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Avaliação de diferentes doses de s-metolacloro na cultura da soja 1 

 2 

Douglas Arturo Iacconi da Silva¹, Me. Marcelo De Carli Toigo², Me. Rafael Roberto Dallegrave 3 

Negretti³ 4 

 5 

 6 

Resumo - Devido à proliferação do biótipo resistente da buva (Conyza spp.), um experimento 7 

foi conduzido para avaliar o potencial de uso do herbicida pré-emergente S-metolacloro 8 

misturado com Glifosato como meio de controle. Na safra 2018/19, a cultivar Brasmax Veloz 9 

RR® foi semeada em área infestada de buva em sistema de plantio direto consolidado. Os 10 

tratamentos foram: zero Glifosato + zero S-metolacloro, Glifosato (1.440 g i.a. ha-1) + zero S-11 

metolacloro, Glifosato + S-metolacloro (960 g i.a.ha-1 / 1.920 g i.a. ha-1 / 3.840 g i.a. ha-1) 12 

aplicados em pré-emergênci, três dias após a semeadura. Avaliando a fitoxicidade na 13 

emergência da cultura, o controle da buva aos 14 e aos 28 dias após a aplicação e a 14 

produtividade final. O delineamento foi inteiramente casualizado, com quatro repetições. Os 15 

dados foram submetidos a análise de variância comparando as médias através do teste Tukey a 16 

5% de nível de significância. A maior concentração de S-metolacloro apresentou fitoxicidade na 17 

emergência da cultura, diminuindo o estande final de plantas. O controle de buva através de S-18 

metolacloro foi satisfatório a partir da dose de 1.920 g i.a.ha-1, a aplicação de subdose não 19 

controlou a planta daninha, assim como a aplicação apenas de Glifosato. A produtividade foi 20 

maior quando utilizadas as duas maiores doses de S-metolacloro, não apresentando diferenças 21 

estatísticas entre si.  22 

 23 

Palavras chave: Glycine. Conyza. Pré-emergente. Fitoxicidade. Controle. Produtividade. 24 
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Evaluation of different doses of s-metolachlor in soybean culture 25 

 26 

Abstract - Due to the proliferation of the resistant biotype of the horseweed (Conyza spp.), an 27 

experiment was conducted to evaluate the potential use of the pre-emergent herbicide S-28 

metolachlor mixed with Glyphosate as a means of control. In the 2018/19 harvest, the Brasmax 29 

Veloz RR® cultivar was sown in an area infested with horseweed and with a consolidated no-till 30 

system. The treatments were: zero Glyphosate + zero S-metolachlor, Glyphosate (1,440 g a.i ha-31 

1) + zero S-metolachlor, Glyphosate + S-metolachlor (960 g a.i ha-1/ 1,920 g a.i ha-1/ 3,840 g 32 

a.i ha-1) applied in pre-emergence of soybeans, three days after sowing. Assessing the 33 

phytotoxicity caused by crop emergence, the control of the horseweed at 14 and 28 days after 34 

application and the final soybean yield. The design used was completely randomized, with four 35 

replications. The data were subjected to analysis of variance and the means were compared 36 

using the Tukey test at 5% level of significance. The highest concentration of S-metolachlor 37 

showed phytotoxicity in the emergence of the culture, reducing the final plant stand. The control 38 

of the horseweed through S-metolachlor was satisfactory from the dose of 1,920 g a.i ha-1, the 39 

application of sub-dose of the product did not control the weed, as well as the application of 40 

Glyphosate only. Productivity was higher when the two highest doses of S-metolachlor were 41 

used, but there were no statistical differences between them. 42 

 43 

Keywords: Glycine. Conyza. Pre-emergent. Phytotoxicity. Control. Productivity. 44 

 45 

Introdução 46 

A proliferação de plantas daninhas resistentes, principalmente, ao herbicida Glifosato 47 

vem aumentando e causando prejuízos econômicos na cultura da soja. Nesse sentido, há 48 

necessidade de informação sobre o controle de plantas daninhas através de outras ferramentas 49 

de manejo e de diferentes produtos químicos.  50 

Para o controle eficiente destas invasoras existem meios culturais para a diminuição da 51 

infestação: através da rotação de culturas para facilitar o emprego de produtos com diferentes 52 

mecanismos de ação, evitando deixar a área sem cobertura vegetal possibilitando que as 53 

sementes de ervas daninhas germinem e assim efetuando um controle gradativo do banco de 54 

sementes dormentes presentes no solo. 55 

Visando um controle eficiente deve-se conhecer o histórico da área para um melhor 56 

planejamento das atitudes a serem tomadas, definindo o momento correto da entrada na lavoura 57 

para desempenhar o manejo, sendo assertivo e combatendo as plantas daninhas no inicio do seu 58 

desenvolvimento, tendo uma maior facilidade no controle satisfatório. 59 
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Com o advento do sistema de plantio direto, grande parte dos agricultores optaram em 60 

não utilizar o controle físico das invasoras, seja ele feito através de arranquio, corte, enterrio ou 61 

desidratação pela exposição ao sol. Devendo dar uma grande importância para a escolha de 62 

sementes certificadas, livres de meios de propagação das plantas indesejadas; evitar o trânsito 63 

animal entre áreas infestadas e áreas com a ausência destas plantas; limpar os 64 

equipamentos/implementos, além de controlar as espécies invasoras em canais, margens da 65 

lavoura e caminhos. 66 

 Entretanto uma das principais ferramentas ainda é a rotação de mecanismos de ação dos 67 

produtos químicos. O uso de herbicidas com ação pré-emergente surge como alternativa, visto 68 

que possuem outras rotas metabólicas de ação para controle das plantas, além de, possuírem 69 

residual para manter a cultura sem a presença de plantas daninhas por um período maior e assim 70 

diminuindo o banco de sementes presentes na área infestada.  71 

A soja cultivada é originária da região leste da Ásia e chegou ao ocidente no final do 72 

século XV. Adentrou no território brasileiro no século XIX e na década de 60 já tinha sido 73 

amplamente cultivada no Estado do Rio Grande do Sul (RS), onde foi realizado um amplo 74 

trabalho de pesquisa multidisciplinar, que facilitou e estimulou a expansão da cultura a outros 75 

estados do Brasil (HIMOWITZ, 1970).  76 

Durante o ano agrícola 2018/2019, segundo a Companhia Nacional de Abastecimento 77 

(CONAB, 2019) foram cultivados 35.874,1 mil hectares de soja no território nacional, 78 

significando uma produção de 115.030,1 mil toneladas do grão, sendo que 19.187,1 mil 79 

toneladas são oriundas dos campos de produção do RS, colocando o estado como o terceiro 80 

maior produtor dentro do território nacional, ficando apenas com o Mato Grosso (MT) e o 81 

Paraná (PR) à frente.  82 

Para que o Brasil chegasse a esse patamar de área e volume produzidos de soja, a 83 

entrada da China como grande compradora de soja no mercado mundial foi extremamente 84 

essencial, já que gerava grande lucro obtido com as exportações devido à diferença cambial do 85 

dólar. 86 

Além da questão mercadológica a liberação do cultivo de soja Roundup Ready® (RR) 87 

no Brasil a partir de 2005, foi determinante, permitindo que os agricultores substituíssem os 88 

herbicidas usados na agricultura por apenas um, o Glifosato, que é um herbicida sistêmico de 89 

amplo espectro e que possuía um controle efetivo sobre as espécies de plantas daninhas 90 

monocotiledôneas e dicotiledôneas.  91 

No entanto, observou-se ao longo dos anos a proliferação de espécies tolerantes e a 92 

seleção de biótipos resistentes a esse herbicida principalmente com relação aos biótipos de 93 

Conyza bonariensis resistentes ao Glifosato, que foram selecionados devido ao intenso uso 94 

deste herbicida (VARGAS et al., 2007). Mais tarde, em 2006, foi encontrada Conyza 95 
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canadensis resistente ao glifosato (LAMEGO et al., 2013). Posteriormente, em 2010, no estado 96 

do Paraná, foram encontrados biótipos de Conyza sumatrensis resistentes ao Clorimurom e 97 

Glifosato (SANTOS et al., 2014). 98 

Nestas circunstâncias é necessário diversificar os programas de manejo para controle de 99 

plantas daninhas, iniciando os manejos antes da semeadura através do controle cultural 100 

comdecisões de planejamento para a escolha das áreas de cultivo, preparo do solo, época de 101 

semeadura, utilização de cobertura do solo e rotação de culturas (EMBRAPA, 2008).A escolha 102 

do cultivar adequado para o clima, adubação, espaçamento, densidade, profundidade, época de 103 

semeadura são fatores que podem proporcionar vantagens para a cultura em comparação com a 104 

planta espontânea (EMBRAPA, 2008). 105 

Aliado a todos os outros métodos de manejo, está o controle químico que possui 106 

diversas vantagens por ser um método prático, rápido e eficiente no controle. Para minimizar os 107 

riscos com este método, deve-se utilizar misturas de tanque com diferentes herbicidas 108 

associados ao Glifosato, herbicidas pré-emergentes e pós-emergentes com diferentes 109 

mecanismos de ação, almejando uma maior vida útil do produto comercial, com segurança, 110 

eficácia e custo acessível (CHRISTOFFOLETI et al., 2008). 111 

Entre os herbicidas alternativos ao uso do Glifosato está o S-metolacloro (Dual Gold® 112 

960 g i.a./L), que foi comercializado pela primeira vez em 1998 para o controle de gramíneas 113 

anuais e algumas infestantes de folhas largas em soja, cana-de-açúcar, milho, algodão e feijão 114 

(RODRIGUES; ALMEIDA, 2011; MAPA, 2018).  115 

Este herbicida inibe os ácidos graxos de cadeia muito longa (VLCFAs) que possuem 116 

mais de 18 átomos de carbono, prejudicando a divisão celular e o desenvolvimento de rebentos 117 

em plantas suscetíveis (GÖTZ; BÖGER, 2004; SENSEMAN, 2007). Nas gramíneas anuais, o 118 

S-metolacloro é absorvido pelos tecidos da parte aérea à medida que emergem do solo tratado 119 

(LEBARON et al., 1988) e os sintomas gerais são caracterizados por plântulas malformadas e 120 

torcidas onde as folhas são enroladas na espiral e não podem desenrolar-se adequadamente 121 

(SENSEMAN, 2007). Nas plantas espontâneas de folha larga, a absorção pelas raízes é uma via 122 

importante para a absorção de herbicidas (LEBARON et al., 1988) e os sintomas são 123 

tipicamente enrugados com a aparência em forma de coração (SENSEMAN, 2007).  124 

A tolerância da soja em relação ao herbicida tem sido atribuída à capacidade das plantas 125 

de metabolizar rapidamente o S-metolacloro por meio de reações de desintoxicação, evitando o 126 

acúmulo em níveis fitotóxicos em células vegetais (LIEBL, 1995).  127 

Porém a utilização demanda de cuidados intensos no que diz respeito à época de 128 

aplicação que deve ser no máximo quando a cultura da soja esteja no estádio de cotilédones 129 

fechados, condições de baixa umidade devem ser consideradas visto que o seu funcionamento 130 

pode vir a ser comprometido, as condições climáticas prévias devem ser consideradas já que a 131 
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ocorrência de pequenos períodos quentes e secos podem causar um controle deficiente das 132 

espécies que germinam nas camadas mais profundas além de causar a fotodegradação acelerada 133 

do produto, e a ocorrência de chuvas após a aplicação devem ser analisadas quanto a sua 134 

intensidade, já que chuvas normais podem beneficiar a aplicação atravésda incorporação do 135 

produto na camada superficial do solo, em contraponto da rápida lixiviação que chuvas intensas 136 

podem causar (ADAPAR, 2020). 137 

Já que a utilização de forma equivocada do herbicida S-metolacloro pode resultar 138 

principalmente na interrupção do desenvolvimento, acarretando na inibição do crescimento da 139 

parte área e raiz das plantas de soja (MARCHI et al. 2008). Dentro dessa mesma perspectiva, 140 

em estudos realizados em Maringá-PR, Santos et al. (2012), verificaram que o herbicida S-141 

metolacloro (Dual Gold®), provocou efeitos negativos sobre o desenvolvimento de plantas de 142 

soja RR (CD 214) e feijão (IAPAR 81).  143 

Soares et. al (2010) afirmam que a utilização de herbicidas pré-emergentes com ação 144 

residual é uma das alternativas de manejo de plantas daninhas na cultura da soja, já que podem 145 

evitar a mato-competição inicial devido a uma cobertura mais rápida e eficiente do solo fazendo 146 

com que as plantas daninhas fotoblásticas positivas tenham dificuldade para germinar, diminuir 147 

a pressão de seleção (resistência e tolerância) devido a utilização de mecanismos de ação 148 

alternativos dentro de planejamentos a longo prazo e desempenhar o manejo integrado para o 149 

controle de plantas daninhas para o crescimento da taxa de eficiência de controle dos produtos 150 

comerciais e diminuição das plantas daninhas resistentes, manejo do banco de semente em áreas 151 

de elevada pressão e permitir a aplicação do Glifosato em estádios precoces da planta daninha 152 

em pós-emergência.  153 

Tendo como base alguns trabalhos já desenvolvidos relacionados ao uso de herbicidas 154 

pré-emergentes, e embasado nas boas práticas agronômicas, este estudo se mostra muito 155 

importante para fomentar o resgate de alguns produtos nas linhas de manejo utilizadas pelos 156 

agricultores, produtos que foram aos poucos esquecidos, seja após o desenvolvimento do plantio 157 

direto, ou com o advento das cultivares RR® resistentes ao Glifosato que teve a sua eficiência 158 

comprometida após alguns anos de uso da tecnologia. 159 

 160 

Materiais e Métodos  161 

O experimento foi conduzido em lavoura comercial, situada no município de Muitos 162 

Capões,RS, durante a safra agrícola de 2018/19. O solo é homogêneo com o restante da região e 163 

é classificado como latossolo bruno aluminoférrico típico contendo em torno de 55% de argila e 164 

manejado sob semeadura direta por cerca de 20 anos consecutivos.  165 

O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado com quatro 166 

repetições. As parcelas tiveram dimensão de três metros (m) de largura e cinco m de 167 
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comprimento, totalizando 15 m² de unidade experimental (U.E.). Como área útil (A.U.) de cada 168 

parcela foi desconsiderado 50 cm de cada extremidade da U.E., obtendo-se uma área de dois x 169 

quatro metros, em um total de oito m². 170 

Os tratamentos utilizados encontram-se na Tabela 1, foram aplicados três dias após a 171 

semeadura da área, sendo Roundup® WG o produto comercial para o ingrediente ativo Glifosato 172 

e Dual Gold® para o  S-metolacloro. 173 

 174 

Tabela 1: Tratamentos utilizados no experimento. 175 

Número  Nome  
Dose Glifosato Dose S-metolacloro 

g i.a./ha Kg p.c./ha g i.a./ha L p.c./ha 

1 DZZ 0 0 0 0 

2 DGZ 1.440 2 0 0 

3 DG05 1.440 2 960 1 

4 DG1 1.440 2 1.920 2¹ 

5 DG2 1.440 2 3.840 4 

i.a.: ingrediente ativo; p.c.: produto comercial 176 
¹ Dose máxima estipulada na bula do produto.  177 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 178 

 179 

A semeadura foi realizada no dia primeiro de dezembro de 2018, sendo a cultivar 180 

utilizada a Brasmax Veloz RR, que possui a tecnologia Roundup Ready® e alta adaptabilidade 181 

para região dos Campos de Cima da Serra, apresentando um grau de maturação relativo (GMR) 182 

de 5.0, sendo então considerada uma cultivar superprecoce, com elevada exigência nutricional 183 

para alcançar altas produtividades garantindo boa relação produtividade/precocidade.  184 

O herbicida foi aplicado com pulverizador costal com pressão constante mantida por 185 

CO2 a 2 kgf/cm-2, munido de barra com quatro bicos e pontas DG 110.02 e volume de calda 186 

aspergida de 200 L/ha. Na semeadura direta, a cobertura do solo existente antes da aplicação 187 

dos tratamentos consistia de palha de aveia (Avena strigosa) e a vegetação existente sobre a 188 

superfície do solo foi dessecada com o herbicida Glifosato (1.080 g i.a. ha-1), Cletodim (108 g 189 

i.a. ha-1) e 2,4-D (1.005 g i.a. ha-1), trinta dias antes da implantação do experimento. As 190 

principais plantas daninhas presentes na área experimental foram picão preto (Bidens pilosa), 191 

buva (Conyza bonariensis), meloso (Gamochaeta coarctata), roseta (Soliva sessilis), nabo 192 

(Raphanus raphanistrum), azevém (Lolium multiflorum) e poaia-branca (Richardia 193 

brasiliensis).  194 

Em relação à fitoxicidade que o produto poderia causar na cultura, foi efetuadaaequação 195 

matemática (Figura 1) para determinar a porcentagem de germinação da soja, para isso, foi 196 
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conhecida a quantidade de sementes no talhão, e tendo sido efetuada a avaliação/contagem do 197 

estande de plantas de soja sadias germinadas e emergidas. 198 

 199 

Figura 1: Equação matemática para cálculo de fitoxicidade. 200 

x = 100 . b . a-1 201 

 202 

                           

  203 

 204 

 205 

 206 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 207 

 208 

As épocas de avaliação para o controle da buva ocorreram aos 14 e 28 dias após a 209 

aplicação do herbicida, sendo avaliada a eficiência através da escala da Asociación 210 

Latinoamericana de Malezas – ALAM (1974), onde é efetuada a comparação com a densidade 211 

inicial das daninhas no momento da semeadura e avaliando-se visualmente a porcentagem em 212 

notas que varia de 0 para ausência e 100 para controle total das plantas daninhas (Tabela 2). 213 

 214 

Tabela 2: Escala de notas da ALAM utilizada para avaliação da eficácia de controle de 215 

plantas daninhas. 216 

Porcentagem (%) Grau de controle 

0 – 40 Nenhum a pobre (1) 

41 – 60 Regular (2) 

61 – 70 Suficiente (3) 

71 – 80 Bom (4) 

81 – 90 Muito bom (5) 

91 - 100 Excelente (6) 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 217 

 218 

A produtividade foi estimada após a colheita de um metro quadrado das áreas úteis de 219 

cada parcela, sendo efetuado o cálculo para extrapolar as medidas à área de um hectare (Figura 220 

2) e corrigindo a umidade para 13% (Figura 3). 221 

 222 

 223 

 224 

Legenda 

a: sementes viáveis na semeadura 

b: sementes emergidas 
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Figura 2: Equação matemática para calcular a produtividade em hectare. 225 

x = a . 10000 m² 226 

 227 

                             

 228 

 229 

 230 

 231 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 232 

 233 

Figura 3: Equação matemática para corrigir a umidade da soja para 13%. 234 

x .b = a . 13% 235 

 236 

                                                     

                                

 237 

 238 

 239 

 240 
 241 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 242 

 243 

 Os dados coletados foram submetidos à Análise de Variância – ANOVA pelo teste F, e 244 

quando a diferença das médias foram significativas, o teste de agrupamento médio de Tukey foi 245 

aplicado a um nível de probabilidade de 5%. Análises foram realizadas com o software 246 

SAS®University Edition. 247 

 248 

Resultados e Discussão 249 

Ocorreram diferen as estatísticas em todas as variáveis, já que os valores obtidos de “p” 250 

foram abaixo dos 5% de probabilidade estabelecida no programa estatístico. Na Tabela 3 251 

seguem os valores alcan ados para “p” e seus respectivos Coeficientes de Varia  o – C.V. de 252 

acordo com as variáveis analisadas. 253 

 254 

 255 

 256 

 257 

 258 

Legenda 

a: peso colhido de soja em um m² 

Legenda 

a:  produtividade da soja úmida 

b: umidade da amostra 
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Tabela 3: Valores de “p” e Coeficientes de varia  o. 259 

 Fit_Eme Control_14 Control_28 Prod 

Valor “p” 0,0012 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 

C.V. 3,15 14,69 12,42 4,18 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 260 

 261 

Por ser um herbicida que atua diretamente no solo, foi observada uma fitoxicidade 262 

durante o período de emergência da soja, os tratamentos DZZ e DGZ, onde não havia a mistura 263 

de Glifosato com S-metolacloro, apresentaram 0% de fitoxicidade, enquanto os tratamentos 264 

DG05, DG1 e DG2, com o herbicida pré-emergente presente na mistura, mostraram um 265 

aumento crescente na fitoxicidade, porém apenas com o dobro da dose (DG2) se diferenciando 266 

estatisticamente dos demais e confirmando a interferência da dose do herbicida na emergência 267 

da cultura da soja (Figura 4). 268 

 269 

Figura 4: Gráfico estatístico para fitoxicidade. 270 

 271 
Diferença Mínima Significativa – DMS: 6,61 272 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 273 

 274 

Santin et. al (2019) em estudo de diferentes associações de herbicidas, utilizaram a 275 

combinação de Glifosato (1.440 g i.a. ha-1, 3 L p.c. ha-1) + S-metolacloro (1.440 g i.a. ha-1, 1,5 276 

L p.c. ha-1) e obtiveram uma baixa interferência, na ordem de 2%, do herbicida na cultura. 277 

A análise de Tukey para o controle da buva apresentou o mesmo resultado para ambas 278 

as datas de avaliação, aos 14 (Figura 5) e aos 28 dias (Figura 6) após a aplicação,evidenciando 279 

que o herbicida pré-emergente nas  doses referentes aos tratamentos DG1 e DG2 não diferiram 280 
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estatisticamente entre si, porém apresentaram diferençaquando comparados com os tratamentos 281 

DZZ, DGZ e DG05, que por sua vez não evidenciaram qualquer diferença estatística entre si. 282 

 283 

Figura 5: Gráfico estatístico para controle aos 14 dias após aplicação. 284 

 285 

Diferença Mínima Significativa – DMS: 10,83 286 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 287 

 288 

Figura 6: Gráfico estatístico para controle aos 28 dias após aplicação. 289 

 290 

Diferença Mínima Significativa – DMS: 9,76 291 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 292 
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Nunes et al. (2018) em um estudo realizado em três safras diferentes atestaram que 294 

Glifosato (1.296 g i.a. ha-1) + S-metolacloro (1.920 g i.a. ha-1)reduziu a densidade de buva de 295 

48 para 3 plantas/m², e a densidade de milhã de 70 para 0 planta/m², sendo o herbicida com 296 

maior eficiência no controle destas plantas daninhas em comparação com outros cinco produtos 297 

utilizados em mistura com o Glifosato. 298 

Em outras regiões produtoras de soja do Brasil encontramos diferentes plantas daninhas 299 

que são de difícil controle, caso de biótipos resistentes da planta daninha caruru-palmeri 300 

(Amaranthus palmeri) nas áreas de produção de algodão do Estado do Mato Grosso. Gonçalves 301 

Netto et. al (2019) concluíram para este problema que em pré-emergência o herbicida S-302 

metolacloro, controlou a planta daninha de forma satisfatória, em dois tipos de solo (arenoso e 303 

argiloso) estudados, assim como os herbicidas pré-emergentes similares flumioxazina, 304 

isoxaflutole e trifluralina. 305 

Segundo os resultados obtidos por Ovejero et. al. (2013),  programas de manejo com 306 

herbicidas pré-emergentes foram eficientes no controle de caruru(Amaranthus viridis), capim-307 

marmelada (Brachiaria plantaginea), picão preto (Bidens pilosa),trapoeraba(Commelina 308 

benghalensis), capim pé-de-galinha (Eleusine indica), leiteiro(Euphorbia heterophylla) e 309 

nabo(Raphanus raphanistrum), resultando em controles consistentes de plantas daninhas e 310 

evitando a competição inicial. Além disso, estes programas utilizam pelo menos dois modos de 311 

ação que contribuem para a diversidade do uso de herbicidas que será necessária para ficar à 312 

frente de novos casos de resistência, independentemente de quando as plantas daninhas possam 313 

aparecer. 314 

Foi avaliada a produtividade, que demonstrou um crescimento de acordo com a taxa de 315 

controle da mato-competição, já que DZZ e DGZ não diferiram estatisticamente e apresentaram 316 

os piores resultados, DG05 produziu significativamente mais que os anteriores e menos que 317 

DG1 e DG2 que não diferiram entre si e apresentaram os maiores resultados (Figura 7). 318 

 319 

 320 

 321 

 322 

 323 

 324 

 325 
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 327 

 328 
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Figura 7: Gráfico estatístico para produtividade. 329 

 330 

Diferença Mínima Significativa – DMS: 4,21 331 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 332 

 333 

Para evidenciar o efeito residual do herbicida na soja, Nunes et al. (2018) destacam que 334 

nenhum manejo químico pós-emergente foi utilizado sobre a cultura, e o tratamento com S-335 

metolacloro apresentou o maior rendimento de soja, bem como com metribuzina e o tratamento 336 

de controle sem ervas daninhas.Isto se dá devido à atividade residual deste herbicida nos 337 

primeiros 30 dias do estabelecimento da cultura.  338 

Santin et. al.(2019) em um trabalho realizado com oito herbicidas diferentes finalizaram 339 

que houve uma redução de 87% no rendimento de grãos quando não houve controle químico 340 

das ervas daninhas. 341 

 342 

Conclusão 343 

 A maior concentração de S-metolacloro apresentou fitoxicidade, interferindo na 344 

emergência da soja e consequentemente no estande final de plantas.  345 

O controle de buva através de S-metolacloro foi satisfatório a partir da dose máxima de 346 

bula, a aplicação de subdose do produto não controlou a planta daninha alvo, assim como a 347 

aplicação apenas de Glifosato.  348 

A produtividade foi maior quando utilizadas as duas maiores doses de S-metolacloro. 349 
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