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RESUMO 

 

O capim amargoso (Digitaria insularis) é uma planta perene de alta agressividade, tem 

capacidade de emergir e se desenvolver durante o ano todo. A existência de biótipos 

resistentes ao glyfosate dificultam o manejo e controle dessa espécie no cultivo de milho (Zea 

mays) safra e safrinha devido a sua fisiologia e limitação de controle químico a base de 

inibidores de ACCase (enzima Acetil CoA carboxilase) em pós-emergência da cultura. O 

presente trabalho foi conduzido em área de produção comercial em condições de infestação 

natural resistente e perenizada. O delineamento experimental foi o de blocos casualizados 

com quatro repetições. Herbicidas pré e pós-emergentes de reconhecida eficiência agronômica 

em plantas de difícil controle na cultura do milho, Atrazine, Glyphosate, S-Metolacloro e 

Trifluralina foram aplicados logo após o preparo do solo para cultivo convencional devido ao 

porte e enraizamento do capim amargoso. Foram avaliados os sintomas de intoxicação e a 

eficácia de controle proveniente de banco de semente natural da área. Os herbicidas S-

Metolacloro, Trifluralina, aplicados em pré-emergência não se diferenciaram entre si 

apresentando ótimo controle para capim amargoso. O herbicida S-Metolacloro, apesar de 

reconhecida ação graminicida, não é recomendado para o controle do capim amargoso na 

cultura do milho.  

 

Palavras-chave: Controle químico; Planta daninha; Resistência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MANAGEMENT FOR DISINFESTATION SOURGRASS (Digitaria insularis) IN 

WINTER CORN CROP USING PRE-EMERGENT HERBICIDES 

 

 

ABSTRACT 

 

Sourgrass (Digitaria insularis) is a highly aggressive perennial plant that has the ability to 

emerge and develop throughout the year. The existence of glyfosate resistant biotypes make it 

difficult to manage and control this species in the crop and safrinha maize (Zea mays) due to 

its physiology and limitation of chemical control based on ACCase (Acetyl CoA carboxylase) 

inhibitors in post-emergence of the culture. The present work was conducted in a commercial 

production area under resistant and perennial natural infestation conditions. The experimental 

design was randomized blocks with four replications. Pre and post-emergent herbicides of 

recognized agronomic efficiency in difficult-to-control corn crop plants (Atrazine, 

Glyphosate, S-Metolachlor and Trifluralin) were applied shortly after conventional tillage due 

to the size and rooting of bitter grass. The symptoms of intoxication and the control efficacy 

from the natural seed bank of the area were evaluated. The herbicides S-Metolachlor, 

Trifluralina in pre-emergence applied did not differ from each other presenting excellent 

control for sourgrass. The herbicide S-Metolachlor, despite recognized graminicide action, not 

recommended for the control of sourgrass in corn crop 

 

Keywords: Chemical Control; Weed, Resistance. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O milho representa uma das mais importantes culturas da agricultura brasileira, não só 

no aspecto quantitativo, com uma área plantada de quase 16,6 milhões de hectares (CONAB, 

2018), como também no aspecto qualitativo, sendo uma das bases da alimentação animal e, 

consequentemente, humana.  

Este cereal é uma das principais fontes de alimento para criações, principalmente 

suínos e aves, quer via ração, quer via silagem de planta inteira e de grãos úmidos, também 

sendo usado diretamente na alimentação humana. Além disso, serve como matéria-prima para 

uma grande variedade de produtos industriais como óleo, cola, álcool bebida, entre outros 

(VARGAS et al., 2006).  

A produção do milho vem aumentando a cada ano saindo da casa de produção de 14 

milhões de hectares em 2014 para 17,496 milhões de hectares em 2018/2019 (CONAB, 

2019), porém a produtividade média do país ainda é muito baixa, cerca de 5.476 Kg.ha-1, 

sendo que existe produtores altamente tecnificados obtendo produtividade na casa de 15.000 

Kg.ha-¹. O uso incorreto de tecnologia, condições ambientais e falta de assistência técnica são 

as causas da baixa produtividade da cultura do milho em diversas regiões do país.  

As plantas daninhas são uns dos principais fatores relacionados ao baixo rendimento 

da cultura do milho. As perdas podem ser da ordem de 10% a 80%. A redução do rendimento 

de produção na cultura de milho, devido à competição estabelecida com as plantas daninhas, 

pode alcançar até 70% da produtividade potencial de acordo com a espécie, grau de 

infestação, com tipo de solo, com as condições climáticas do período, com o espaçamento, 

variedade e estádio fenológico da cultura em relação a convivência com plantas daninhas 

(FANCELLI & DOURADO-NETO, 2000).  

Sendo assim, o manejo dessas daninhas de difícil controle como a monocotiledônea 

Digitaria Insularis de ordem econômica é de extrema importância para a cultura.  

O capim-amargoso (Digitaria insularis (L.) Fedde) é uma espécie nativa subtropicais 

da América e regiões tropicais, onde é frequentemente encontrado em pastagens, cafezais, 

pomares e em áreas rurais como beira de estradas e terrenos baldios (MACHADO et al., 

2008).  
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Após o aparecimento do sistema de plantio direto, esta espécie vem crescendo sua 

importância na agricultura brasileira, com suas características de agressividade. Entre elas 

destaca-se a capacidade de formação de rizomas, que apesar de curtos são bem evidentes, 

formando notáveis touceiras (CLAYTON et al., 2006) e a capacidade de disseminação de 

propágulos (sementes) praticamente durante todo o verão (LORENZI, 2000; KISSMANN & 

GROTH, 1997). 

A dificuldade no manejo de D. insularis é que, uma vez estabelecida, a planta se torna 

muito rústica devido à formação de inúmeros rizomas, e com o conjunto destes, a formação de 

grandes touceiras. Uma vez ocorrido o processo de perenização, esta planta pode florescer e 

disseminar sementes com baixos níveis de dormência durante o ano todo (GEMELLI et al., 

2012). 

Nos últimos anos após a utilização de materiais geneticamente modificados tolerantes 

ao glyphosate desacelerou a pesquisa e desenvolvimento de novas moléculas de herbicidas, 

devido ao seu bom controle e sua eficácia, porém a alta pressão de seleção imposta pelo uso 

deste herbicida gerou um processo de seleção de diversos biótipos de espécies de plantas 

daninhas resistentes no mundo (HEAP, 2017).  

Corroborando este fato, recentemente foi evidenciada a existência de biótipos de D. 

insularis resistentes ao glyphosate (CARVALHO et al., 2011).  

O primeiro caso relatado sobre o surgimento de um biótipo de D. insularis resistente 

ao glyphosate, veio do Paraguai, no ano de 2006 (HEAP, 2017). 

Verifica-se que na cultura do milho são reduzidas as informações sobre estratégias de 

manejo que podem ser empregadas, apesar do crescente avanço da biologia molecular e da 

transgenia, a qual permitiu a utilização dos herbicidas inibidores da EPSPS e da GS-GOGAT 

em pós-emergência (GEMELLI et al., 2012).  

Nesse contexto, devido ao diminuto tamanho de suas sementes e à dispersão ser 

realizada principalmente pelo vento. Apesar de não ter atuação marcante no controle de 

biótipos resistentes, esse herbicida possui amplo espectro de controle, ajustável a diferentes 

estádios de desenvolvimento da planta daninha, baixa volatilidade (WEBSTER & 

SONOSKIE, 2010) e está classificado entre os herbicidas menos tóxicos para animais (DUKE 

& POWLES, 2008) e com o melhor custo benefício no mercado.  

Portanto, é necessário ampliar o conhecimento da ação dos herbicidas disponíveis para 

a cultura do milho, para utilização com eficiência no manejo de D.insularis, principalmente 

devido a evidência de áreas agrícolas com elevada densidade de plantas perenizadas 

(GEMELLI et al., 2013). 
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A reintrodução e manutenção da diversidade de estratégias de manejo quanto ao uso 

de herbicidas em pré-emergência no manejo do capim-amargoso oferece a vantagem do 

controle das plantas antes que essas possam competir com a cultura e provocar redução na 

produtividade, essas práticas são necessárias para impedir ou retardar o surgimento de 

biótipos resistentes e preservar o glyphosate como ferramenta de manejo (POWLES, 2008).  

Levantamento realizado nos Estados Unidos com mais de 1.000 agricultores, que 

cultivam milho, algodão e soja, revelou-se que o uso de múltiplos herbicidas com diferentes 

mecanismos de ação era a prática menos adotada no manejo da resistência (FRISVOLD et al., 

2009). 

Todavia, na cultura do milho são poucos herbicidas registrados para o controle de D. 

insularis no Brasil, sendo estes recomendados para aplicação em pré-emergência ou em 

estádios precoces de desenvolvimento desta espécie (GEMELLI et al., 2012). As aplicações 

pré-emergentes são aquelas feitas antes da emergência das plantas daninhas ou logo após a 

semeadura sem incorporação.  

Diante disso, o presente trabalho teve como objetivo, estudar o comportamento dos 

herbicidas pré-emergentes residuais no manejo com produtos em pós- emergência na cultura 

do milho para controle de Digitaria insularis em sistema de cultivo convencional, visando 

reduzir o banco de sementes de plantas de difícil controle no solo. 
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2 MATERIAL E MÉTODOS  

 

O projeto foi conduzido em área comercial de cultivo de milho segunda safra 

(safrinha) localizada no distrito de Pulinópolis Município de Mandaguaçu-PR, no período de 

10/04/2019 a 25/08/2019. Este experimento foi instalado nas coordenadas latitude 

23°13’43’’S e longitude 52º1’16’’O à 480 metros de altitude. Essa área apresenta histórico de 

escape de plantas de D. insularis ao uso de glyphosate. 

Segundo Lemos & Santos (1996). O solo da área cultivada é denominado como argilo 

arenoso conforme Triângulo de classificação textura do solo. Sendo as características 

químicas e granulométricas demonstradas na Tabela 1. 

 

Tabela 1: Resultado da análise química e granulométrica do solo da área cultivada. 

Mandaguaçu, PR, 2019. 

 

pH 

Al3+ H++ Al3+ Ca2+ Mg2+ K+ SB CTC P C 

CaCl2 SMP cmolc dm-3 mg dm-3 g dm-3 

5,4 6,6 0,0 3,08 1,46 1,23 0,15 2,84 5,92 73,78 9,89 

Areia Total Silte Argila 

% 

53,0 2,0 45,0 

* Análise realizada pelo laboratório de Análises Agronômicas AgriSolum da cidade de Maringá, PR, 

2019.  

 

Visando o controle de D. insularis resistente ao glyphosate determinou-se a associação 

de herbicidas em pré-emergentes em sucessão com este herbicida em pós emergência quando 

a comunidade infestante atingisse de 2 a 4 folhas ou o período critico de prevenção (PCPI), 

período este que corresponde à fase em que as práticas de controle deveriam ser efetivamente 

adotadas antecedendo o nível de dano econômico. Os tratamentos completos estão descritos 

na (Tabela 2) e as épocas de aplicação a seguir. 

Aplicação A: Realizada aos 0 DAP (Dias após o Plantio), ou seja, em sistema de 

plante e aplique na pré-emergência total da cultura e das plantas daninhas, sob condições 

ideais de clima e umidade do solo. Aplicação realizada dia 10/04/2019 sob condições de 

28,6ºC, umidade relativa do ar de 72% e ventos de 0,8 Km/h-1. A aplicação dos tratamentos 

com herbicidas foi realizada com um pulverizador costal de pressão constante à base de CO2, 
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equipado com barra de 2 metros com 4 pontas tipo leque ADI 110 02 VS, sob pressão de 35 

PSI, que proporcionou volume de calda de 200 L ha-1, sendo necessário duas passadas por 

parcelas para recobrimento total da área de 4 metros de largura. 

Aplicação B: Realizada aos 30 DAP (Dias após o Plantio), aplicação em pós-

emergência da cultura fase vegetativa entre V3-V4, para que os produtos agissem sobre 

eventuais rebrotes do capim amargoso. Aplicado dia 10/05/2019, condições de temperatura do 

ar de 30,2ºC, 66% de umidade relativa e velocidade do vento 1,6 Km/h-1, seguindo o mesmo 

sistema de aplicação adotado na pré-emergência. 

 

Tabela 2: Tratamentos e doses visando manejo de capim amargoso (D. insularis) resistente 

ao glyphosate na cultura do milho safrinha. Mandaguaçu, PR, 2019. 

Tratamentos pré-emergentes (A) 

(plante e aplique) * 

Tratamentos pós emergente (B) 

(30 dias após a semeadura) 

          Nome comercial mL p.c ha-1 Nome comercial mL p.c ha-1 

T1 Testemunha no mato - - - 

T2 Testemunha capinada - - - 

T3 Facero SC  

(Atrazina)1 

4000 Xeque Mate  

(Gliphosate)1 

4000 

T4 Dual Gold + Facero SC          

(S-Metolacloro + Atrazina)1 

1500 + 4000 Xeque Mate  

(Gliphosate)1 

4000 

T5 Premerlin + Facero SC 

(Trifluralina + Atrazina)1 

3000 + 4000 Xeque Mate  

(Gliphosate)1 

4000 

* Todos os tratamentos aplicados em sistema convencional de cultivo sob sementeira de D. insularis; 

1 Ingrediente ativo dos tratamentos em análise. 

 

Nas aplicações em pré-emergência optou-se por adicionar Atrazine (Facero SC) na 

dose de 4,0 litros ha-1 em todos os tratamentos exceto testemunhas, não por sua eficácia no 

controle de capim-amargoso, mas para o controle de outras plantas daninhas presentes na 

área.  

No tratamento testemunha capinada, não houve aplicação de nenhum herbicida, 

apenas capina sempre que se contatou a presença de novas plantas daninhas recém emergidas 

no tratamento. O objetivo é avaliar o real potencial produtivo da cultura sem interferência do 

mato competição ou ação de herbicidas sobre o desenvolvimento do milho. Este tratamento 
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irá definir a real produtividade da cultura para que seja possível analisar estatisticamente se 

houve ação de fitotoxicidade do produto ou competição por nutrientes pelas plantas daninhas 

nos tratamentos aplicados. 

A semeadura do milho foi realizada no dia 10/04/2019 com o hibrido Pioneer 

30F35VYHR, milho com tecnologia Yeldgard, Herculex, resistente ao glufosinate e 

glyphosate. As sementes foram tratadas previamente pelo método T.S.I (tratamento de 

sementes industrial), com Clotianidina 600 g/L dose 48 mL/60.000 sementes + 

Clorantraniliprole 625 g/L 70 mL/60.000 sementes + (Carbendazim 150 g/L, Tiram 350 g/L) 

dose 60 mL/60.000 sementes, conforme recomendação do fabricante e liberação pela Agencia 

de Defesa Agropecuária do Paraná (ADAPAR). 

O delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso (DBC), com cinco 

tratamentos e seis repetições, sendo as parcelas compostas por 8 linhas de plantio, em 

espaçamento de 0,50 m, com comprimento de 5,0 m (20,0 m2). Considerou-se como área útil 

para as avaliações apenas as quatro linhas do lado esquerdo de cada parcela, exceto 0,5 m de 

cada extremidade (8,0 m2). Todas as parcelas ficaram com testemunha lateral de 2,0 m para 

fins de comparação de infestação. 

Para as avalições de eficiência de controle aos 15, 30, 45, 60 dias após aplicação 

(DAA) e pré-colheita, considerou-se como referência testemunha no mato (sem aplicação). 

Avaliou-se o controle da D. insularis por meio de escala visual que variou de 0% (para 

ausência de controle) até 100% (controle total), segundo escala proposta pela sociedade 

Brasileira de Ciências das Plantas daninhas (SBCDP, 1995). Considerou como controle total a 

ausência de plantas emergidas no solo. 

Ao mesmo tempo que se avaliou o controle das plantas daninhas, foi avaliado aos 15 e 

30 DAA fitotoxicidade na cultura do milho ocasionada pelas aplicações dos herbicidas, 

através de análise visual de injúria utilizando escala de 0-100%, onde zero significa ausência 

de danos causados pelo herbicida e 100%, morte total das plantas (SBCPD, 1995). 

Ao final do ciclo da cultura foram colhidos manualmente 3,0 m nas 2 linhas centrais 

aplicadas de cada parcela, totalizando 6,0 metros lineares ou 3 m2 de área útil. A umidade dos 

grãos foi aferida com o auxílio de um medidor de umidade eletrônico indireto não destrutivo 

(GEHAKA 600i) e as massas de grãos foram convertidas para 13% base úmida. 

Com relação aos dados de eficiência e produtividade submetidos à análise de variância 

por análise estatística pelo programa ARM 2019, software comercializado e oferecido pela 

Gylling Data Management (GDM) para gerenciamento de experimentos agrícolas. Os 
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desdobramentos e resultados obtidos foram submetidos ao teste de Tukey a 5% de 

probabilidade.  

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

De maneira geral a maioria dos herbicidas foram eficientes na redução da germinação 

do capim-amargoso (D. insularis). Considerando a avaliação aos 30 dias após a aplicação dos 

pré-emergentes (DAA), todos os produtos obtiveram êxito, uma vez que reduziram 

significativamente um novo fluxo de plantas. Neste sentido mesmo S-Metolacloro apresentou 

relevância, produto este que apresenta recomendação para D. insularis, porém seu registro de 

utilização não contempla a cultura do milho. Tais produtos apresentaram resultados superiores 

a 80%. No que diz respeito a controle na cultura do milho e suas limitações de aplicações, este 

nível de eficiência irá proporcionar um desenvolvimento pleno da cultura, uma vez que aos 30 

Dias após a aplicação dos pré-emergentes utilizou-se os tratamentos em pós emergência com 

glyphosate.  

Segundo Machado et al., (2006), plantas originárias de sementes, quando jovens, são 

controladas facilmente pelo herbicida glyphosate, contudo quando elas se desenvolvem e 

formam rizomas, seu controle é dificultado. Dessa forma, infere-se que o melhor momento 

para controle de capim-amargoso (D. insularis) é até os 45 dias após emergência da planta 

(DAE), quando os rizomas ainda não foram formados. Exceto a aplicação do tratamento 3 que 

contempla apenas glyphosate em pós emergência. O controle pós emergente dos demais 

tratamentos será facilitado, já que a densidade de plantas daninhas será menor. 

Na avaliação realizada aos 45 e 60 dias após primeira aplicação (DAA), o herbicida 

continuou promovendo algum nível de controle mesmo não apresentando efeito residual no 

tratamento 3 tendo em vista que após esta aplicação a planta daninha apresentou baixa 

capacidade competitiva, segundo Pyon 1975, em relação à Panicum maximum e Cenchrus 

ciliaris em condições normais de luminosidade.  

E ainda, quando estas espécies se desenvolveram sob condições de até 60% de 

sombreamento, Digitaria insularis teve sua altura, número de perfilhos e matéria seca 

reduzida drasticamente em relação às demais espécies avaliadas. Porém, mesmo com a 

aplicação equivalente a 60 Kg de nitrogênio por hectare, essa espécie não conseguiu competir 

com as demais (Tabela 3). 



14 
 

 

Tabela 3: Resultados referentes às porcentagens de controle de D. insularis nos diferentes 

estádios de desenvolvimento da cultura e colheita ao final do ciclo da cultura. Mandaguaçu, 

PR,2019. 

 

Tratramentos 

g p.c 

ha-1 

 

15DAA 

 

30 DAA 

 

45 DAA 

 

60 DAA 

Pré 

Colheita 

Produtividade 

Kg ha-1 

T1 Testemunha 

no mato 

- 0 c 0 e 0 c 0 e 0 e 2892 c 

T2 Testemunha 

capinada 

- 100 a 100 a 100 a 100 a 100 a 4003,3 a 

T3 Facero SC 4000 90,2 b 50,3 d 75,7 b 69,7 d 43,5 d 3481,5 b 

T4 Dual Gold 1500 100 a 75,2 c 100 a 85,2 c 74,8 c 3918,2 a 

T5 Premerlin 3000 100 a 82,8 b 100 a 89,7 b 78,8 b 3918,7 a 

CV (%): 4,73  3,92  0,81  3,15  2,07  1,78  

*Médias seguidas pela mesma letra ou símbolo não diferem significativamente pelo teste de Tukey's a 

5% de probabilidade. 

**Todos os tratamentos exceto testemunhas receberam aplicação em pós emergência com Xeque Mate 

4,0 L p.c ha-1. 

***DAA- Dias após primeira aplicação em pré-emergência. 
 

Aos 15 DAA Mesmo o tratamento 2 com Atrazina, com sua conhecida ineficiência no 

controle de D. insularis apresentou certo controle nos primeiros dias após aplicação dos 

produtos em pré-emergência.  

Essas informações afirmam período de crescimento mais lento descrito por Machado 

et, al. (2006). E confirmam que “o inicio do desenvolvimento de Digitaria insularis é o 

período de maior sensibilidade dessa planta daninha”, portanto, quando há maior facilidade de 

controle. Mesmo o experimento ocorrendo em um ano de baixa pluviosidade demonstrado na 

(Tabela 4) pode-se validar o manejo outonal em questão.  

Além disso, Pyon et al. (1977) constatou que as sementes de capim-amargoso são mais 

tolerantes ao estresse hídrico durante a germinação em comparação à Panicum maximum, isto 

é, as sementes de Digitaria insularis apresentam maior capacidade de germinar e se 

desenvolver sob condições de baixo potencial hídrico do solo em comparação com as plantas 

de capim-colonião (Panicum maximum). 

A emergência de D. insularis e de outras espécies de plantas daninhas foi estudada por 

Lacerda (2003,) por dois anos em sistemas de semeadura direta e convencional. O autor notou 

que maiores oscilações na temperatura e na precipitação promoveram maiores fluxos de 

germinação, fato este que corrobora com as boas condições para germinação obtidas durante 

fevereiro a maio, período que se determinou a implantação deste experimento. 
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Os dados de precipitação foram coletados da região de Maringá durante a condução do 

experimento correspondente ao ciclo de desenvolvimento da cultura (Figura 1). 

 

Figura 1: Precipitações mensais em milímetros (mm) registradas durante o período de 

condução do experimento realizado em Mandaguaçu, Paraná, 2019. 

  

Fonte: INMET – Instituto Nacional de Meteorologia, estação convencional Maringá, 1. 

Cabe ressaltar que na maioria das situações, há várias espécies de plantas daninhas na 

área de cultivo, portanto, deve-se avaliar o espectro de ação dos diferentes pré-emergentes. 

Afim de obter melhor custo benefício em sua produção. 

No que diz respeito ao uso de Atrazine na associação com produtos graminicidas, de 

acordo com Dornelles et al. (2004), com a utilização de Atrazine, Mesotrione e Nicosulfuron 

em plantas no estádio de 3 a 4 folhas pode-se obter resultado de controle acima de 85% para 

controle de D. insularis, já que no início de seu desenvolvimento são mais facilmente 

controladas.  

Conforme o esperado, a associação de Glyphosate + Atrazine não causou a morte da 

infestante em razão da resistência do biótipo ao Glyphosate e da ineficiência da Atrazine no 

controle de gramíneas em estádios avançados de crescimento (MARTINS et al., 2007). 

Esta associação de herbicidas, comumente utilizada no milho, tem como objetivo 

principal o controle de plantas voluntárias de soja e aumento do espectro de ação, 
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principalmente de folhas largas tolerantes ao Glyphosate, como corda-de-viola (Ipomoea 

spp.), trapoeraba (Commelina spp.), erva-de-touro (Tridax procumbens), entre outras espécies. 

Além do controle, os herbicidas devem ser seletivos à cultura, nesse sentido, nas duas 

avaliações efetuadas durante o ciclo da cultura aos 15 e 30 dias após a aplicação em pré-

emergência, não foi verificado nenhuma injuria ou sintoma de fitotoxicidade na cultura. 

Adicionalmente avaliou-se a estatura de plantas aos 30 e 60 DAA após a primeira aplicação, 

demonstrou que houve redução de porte da cultura na testemunha no mato (não aplicada), já 

nos tratamentos com pré-emergentes não houve diferença estáticas aos 60 dias em relação a 

testemunha livre de mato e sem efeito de herbicidas conforme descrito na Figura 2 e 3. 

 

Figura 2: Estatura média de plantas aos 30 dias após a aplicação em pré-emergência 

 

Fonte: ARM – Dados estatísticos próprio autor, 2. 

 

Figura 3:  Estatura média de plantas aos 60 dias após a aplicação em pré-emergência e 30 

dias após aplicação de glyphosate. 

Fonte: ARM – Dados estatísticos próprio autor, 3. 
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Conforme pode ser observado na (figura 4 e 5), as diferenças encontradas no controle 

dos tratamentos resultou numa diferença populacional das plantas infestantes. Cabe ressaltar 

que mesmo um controle de 82,8% para o herbicida Trifluralina e 75,2% para S-Metolacloro 

aos 30 DAA ou 89,7% Trifluralina e 85,2% S-Metolacloro aos 60 DAA é considerado um 

nível satisfatório para fins de registro de produtos para o Ministério da Agricultura, porém 

para níveis de infestação cabe-se ressaltar que apenas uma planta de capim-amargoso é capaz 

de gerar cerca de 100 mil descendentes de fácil dispersão pelo vento.  

Segundo Gemelli et al.(2012), é possível prever que a recomendação para o manejo de 

capim amargoso não será única e pontual, pois a determinação das melhores práticas 

envolverá o conhecimento sobre o comportamento dessa planta daninha o ano inteiro, assim 

como, os resultados de eficácia dos herbicidas sobre a mesma em todos os seus estádios de 

desenvolvimento e épocas do ano, além de técnicas e manejos de consórcios com forrageiras 

que apresentam capacidade de suprimir essas plantas em seu desenvolvimento inicial mais 

lento. 

 

Figura 4: Contagem do número de plantas de Digitaria insularis por m² aos 30 dias após a 

aplicação em pré emergência. 

 

Fonte: ARM – Dados estatísticos próprio autor, 4. 
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Figura 5: Contagem do número de plantas de Digitaria insularis por m² aos 60 dias após a 

aplicação em pré emergência. 

 

Fonte: ARM – Dados estatísticos próprio autor, 5. 

 

No experimento, as plantas de D. insularis se encontravam em fase inicial de 

desenvolvimento, as diferenças encontradas na avaliação visual não tiveram relação direta 

com os resultados de produtividade, e sim pelo espectro de outras espécies de plantas 

daninhas presentes na área que resultou na diferença de produção pelo mato competição. Os 

melhores resultados foram obtidos com a aplicação dos pré-emergentes com exceção a 

aplicação de Atrazine que apresentou controle intermediário nessas condições de déficit 

hídrico durante o ciclo da cultura (Tabela 3). 

Ainda são poucos os trabalhos que buscam definir um manejo ou estratégia de 

desinfestação de capim amargoso na cultura do milho, tendo em vista a limitação de 

princípios ativos que contemplam essa gramínea em aplicação pós-emergência da cultura. 

Mesmo na cultura da soja com as informações atualmente disponíveis fica evidente que a 

utilização pontual de herbicidas inibidores da ACCase em pós-emergência poderá não ser a 

solução para o problema em todos os estádios de desenvolvimento de Digitaria insularis 

(CORREIA & DURIGAN, 2009; PARREIRA et al., 2010). 

Trabalhos realizados pela EMBRAPA soja, corroboram os dados obtidos, nos quais, 

segundo Adegas (2010), em condições de capim-amargoso resistente ao glyphosate, em fase 

inicial de desenvolvimento, pode ser realizado por todos os herbicidas alternativos 

recomendados para esta planta invasora. Porém se houver escape de plantas daninhas ou erros 

no manejo aonde plantas de capim-amargoso cheguem a fase adulta ou entouceiradas os 

tratamentos eficientes são formados por, Clethodim, Fluazifop-p-buthyl, Tepraloxydim, 

Haloxyfop-methyl e Paraquat, produtos não recomendados para a cultura do milho, porém 
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podem ser adotados num sistema de desinfestação da área em outros cultivos como a da soja. 

Nesse sentido o trabalho mostra a importância em se buscar novas alternativas de controle na 

cultura do milho, no manejo do capim-amargoso, visto que o produtor rural muitas vezes se 

preocupa com essa daninha somente na infestação da cultura da soja.  
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4 CONCLUSÃO 

 

O herbicida Trifluralina (Premerlin) se destaca como alternativa de controle de capim-

amargoso na cultura do milho safrinha. O herbicida S-Metolacloro (Dual Gold) apresenta 

potencial para ser utilizado no controle desta infestante embora seu registro de utilização não 

à contemple, tornando-se uma alternativa para controle eficaz de plantas daninhas folhas 

largas e de incorporação de mecanismo de ação, que irá proporcionar longevidade e redução 

de seleção de população da planta infestante aos herbicidas como o glyphosate. 

A associação de diferentes mecanismos de ação em pré e pós-emergência é uma 

alternativa que deve ser explorada, principalmente quando se tem um grande espectro de 

plantas daninhas na área, medidas essas que podem ser ajustadas durante o ano com manejos 

e com técnicas de consorciação com outras plantas afim de reduzir custos com aplicações e 

pela limitação de princípios ativos disponíveis para a cultura do milho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

REFERÊNCIAS 

 

ADEGAS, F. S.; GAZZIERO, D. L. P.; VOLL, E.; OSIPE, R. Alternativas de controle 

químico de Digitaria insularis resistente ao herbicida glyphosate. In: CONGRESSO 

BRASILEIRO DA CIÊNCIA DAS PLANTAS DANINHAS, 27., 2010 

 

CARVALHO, L.B. Interferência de Digitaria insularis em Coffea arabica e respostas 

destas espécies ao glyphosate. 2011. 119f.  

 

CONAB. Acompanhamento safra brasileira, v. 6 - Safra 2018/19, 79p, maio 2018. Disponível 

em: < https://www.conab.gov. br/info-agro/safras/serie-historica-das-safras>. Acesso em 

janeiro/2019. 

 

CONAB. Acompanhamento safra brasileira, v. 7 – n. 1 - Safra 2019/20, 38p, outubro 2019. 

Disponível em: < https://www.conab.gov. br/info-agro/safras/serie-historica-das-safras>. 

Acesso em outubro/2019. 

CLAYTON, W.D. et al. (2006). Grass Base - The Online World Grass Flora. 

http://www.kew.org/data/grasses-db.html. {Acessado 26 de Março 2019} 

 

CORREIA, N. M.; DURIGAN, J. C. Manejo químico de plantas adultas de Digitaria 

insularis com glyphosate isolado e em mistura com chlorimuron-ethyl ou quizalofopp-

tefuril em área de plantio direto. Bragantia, Campinas, v. 68, n. 3, p. 689-697, 2009. 

 

DORNELLES, S.H.B. et al. Controle de plantas daninhas do gênero Digitaria sp. com o 

herbicida mesotrione na cultura do milho (Zea mays). In: XXIV CONGRESSO 

BRASILEIRO DA CIÊNCIA DAS PLANTAS DANINHAS. Anais... SBCPD, São Pedro/SP, 

2004. P. 107. 

 

DUKE, S. O. & POWLES, S. B. 2008. Glyphosate: A oncein-a-century herbicide. Pest 

Management Science, 64(4), 319-325. doi:10.1002/ps.1518. 

 

FANCELLI, A.L.; DOURADO NETO, D. Produção de Milho. Guaíba: Agropecuária, 2000. 

360p. 

 

FRISVOLD, G.B.; HURLEY, T.M.; MITCHEL, P.D. Adoption of best management 

practices to control weed resistance by corn, cotton, and soybean growers. AgBioForum, 

v.12, p.370-381, 2009. 

 

GEMELLI, A. et al. Aspectos da biologia de Digitaria insularis resistente ao glyphosate e 

implicações para o seu controle. Revista Brasileira de Herbicidas, v.11, n.2, p.231- 240, 

2012. 

 

GEMELLI, A. et al. Estratégias para o controle de capim-amargoso (Digitaria insularis) 

resistente ao glyphosate na cultura milho safrinha. Revista Brasileira de Herbicidas, v.12, 

n.2, p.162- 170, mai/ago.2013. 

 

HEAP, I. 2017. The International Survey of Herbicide Resistant Weeds. 18-22 May, 2008. 

pp. 68-70 ref.5. 

 



22 
 

KISSMANN, K. G.; GROTH, D. Plantas infestantes e nocivas. 2.ed. São Paulo: BASF, 

1997. 825 p. 

 

LACERDA, ALS (2003) Fluxos de emergência e banco de sementes de plantas daninhas 

em sistema de semeadura direta e convencional e curvas dose-resposta ao glyphosate. 

153f. Escola Superior de Agricultura Luiz Q 

 

LEMOS, R.C. & SANTOS, R.D. Manual de descrição e coleta de solo no campo. 3.ed. 

Campinas, Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, 1996. 83p. 

 

LORENZI, H. Plantas daninhas do Brasil: terrestres, aquáticas, parasitas e tóxicas.3.ed. 

Nova Odessa: Plantarum, p. 608, 2000. 

 

MACHADO AFL, FERREIRA LR, FERREIRA FA, FIALHO CMT, TUFFI SANTOS LD, 

MACHADO MS (2006) Análise de crescimento de Digitaria insularis. Planta Daninha 

24(4):641-647. 

 

MACHADO, A.F.L. et al. Caracterização anatômica de folha, colmo e rizoma de 

Digitaria insularis (L.) Fedde. Planta Daninha, v.26, n.1, p.1-8, 2008. 

 

MARTINS, D.; CARDOSO, L. R.; DOMINGOS, T. V. D.; MARTINS, C. C.; MARCHI, S. 

R.; COSTA, N. V. Seletividade de herbicidas aplicados em pós-emergência sobre capim-

braquiária. Revista Brasileira de Zootecnia, Viçosa, MG, v. 36, n. 6, p. 1969-1974, 2007. 

 

PARREIRA, M.C. et al. Manejo químico de Digitaria insularis em área de plantio direto. 

Revista Brasileira de Ciências Agrárias, v.5, n.1, p.13-17, 2010. 

 

POWLES, S.B. Evolved glyphosate-resistant weeds around the world: lessons to be 

learned. Pest Management Science, v.64, p.360-365, 2008. 

 

PYON, J.Y.; WHITNEY, A.S.; NISHIMOTO, R.K. Biology of sourgrass and its competition 

with buffelgrass and guineagrass. Weed Science, v.25, n.2, p.171-174, 1977. 

 

SOCIEDADE BRASILEIRA DA CIÊNCIA DAS PLANTAS DANINHAS - SBCPD. 

Procedimentos para a instalação, avaliação e análise de experimentos com herbicidas. 

Londrina: 1995. 42p 

 

VARGAS, L. et al 2006. Resistência de Conyza bonariensis ao herbicida glyphosate. In: 

CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA DAS PLANTAS DANINHAS, 25., Brasília. 

Resumos... Londrina: Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas, 2006. p. 540. 

 

WEBSTER, T.M.; SONOSKIE, L.M. 2010. Loss of Glyphosate Efficacy: a Changing 

Weed Spectrum in Georgia Cotton. Weed Science, v.58, p.73-79, 2010. 

 


