, a massa de mil grãos, a produção por planta 

e a altura pré-colheita (Tabela 5). Solomon e Bradley (2014) avaliaram o efeito de vários 

herbicidas auxínicos sobre a cultura da soja e relataram que, em geral, intoxicações inferiores a 

10% duas semanas após aplicação não reduziram o rendimento da cultura.  Contudo, também 

neste trabalho, os danos causados por intoxicações em estádio reprodutivo foram mais severos 

que em estádio vegetativo.  Por consequência, registraram reduções no número de grãos por 

vagens e vagens por planta, principalmente para intoxicações em R2.  Estes autores relatam 
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alterações no ciclo da cultura e atraso na maturidade, o que também foi observado em campo 

para os experimentos realizados com a cultivar Monsoy 6410 IPRO, principalmente após 

recuperação das injúrias provocadas em estádio vegetativo. 

Vieira (2018) avaliou os efeitos do herbicida dicamba para a cultura da soja e verificou 

que com dosagens iguais ou inferiores a 28,8 g ha-1 ocorreu interferência na produtividade em 

estádios V3 e R1.  Ainda, a dose de 57,6 g ha-1 em R1 não ocasionou morte, mas a produtividade 

registrada foi nula, ou seja, os sintomas provocaram o comprometimento do ciclo de 

desenvolvimento da cultura e a não maturação dos grãos. Já em estádio V3 houve produtividade 

de 1.126 kg ha-1 o que evidenciou a recuperação por parte da planta em relação ao dicamba. 

Johnson et al. (2012) relataram perdas de rendimento de até 85% com a aplicação de 

dicamba utilizando a dose de 41 g ha-1, enquanto Robinson, Simpson e Johnson (2013) 

informaram que houve perdas de rendimento de 10% quando a soja foi exposta a 22,7 g ha-1 do 

produto. Já Costa (2019) aponta que subdoses de dicamba aplicadas no estádio V4 provocaram 

injúrias de até 41%, enquanto em R2 as injúrias chegaram até 70%, e conclui que as subdoses 

de dicamba reduzem a altura de planta, provocam injúrias nas folhas e reduzem a produtividade 

da cultura da soja. 

A cultura da soja é 2,5 vezes mais sensível ao dicamba no momento do florescimento 

do que nos estádios vegetativos (GRIFFIN et al., 2013). Portanto, os sintomas e as injúrias 

ocasionadas pela contaminação da cultura da soja por parte do herbicida dicamba, bem como 

do comprometimento da produtividade vão depender do estádio de desenvolvimento o qual a 

cultura se encontra (COSTA et al., 2020). 

De acordo com a literatura consultada, pode-se assegurar que os danos causados em 

estádio reprodutivo são mais significativos sobre a produtividade que os danos em estádio 

vegetativo.  Assim, procedeu-se a modelagem dos dados entre a fitotoxicidade máxima de cada 

parcela e a produtividade relativa obtida na mesma (Figuras 4 e 5). 

Obteve-se melhor ajuste da relação fitotoxicidade-produtividade em regressão linear 

tanto para o estádio V3, quanto para R1. Para o estádio V3 é possível notar que a redução de 

rendimento existe, porém ocorre de forma menos acentuada que em R1, principalmente até 20% 

de intoxicação (Figuras 4 e 5). Egan, Barlow e Mortensen (2014) relatam que os sintomas 

visuais de intoxicação não são adequados para previsão de perdas de rendimento, sobretudo em 

V3. Contudo, neste trabalho, incluindo toda a dispersão dos dados, o ajuste da regressão foi de 

84,51% para V3 e 93,54% em R1, considerada satisfatória. 
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Figura 4. Produtividade relativa (%) da cultura da soja correlacionada à fitotoxicidade máxima 

registrada para cada parcela experimental, quando pulverizada em estádio fenológico V3.  Machado – 

MG, 2019/20. 

 

 

Figura 5. Produtividade relativa (%) da cultura da soja correlacionada à fitotoxicidade máxima 

registrada para cada parcela experimental, quando pulverizada em estádio fenológico R1/2.  Machado – 

MG, 2019/20. 

 

De acordo com a regressão linear obtida para R1, cada 10% de fitotoxicidade seriam 

responsáveis por 13,43% de redução em rendimento, ou seja, perdas mais aceleradas que em 

V3 (Figura 4). Assim, foi possível relacionar a fitotoxicidade do dicamba à redução de 

rendimento da soja.  
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5. CONCLUSÕES 

A fitotoxicidade máxima encontrada na cultivar de soja Monsoy 6410 IPRO foi 

registrada aos 28 DAA para a dose de 100 g ha-1 de dicamba, da ordem de 71,3% para 

pulverização em V3 e 65,0% em R1, o que resultou em redução de 70,7% na produtividade em 

V3 e 88,35% em R1; 

Em geral, a fitotoxicidade provocada no estádio reprodutivo foi mais prejudicial quando 

comparada a produtividade no estádio vegetativo;  

Aderir à escala de dano visual e não em dose facilita a abordagem em campo, entretanto, 

está sujeita a imprecisões.  
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