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IMPACTO DE HERBICIDAS ASSOCIADOS OU NÃO A FERTILIZANTES NO 

DESENVOLVIMENTO DE PLANTAS DE SOJA (Glycine max L) RESISTENTES AO 

GLYPHOSATE 

 

 

MATEUS SOUTO LAZARIN 

THIAGO HERNRIQUE VOLPONI 

 

RESUMO 

 

A maior produtividade na cultura da soja (Glycine max L.) está relacionada com a capacidade 

de impedir a competição por água, luz e nutrientes entre elas e as plantas daninhas. Visando a 

inibição desta competição, o uso de herbicidas tais como o glyphosate e o clethodim surgem 

como uma alternativa de uso comum. No entanto, estes herbicidas afetam de forma sistêmica 

as plantas invasoras, podendo causar danos na fisiologia da cultura, e refletindo 

negativamente em sua produtividade. Uma alternativa viável para reduzir estes efeitos é aliar 

os herbicidas a produtos à base de micronutrientes e aminoácidos. Diante disso, este trabalho 

teve como objetivo analisar o impacto dos herbicidas glyphosate e clethodim isolados e em 

misturas, além de combinações com fertilizantes no desenvolvimento da soja. Para isto, foi 

feito um Delineamento Inteiramente Casualizado (DIC) com 6 tratamentos e 6 repetições. Os 

tratamentos foram realizados com o auxílio de um pulverizador costal pressurizado à CO2 

calibrado para uma taxa de aplicação de 120 L ha-1 conforme dosagens comerciais 

recomendadas. Os parâmetros analisados foram: altura de plantas, número de ramos, número 

de nós, comprimento médio de entre nós, número de vagens, número de grãos por vagem, 

massa de mil grãos e a produtividade.  Com exceção do comprimento médio entre nós que 

não apresentou diferença estatística entre os tratamentos, em todos os demais parâmetros 

analisados o tratamento T7 (Glyphosate + Clethodim + F1 + F2) apresentou resultados 

satisfatórios, sugerindo ser uma excelente opção a ser empregada no cultivo da soja, além de 

colaborar com o aumento da produtividade da cultura e com a redução dos efeitos fitotóxicos 

causados pelo uso de herbicidas.  

 

Palavras-chave: Competição. Fitotoxicidade. Plantas daninhas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IMPACT OF HERBICIDES ASSOCIATED OR NOT WITH FERTILIZERS IN THE 

DEVELOPMENT OF GLYPHOSATE RESISTENT SOYBEAN PLANTS (Glycine max 

L) 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The major productivity at soybean crops (Glycine max L.) is associated with the capacity to 

avoid the competition for water, light and nutrientes this is and weeds. Avoiding this 

competition, the use of glyphosate and clethodim herbicides appear as an alternative to 

common use. In contrast, these affect invasive plants in a systemic way, and it can damage the 

crop physiology, reflecting negatively on their productivity. One good solution to reduce 

these efects is align these herbicides with products containing micronutrients and amino acids. 

The main of this research is to analyze the impact of herbicides: glyphosate and clethodim 

isolated, in mixture, and associated with fertilizers at soybean development. For this purpose, 

it was made a Fully Randomized Design (FRD) contained 6 treatments and 6 repetitions. The 

treatments were made with the aid of CO2 pressurized sprayer calibrated for an application 

rate of 120L.ha-1 according to comercial dosage. The parameters evaluated were: plants 

height, branches number, knots number, average lenght between knots, pods number, number 

of seeds into pods, weight of 1.000 seeds, and productivity. In exception of average lenght 

between knots that did not present statistics difference among treatments, in all parameters 

analysed the T7 treatment (Glyphosate+Clethodim+F1+F2) presented good results. These 

results suggest T7 as a good option to soybean cultivation, because it increases the 

productivity while it reduces the fitotoxic effects of herbicides.  

 

 

 

Key words: Competition. Phytotoxicity. Weeds. 



 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

A soja (Glycine max L.) destaca-se no cenário brasileiro devido a sua produção de 

grãos, perfazendo um importante fatia do setor agrícola em termos de investimentos e 

exportações. A produção para a safra 2020/2021 é estimada em 123,2 milhões de toneladas, 

alcançando um novo recorde em termos de volume produzido (CONAB, 2020). A cultura 

cada vez mais alcança novos patamares, sendo resultado da inserção do produto no mercado 

internacional, onde é instigado para o consumo próprio, para a produção de subprodutos e 

derivados, além da própria proteína vegetal, fazendo com que a cultura consiga evoluir para 

áreas que até então não eram exploradas. Apesar dessa alta produção a cultura sofre muito 

com perdas ocasionadas por agentes patogênicos, pragas e plantas daninhas (HIRAKURI; 

LAZZAROTTO, 2014). 

As plantas daninhas estão entre os fatores que interferem diretamente aos produtores 

que almejam altas produtividades na soja. Estudos realizados em regiões consideradas 

grandes produtoras de soja no Brasil mostraram que o aumento no custo com insumos para a 

produção de soja foi exclusivamente para o controle de plantas daninhas resistentes ao 

glyphosate, onde em média, passou de 42% a 222%, registrando ainda perda de produtividade 

da cultura (EMBRAPA, 2017).  Adegas et al. (2017) indicam que este custo em média sobe 

para 45% para o controle de buva (Conyza bonariensis) isoladas, ou de azevém (Lolium 

multiflorum). No caso do capim amargoso (Digitaria insularis) resistente, o custo é ainda 

maior, podendo atingir até 165%. 

O método cultural por intermédio de palhada sobre a superfície do solo tem se 

mostrado uma prática alternativa que apresenta efeitos positivos no combate a plantas 

daninhas (BALBINOT et al., 2007). O consórcio com culturas anuais é uma grande 

alternativa, apresentando dois mecanismos: o aumento dos compostos alelopáticos 

(químicos), e a barreira criada pela palhada formada sobre a superfície do solo (PACHECO et 

al., 2016). No entanto, o que se tem usado em larga escala em lavouras brasileiras é o controle 

com uso de herbicidas. 

Uma das grandes conquistas no controle de plantas daninhas, no cenário mundial da 

soja foi o uso de cultivares geneticamente modificadas, ao qual confere resistência ao 

herbicida glyphosate 14 (Roundup Ready®), possibilitando ao agricultor melhor manejo e 

consequentemente aumento no rendimento dos grãos (DVORANEN et al., 2008). No entanto, 



as aplicações repetitivas de glyphosate durante a cultura da soja podem acarretar em danos 

para o tecido vegetal e para o sistema radicular da planta, prejudicando e diminuindo a 

nodulação da cultura (CHAGAS JUNIOR et al., 2013).  

Pesquisas recentes mostram que o glyphosate, tanto na forma líquida quanto na forma 

granulada tem efeitos sobre a fisiologia da soja RR. Pesquisadores como Zobiole et al., (2009) 

afirmam que há uma diminuição significativa dos parâmetros fisiológicos da planta, tais como 

a taxa fotossintética, a condutância estomática, teor de clorofila, e transpiração. Santos et al. 

(2007a) explana sobre o possível efeito negativo do glyphosate, interferindo no 

desenvolvimento inicial e contínuo da cultura da soja. O sintoma típico do uso do glyphosate 

em lavouras de soja é o amarelecimento das folhas jovens. Tal efeito pode estar relacionado a 

dose aplicada, onde utiliza-se um volume maior do que o recomendado do produto comercial. 

O glyphosate afeta a absorção e locomoção de Magnésio (Mg2+), Cálcio (Ca2+), Manganês 

(Mn2+) e Ferro (Fe3+) na planta, e quando aplicado com frequência, pode gerar deficiências 

nutricionais, especialmente de Zinco (Zn2+), Fe3+ e Mn2+ (SANTOS et al., 2007b). 

A aplicação foliar de Mn2+ é comumente recomendada, visto que com a pulverização 

de glyphosate algumas cultivares podem reduzir aproximadamente 55% do total de Mn2+ 

presente nas folhas (BOTT et al., 2008). Merotto et al. (2015) afirmam que doses crescentes 

de glyphosate e adubação foliar em mistura não influenciam o rendimento de grãos de soja.  

No entanto, o aumento do herbicida glyphosate de forma isolada, e dependendo da cultivar, 

pode negativamente afetar a mesma. Além de todos os fatores nutricionais mencionados, o 

uso pertinente em baixas ou altas doses do glyphosate junto com a aplicação em estádios 

fenológicos avançados das plantas daninhas, além da ausência de rotação de culturas, leva a 

uma seleção de biótipos resistentes aos compostos químicos dos herbicidas (ULGUIM et al., 

2013). O glyphosate isoladamente não controla todas as daninhas. Em algumas gramíneas, o 

controle é feito pela aplicação de herbicidas inibidores da enzima Acetil Coa carboxilase 

(ACcase) que atua na síntese de lipídios (BURKE et al., 2006). É comum a aplicação destes 

herbicidas em conjunto com outros defensivos agrícolas ou em sequenciais (GAZIERRO, 

2015).  

De acordo com Gemelli et al., (2012), herbicidas com novos mecanismos de ação 

ainda tem o seu desenvolvimento lento, de modo que as diligências de controle devem ser 

trabalhadas com herbicidas atuais, através de misturas, época de aplicação, ou outras formas 

de manejo. Além do glyphosate, o herbicida inibidor da ACCase é o principal químico usado 

como graminicida em pós-emergência. É normal que após a ocorrência de um biótipo 

resistente a um dos mecanismos, o uso do outro aumente intensamente, e com isso também a 



pressão de seleção. Dessa forma, basear o manejo da Digitaria insularis resistente ao 

glyphosate na utilização de herbicidas inibidores da ACCase pode ser uma medida com curto 

prazo de eficiência.  

O uso do clethodim em cultura de soja apresenta ação sistêmica em pós-emergência, 

tanto na dessecação de manejo como em pós-emergência. São efeitos do uso deste inibidor da 

ACCase sobre plantas susceptíveis: a interrupção do crescimento, o amarelecimento dos 

meristemas e posteriormente das folhas jovens (CARVALHO, 2011), além da inibição do 

crescimento da parte aérea e do sistema radicular. Nas folhas são observados pontos 

cloróticos e estrias que podem vir a evoluir para necrose completa da planta. A inibição 

enzimática causada pelo clethodim bloqueia a síntese de lipídeos nas plantas suscetíveis, e 

interrompe a formação das paredes celulares, tendo como consequência a desestruturação dos 

tecidos em formação (BARROSO et al., 2010). Um dos sintomas do efeito dos herbicidas 

ocorre nos meristemas próximos aos entre nós, levando a descoloração e desintegração. As 

folhas em desenvolvimento tornam-se cloróticas e resulta em morte entre uma e três semanas 

após o tratamento. Já as folhas mais velhas podem adquirir coloração semelhante ao tom 

vermelho, lembrando sintomas de deficiência de fósforo (VIDAL, 2006).  

Assim, este estudo teve como objetivo avaliar a influência dos herbicidas glyphosate e 

clethodim, isolados e em misturas, além de combinações com micronutrientes e aminoácidos, 

na fisiologia e produtividade da cultivar de soja GARRA IPRO (63I64RSF IPRO). 

 

2 DESENVOLVIMENTO  

 

O experimento foi conduzido em Água Boa, distrito da Cidade de Paiçandu, estado do 

Paraná (S 23º30’01.2” e O 52º08’39.2”), com altitude média de 474 metros. O clima para o 

estado do Paraná, segundo Köppen-Geiger é Cfa (clima temperado úmido com Verão quente), 

com médias históricas anuais de temperatura 18,9ºC, precipitação pluviométrica 1306 mm e 

umidade relativa 60%.  

Para fins de verificação da fertilidade do solo, foi coletado na camada de 0-20 cm, na 

área experimental lote 234 A, onde procedeu quatro amostragens com peso aproximado em 

500g cada, que foram secadas ao ar ambiente, destorroadas e passadas em peneira com malha 

de 4mm para a determinação das características químicas do mesmo (Tabela 1). 

 

 

 



 

Tabela 1 – Análise química do solo da área experimental utilizada no presente estudo 

Referênci

a do 

laboratóri

o 

PEDRO PAULO 

LAZARIN 

pH P K Na Ca Mg Al H + 

Al 

 

H20 mg/dm³ cmolc/dm³ 

1 LOTE 234 A 5,6 8 73 15 1,2 0,6 1,2 5,2 

 

Referência 

do 

laboratório 

SB t        T V m SNa MO P.rem. Zn Fe Mn Cu B S  

cmolc/dm³ % Dag/kg Mg/L mg/dm³ 

1 2,0 3,0  7,1 28 38 1,2 2,5 21 1,2 53 52 0,7 0,5 36 

 

Por intermédio dos resultados da análise química do solo, realizou-se a calagem para a 

correção da acidez do solo, utilizando-se o calcário dolomítico (PRNT=100%), cuja 

composição apresentou 34,7% de óxido de cálcio (CaO) e 18% de óxido de magnésio (MgO). 

Calculou-se então a quantidade necessária para elevar a saturação por bases a 65%, e foi 

aplicado 2,8 toneladas por hectare. As sementes da soja foram tratadas com o 

fungicida (Thiram®) na dose proporcional a 100g i.a para 100kg de semente, nematicida 

(Presence) na dose de 150 g p.c para 100kg de sementes e inoculante líquido na dose de 100 

ml para 40 kg de semente. A semeadura da soja foi realizada com 11,9 sementes por metro, a 

uma profundidade de semeadura de 3 cm, visando obter uma população final mínima de 225 

mil plantas.ha-1. A variedade de soja escolhida para o trabalho foi a GARRA IPRO 

(63I64RSF IPRO) da empresa BRASMAX, por ser utilizada na região e se adaptar bem as 

condições climáticas. No momento do plantio foi feito uma adubação mineral com o 

fertilizante 4-30-10 na dosagem de 393 kg.ha-1.  

As sementes de soja foram inoculadas 30 minutos antes da semeadura com inoculante 

líquido contendo as bactérias Bradyrhizobium japonicum (Estirpe Semia 5079), e 

Bradyrhizobium elkani (Estirpe Semia 5019), com concentração mínima de 5x109 células 



viáveis por grama de inoculante, com uma dosagem de 100g de inoculante em 40kg de 

semente de soja. 

O experimento foi conduzido em Delineamento Inteiramente Casualizado, com 6 

tratamentos e 6 repetições, conforme apresentado na Tabela 2. As aplicações foram feitas com 

auxílio de um pulverizador costal pressurizado à CO2, utilizando a ponta M053 (Magno Jet 

Cone Vazio), calibrado para uma taxa de aplicação de 120 L.ha-1 e uma velocidade de 4,5 

Km/h. Em todas as aplicações, inclusive na testemunha, utilizou-se o adjuvante Li700 na dose 

de 0,15% do volume de calda.  

As aplicações dos herbicidas foram efetuadas conforme as dosagens comerciais 

recomendadas para o controle de plantas daninhas. Os herbicidas aplicados foram 

Glyphosate 2,5 L.ha-1 (Ingrediente ativo: Sal de Isopropilamina de Glyphosate e 

Concentração de 480 g L-1 e Clethodim 0,5 L.ha-1, (Ingrediente Ativo: Clethodim e 

Concentração de 240 g/L). Os fertilizantes utilizados foram F1- 1 L.ha-1 com as seguintes 

porcentagens de nutrientes: Nitrogênio: 1,0%; Enxofre: 2,3%; Magnésio: 0,5%; Boro: 

0,2%; Manganês: 4,0%; Cobalto: 0,3%; Molibdênio: 3,0% e Zinco: 2,0%.  e F2 - 1 L.ha-1 

com 22% de aminoácidos livres e 1,2% de carbono orgânico. Foi feita somente uma 

aplicação no estádio V4, indicado para a cultura.  

 

Tabela 2 - Descrição dos diferentes tratamentos usados na cultura de soja 

Tratamentos Dose 

(L/ha-1) 

Estádio 

T1 Testemunha 0 V4 

T2 Glyphosate 2,5 V4 

T3 Clethodim 0,5 V4 

T4 Glyphosate +Clethodim 2,5+0,5 V4 

T5 Glyphosate +Clethodim+F1 2,5+0,5+1,0 V4 

T6 Glyphosate +Clethodim+F2 2,5+0,5+1,0 V4 

T7 Glyphosate+Clethodim+F1+F2 2,5+0,5+1,0

+1,0 

V4 

 

Cada unidade experimental foi composta de 6 linhas, com 5 metros de comprimento. 

Para a realização das avaliações, adotou-se como bordadura 2 linhas das extremidades. Para 

avaliação das variáveis respostas foram utilizadas as 4 linhas centrais, excluindo 0,5 m de 

cada extremidade, considerada então como área útil 7,2 m2. 



Após a aplicação dos tratamentos, foram avaliados os seguintes parâmetros 

biométricos e de produtividade da cultura: 

1. Altura de plantas (AP): mensurada com o auxílio de uma trena de fibra de vidro desde 

a superfície do solo, até a inserção do último nó com trifólio totalmente aberto, as 

plantas foram avaliadas com 30, 60 e 90 dias após a emergência (DAE); 

2. Número de ramos (NR): determinado por meio da contagem do número de ramos 

laterais com vagem de cada planta avaliada, mensurado com 30, 60 e 90 DAE; 

3. Número de nós (NN): determinado por meio da contagem do número de nós de cada 

planta avaliada, descartando o nó cotiledonar, começando a contagem à partir do nó 

das folhas uni foliadas até o ápice (nó com trifólio totalmente aberto), a avaliação foi 

realizada com 30, 60 e 90 DAE; 

4. Comprimento médio de entre nós (CMEN): determinado através da seguinte equação: 

CMEN =AP/ NN. Para as avaliações de AP, NR e NN foram usadas 5 plantas por 

parcela na linha destinada para avaliações (linha 2), onde estas plantas foram marcadas 

para repetir as avaliações periodicamente. As avaliações aconteceram uma antes das 

aplicações e as outras a cada 30 dias após as aplicações dos tratamentos até a 

maturação da cultura;  

5. Avaliação do número de vagens por planta (NVP): foi determinado em 5 plantas em 

sequência na linha destinada para avaliações (linha 2) nos dias que antecederam a 

colheita ou mesmo no dia da colheita; 

6. Avaliação do número de grãos por vagem (NGV): foi avaliado simultaneamente com a 

avaliação de NVP; 

7.  Massa de 1.000 grãos (MMG): foi obtida por meio da pesagem de 100 grãos de cada 

parcela com o auxílio de uma balança semi-analítica. O resultado obtido foi 

multiplicado por 10, para obter então o valor de 1.000 grãos em gramas (g); 

8. Avaliação da produtividade (Kg.ha-1): a colheita foi realizada manualmente com o 

auxílio de tesouras de poda e as vagens foram trilhadas em uma 

colhedora/debulhadora à combustão. Considerou-se apenas a área útil destinada à 

colheita (2 metros das linhas 3 e 4), sendo o resultado extrapolado para um hectare. 

 

Para as análises estatísticas, os dados foram submetidos a análise de variância 

ANOVA e as médias entre tratamentos comparados pelo teste Scott-Knott a 5% de 

significância, com auxílio do programa SISVAR 4.3 (FERREIRA, 2000). 



3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Com relação aos parâmetros biométricos, não houve diferença significativa na altura 

das plantas de todos os tratamentos com 30 DAE quando comparado com a testemunha (T1), 

indicando uma uniformização da cultura. Em contrapartida, com 60 DAE, foi observado uma 

redução na altura das plantas de 14, 13 e 11%, correspondentes aos tratamentos T4, T3 e T2, 

respectivamente, quando estas foram comparadas com T1, além disso, o T7 não apresentou 

alteração nesse parâmetro quando comparado com T1 (Tabela 3). Aos 90 DAE, observou-se 

uma redução na altura de todos os tratamentos quando comparados com T1, em especial nos 

tratamentos T4 e T3 (9%) e T2 (8%). Estes resultados estão de acordo com os achados de 

Correia & Durigan (2009), e Cavalcante Reis et al., (2010), onde plantas de soja tratadas com 

o glyphosate apresentaram redução significativa em sua altura.  

Com relação aos números de nós, em 30 DAE não foi observado a formação dos 

mesmos. Aos 60 DAE não foi verificado nenhuma diferença estatística com relação aos 

números de nós nos diversos tratamentos. Mas, aos 90 DAE, foi analisado  uma redução nos 

números de nós em todos os tratamentos (T5=7%; T6=5%; T7=4%) quando comparados com 

T1. No entanto, houve uma redução mais acentuada nos tratamentos T3 (16%), T4 (11%) e 

T2 (10%) reforçando o efeito negativo dos herbicidas usados (Tabela 3). Isso nos permite 

verificar que os herbicidas reduziram a formação do número de nós por planta se comparado a 

testemunha. No entanto, quando se analisa essa redução entre os tratamentos que usaram 

herbicidas, os que estão associados ao uso de fertilizantes obtiveram melhores resultados. Em 

função da ação sistêmica dos herbicidas nas plantas, Arruda et al., (1999) relatam em seu 

trabalho efeitos negativos de herbicidas administrados no estádio fenológico V3 ou no V4, 

apresentando efeitos na área foliar, no número de nós, na altura das plantas e no comprimento 

das raízes.  

Tabela 3 – Altura e número de nós em plantas de soja com 30, 60 e 90 DAE submetidas a 

diferentes tratamentos 

 

TRATAMENTOS AP  

(cm)  

30 DAE 

AP 

(cm) 

 60 DAE 

AP 

(cm) 

 90 DAE 

NN 

30 DAE 

NN 

60 DAE 

NN 

90 DAE 



1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

14,85 a 

14,88 a 

14,57 a 

14,89 a 

14,81 a 

14,83 a 

14,58 a 

48,44 a 

42,84 b 

42,20 c 

41,44 c 

43,64 b 

44,64 c 

48,44 a 

84,24 a 

77,28 b 

76,84 b 

76,32 b 

80,20 c 

80,96 c 

81,44 c 

       - 

       - 

       - 

       - 

       - 

       - 

       - 

13,32 a 

12,44 a 

12,80 a 

12,52 a 

13,16 a 

13,04 a 

13,20 a 

21,72 a 

19,52 b 

18,24 c 

19,32 d 

20,12 e 

20,60 f 

20,92 g 

CV % 4,53 11,04 4,22        - 11,34 2,49 

Médias seguidas por letras iguais nas colunas, dentro de cada parâmetro analisado, não diferem 

significativamente entre si segundo o teste Scott-Knott ao nível de 5 %. 

Sintomas de injúrias e necrose foram observados nas plantas em diferentes 

tratamentos. A cultivar 63I64RSF IPRO foi semeada no campo, como lavoura comercial com 

245.000 sementes ha-1. Os herbicidas foram aplicados no estádio vegetativo V4, e sintomas 

visíveis foram detectados posterior a aplicação, o dano maior foi observado em plantas T2, 

sendo que as folhas do baixeiro apresentaram amarelamento e alguns pontos de necrose onde 

houve o acúmulo do produto. O dano de menor visibilidade deu-se no tratamento T7.  

Bellaloui et al., (2009) encontraram que a aplicação de herbicidas com dosagem recomendada 

para soja RR favoreceu o aparecimento de injúrias na mesma. Cavalcante Reis et al., (2010) 

constataram sintomas visuais de fitotoxidade em plantas de soja tratadas com dosagens mais 

elevadas de glyphosate. Segundo os autores, esta fitotoxidade é devido à alta concentração 

dos aleloquímicos e surfactantes presentes na formulação de dosagens mais elevadas, 

podendo levar a necrose e queda de folhas.  

Para Reddy & Zablotowicz (2003), a injúria é decorrente da concentração de sal que 

está presente nas formulações comerciais dos herbicidas, e não uma ação do produto 

propriamente dito. Esses efeitos podem ser observados em 30, 60, 90 e 120 dias, reduzindo o 

desenvolvimento das plantas expostas. 

O número de ramos não foi mensurado aos 30 DAE, pois a cultura de soja atinge seu 

estado fonológico de ramificação aos 50-60 DAE. 

Em 60 DAE, o único tratamento que não apresentou redução no número de ramos foi o T7, 

em contrapartida, houve uma redução média de 25% deste parâmetro no T2 e T3, e 35% no 

T4, T5 e T6 quando comparados com o T1. No que diz respeito aos NR em 90 DAE, exceto 

no T7, em todos os demais tratamentos houve redução deste parâmetro quando comparado a 

T1, chegando a valores de 45% de redução em T3. Os tratamentos T5, T4 e T2 apresentaram 

42%, 33% e 29% de redução no NR respectivamente (Tabela 4). O trabalho de Veneziano 

(2018) reforça nossos achados com relação ao T7, segundo o autor supracitado, plantas de 



soja tratadas com fertilizantes foliares não apresentaram diferença estatística no NR quando 

comparadas com plantas controle.  

 

Tabela 4 – Número de ramos e comprimento médio de entre nós em plantas de soja com 30, 

60 e 90 DAE submetidas a diferentes tratamentos 

Tratamentos NR 

30 DAE 

NR 

60 DAE 

NR 

90 DAE 

CMEN 

30 DAE 

CMEN 

60 DAE 

CMEN 

90 DAE 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2,52 a 

1,84 b 

1,92 b 

1,68 b 

1,56 b 

1,68 b 

2,28 a 

2,60 a 

1,84 b 

1,44 b 

1,76 b 

1,48 b 

1,96 b 

2,44 a 

           - 

           - 

           - 

           - 

           - 

           - 

           -     

3,31 a 

3,43 a 

3,32 a 

3,89 a  

3,33 a  

3,48 a 

3,40 a 

3,94 a  

4,03 a 

4,13 a 

4,08 a 

4,00 a 

3,96 a  

3,92 a 

CV %          - 51,11   32,48            - 10,87 7,17 

Médias seguidas por letras iguais nas colunas, dentro de cada categoria, não diferem significativamente entre si 

segundo o teste Scott-Knott ao nível de 5 %. 

 

Em Relação ao CMEN, tanto em 60 DAE quanto em 90 DAE não houve diferença 

significativa entre os tratamentos (Tabela 4). Resultados similares foram encontrados por 

Câmara (1991) e Marchiori (1998), indicando uma consistência nos dados encontrados. 

O número de vagens por planta foi estatisticamente igual entre T1, T6 e T7. Este 

número foi reduzido nos demais tratamentos, apresentando um valor médio de redução de 

22% quando comparado com a testemunha (Figura 1). Para Zadinello et al., (2012), a 

aplicação de glyphosate mesmo em plantas com inserção do gene de resistência (RR) pode 

reduzir o número de vagens por planta devido ao efeito de fitotoxidez, e devido ao período em 

que o mesmo é aplicado.  

 Com relação ao número de vagens contendo 2 grãos, não foi observado diferença 

estatística entre os tratamentos: T1, T2, T6 e T7. No entanto, houve uma redução média de 

28% nos demais tratamentos quando comparados com T1. Com relação ao número de vagens 

contendo 3 grãos, houve uma tendência de aumento nos tratamentos T6 e T7, enquanto nos 

demais ocorreu uma redução média de 18% quando comparados com T1 (Figura 1).  

 

Figura 1 - Número de vagens por planta (barra preta), número de vagens contendo dois grãos 

(barra cinza escuro) e número de vagens contendo três grãos (barra cinza claro) em plantas de 

soja submetidas a diversos tratamentos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Médias seguidas por letras iguais não indicam diferença estatística entre os parâmetros biométricos analisados de 

acordo com o teste Scott-Knott ao nível de 5 %. Número de vagens por planta CV%= 15,57; número de vagens 

contendo 2 grãos CV%= 23,97; número de vagens contendo 3 grãos CV%= 23,40. 

 

Os resultados inferem que o uso dos herbicidas glyphosate e clethodim em soja, pode 

causar redução no número de vagens por planta, sendo que o uso de fertilizante pode ajudar a 

diminuir essas perdas. Nesse contexto, Albrecht et al., (2011) mostraram que a aplicação de 

glyphosate no início do período reprodutivo influenciou negativamente na formação de 

vagens/planta. 

Na mensuração do peso de mil grãos, observou-se que o T6 e T7 foram os que 

apresentaram maior peso quando comparados com a testemunha, chegando a um aumento de 

1,5 e 6% respectivamente. A aplicação de fertilizantes foliares interfere na capacidade 

fotossintética através da manutenção da área foliar devido à reposição de nutrientes nas 

folhas, consequentemente ocorre um aumento na produção de fotoassimilados, que por sua 

vez podem ser transportados para os grãos, refletindo em maior produção (MACHADO, 

2015). 

No entanto, os demais tratamentos, exceto o T5, apresentaram uma redução nesse 

peso, tendo um valor médio de 2% (Figura 2). Esses resultados estão de acordo com o 

trabalho de Rosolem, Boaretto e Nakagawa (1990) que observaram efeitos similares na massa 

de mil grãos de plantas em pós-emergência tratadas com glyphosate e fertilizantes foliares. 

Assim, os resultados encontrados indicam que os fertilizantes foliares atuaram no incremento 
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a 

a 

b 

b 

b 

b 

b 

b 

b 

b 

b 
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b 

a 

a 

a 

a 

a 
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do peso dos grãos, podendo contribuir com uma menor perda, em consequência ao uso de 

herbicidas. 

 

Figura 2 - Peso de mil grãos de soja submetida a diversos tratamentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Médias seguidas por letras iguais não indicam diferença estatística entre os tratamentos de acordo com o teste 

Scott-Knott ao nível de 5 %. CV%= 2,96. 

  

Por fim analisou-se a produtividade da cultura de soja submetida aos tratamentos. 

Como observado na figura 3, o T7 foi o que apresentou maior produtividade (2%) quando 

comparado com a testemunha. O oposto foi observado no T2, ao qual apresentou menor 

produtividade (4%) quando comparado com a testemunha. Estes dados corroboram com os 

achados de Zadinello et al., (2012), onde plantas de soja tratadas com glyphosate 

apresentaram redução de 15% na produtividade quando comparadas com a testemunha.  

Estes resultados seguiram o padrão observado nos demais parâmetros descritos 

anteriormente, sugerindo uma relação positiva entre o uso de fertilizantes em associação com 

os herbicidas no cultivo da soja, e uma relação negativa quando os herbicidas são usados 

separadamente ou em mistura. O uso de glyphosate separadamente na variedade CD 219 RR 

reduziu sua produtividade, além de aumentar a intoxicação das plantas (SANTOS et al., 

2007a).  
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Figura 3 – Produtividade da soja submetida a diferentes tratamentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Médias seguidas por letras iguais não indicam diferença estatística entre os tratamentos de acordo com o teste 

Scott-Knott ao nível de 5 %. CV%= 23,69. 

 

O uso de herbicidas se faz necessário na cultura da soja, porém, o uso inadequado destes 

leva a uma redução dos parâmetros biométricos que influenciam diretamente na produtividade 

da cultura. Na agricultura moderna com toda a tecnologia empregada, o uso e aplicação correta 

de herbicidas são fundamentais (LORENZI, 2006). Característica como altura de plantas, 

número de nós por planta, número de ramos, número de vagens e produtividade podem ser 

fatores fortemente afetados com uso de herbicidas para controle de plantas daninhas na cultura 

da soja. A dificuldade de controle dessas plantas faz com que agricultores tenham no controle 

químico a única forma eficaz de redução da população de algumas espécies infestantes. Com a 

escassez de trabalhos sobre o efeito dos herbicidas na cultura da soja, os resultados descritos 

neste trabalho colaboram com a pesquisa na área, visando a melhor orientação do produtor rural 

no que diz respeito ao manejo e uso adequado de herbicidas.  

 

3 CONCLUSÃO 

  

O uso de herbicidas pode influenciar o desenvolvimento e a produtividade da cultura 

de soja, afetando os diversos processos fisiológicos, desde o número de nós e formação de 

vagens até a produtividade.  

a a 

d 
d 

c c 

b 



Quando o herbicida é aplicado isoladamente ou em associação a outro herbicida, seus 

danos são significativos, no entanto, o uso de fertilizantes foliares podem reduzir 

consideravelmente a fitotoxicidade do herbicida, podendo contribuir com uma maior 

produtividade da cultura. 
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