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RESUMO

Atualmente a busca por sustentabilidade tem se tornado parte de nosso cotidiano,

influenciando diversas atividades do nosso dia-a-dia, incluindo a agricultura e pecuária.

Práticas de manejo ligadas a teoria de sustentabilidade tem ganhado um amplo espaço no

Brasil e no mundo, um exemplo disso é a Integração Lavoura Pecuária (ILP). Esse modelo de

exploração agrícola visa a integração entre pastagens e culturas anuais, melhorando as

propriedades físicas, químicas e biológicas do solo e além de quebrar o ciclo de pragas,

doenças e de plantas daninhas. Com a diversificação das atividades ocorre redução do custo

de recuperação ou renovação de pastagem além de reduzir os riscos econômicos. Em alguns

casos para a implantação da forrageira no sistema ILP é necessário o uso de herbicidas em

doses para retardar seu crescimento e assim evitar a competição entre a forrageira e a cultura.

Com o objetivo de verificar a resposta de três cultivares de Brachiaria e um Panicum ao

herbicida glyphosate, conduziu-se em casa de vegetação 8 experimentos com arranjo 8x1x1

sendo 8 doses de glyphosate, 1 cultivar e 1 estádio, com três repetições na Embrapa Milho e

Sorgo, Sete Lagoas, MG. Para tanto, semearam-se as cultivares Marandu, Xaraés, Piatã e

Massai em vasos com 400 g de solo. As doses de glyphosate foram 0; 108; 216; 432; 648;

864; 1080 e 1296 g ha-1. A aplicação foi feita com pulverizador pressurizado a CO2, ponta de

pulverização de jato plano 110.015, a 110L ha-1, nas 4 cultivares em dois estádios fenológicos

diferentes, 2 e 4 afilhos. Avaliou-se visualmente o efeito fitotóxico proporcionados pelo

glyphosate aos 7, 14 e 21 dias após a aplicação (DAA). Somente aos 21 DAA coletou-se a

massa acumulada das forrageiras, anotando-se a biomassa seca. Curvas relacionadas a

fitointoxicação e dose-acúmulo de biomassa foram ajustadas. Concluiu-se que todas as

gramíneas são passiveis de supressão de crescimento com glyphosate no estádio de 4 ou mais

afilhos nas seguintes doses: Marandu-321 g ha-1, Massai 866 g ha-1, Piatã 355 g ha-1 e Xaraés

478 g ha-1 de glyphosate.

Palavras-chave: Brachiaria brizantha, Panicum maximum, integração lavoura-pecuária,

manejo químico, herbicida.



ABSTRACT

Nowadays the search for sustainability has become a part of our daily life, having great

influence in many of our day to day life activities, including agriculture and livestock.

Management practices related to the sustainability theory have been playing an important

role in Brazil as well as in the rest of the world, and, as an example, we have the Crop and

Livestock Integration (CLI) . This model of agricultural farming aims the integration between

pasture and annual crops, improving the physical, chemical and biological properties of the

soil besides breaking the cycle of pests, diseases and weeds. Together with the diversification

of activities a reduction of the recovery or rennovation cost of the pastures takes place,

together with the economic risk reduction. In some cases, for the forage plantation under the

CLI system it is necessary to apply herbicides in subdoses to refrain its growth, thus avoiding

competition between the forage and the culture. With the purpose of verifying response to

three types of Brachiaria and on of Panicum to the glyphosate herbicide an experiment was

conducted at the greenhouse, with arrangement 8 x 2, with three replicates at Embrapa Milho

e Sorgo, Sete Lagoas, MG. For that purpose cultivars Marandu, Xaraés, Piatã and Massai

were planted in vases with 400 g of soil. Treatments reproduced with glyphosate consisted of

0; 108; 216; 432; 648; 864; 1080 and 1296 g ha-1. Application was made using pressurized

sprayer at CO2, flat spray tip 110.015 to 110L ha-1 in the stages of maximum two tines and

above four tines in the plants. Visual phytotoxic effect provided by glyphosate was evaluated

at 7, 14 and 21 days after the application. 21 days after the application the accumulated mass

of forages was collected , recording the dry biomass. Curves of dose-response and biomass

dilution were adjusted. It was concluded that all grasses are able to have their growth reduced

with glyphosate in the stage of four tines with the dose of: Marandu-321 g ha-1, Massai 866 g

ha-1, Piatã 355 g ha-1 e Xaraés 478 g ha-1 de glyphosate, but none of the plants can have their

growth reduced in the stage of two tines because all the doses were lethal to them.

Index terms: Brachiaria brizantha, Panicum maximum, ley farming, herbicide application,

herbicide.
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1. INTRODUÇÃO

O histórico da pecuária no Brasil, até a década de 60, demonstra o domínio

dos grandes latifúndios, os quais delinearam por longo período, um uso da terra de

caráter predominantemente extrativista. Este sistema explorava as regiões de

pastagens nativas, utilizando por muitas vezes, de lotações de animais acima da

capacidade de suporte e sem lançar mão de ações de manutenção. Nesta época

também foram introduzidas de forma irregular algumas espécies forrageiras exóticas,

que se estabeleceram e se alastraram rapidamente, competindo de forma agressiva

com algumas espécies nativas, ocasionando o desaparecimento das mesmas.

(BANDINELLI et al., 2005; MOREIRA et al., 2005; BRAGA et al., 2009; CHEUNG

et al., 2009; SOARES et al., 2009).

No âmbito da agricultura, a adoção de sistemas produtivos com base nos

monocultivos, que por reiterados anos empregavam práticas perniciosas como o

revolvimento do solo e o uso massivo de pesticidas e fertilizantes, foram promovendo

gradativamente o esgotamento da capacidade produtiva das áreas agricultáveis, bem

como a degradação e poluição dos solos e água (BENEDETTI et al., 2008; LIMA &

ALVES, 2008; SANTOS et al., 2009; SILVA, 2010). Isso causou reflexos diretos

sobre o equilíbrio ambiental desses sistemas e, consequentemente, sobre o retorno

financeiro e a produção de alimentos.

Visando à reversão dos impactos, nos anos 70, iniciaram-se os primeiros

arranjos produtivos cultivando-se culturas acompanhantes ou companheiras na

formação de pastagens. Essa técnica foi adotada principalmente por pequenos e

médios produtores, e quando devidamente empregada, possibilitava a redução do

custo do estabelecimento da cultura, sem prejudicar a eficiência de implantação das

espécies forrageiras (SILVA et. al, 2008). Deu-se então início às atividades que

adiante viriam a constituir a tecnologia da Integração Lavoura Pecuária (ILP). Em

consonância, os sistemas de plantio direto e cultivo mínimo, bem como outras práticas

conservacionistas, vêm concorrendo para a difusão dos bons resultados nos

agroecossistemas.

Várias são as definições encontradas para a Integração Lavoura-Pecuária.

Moraes et al. (1998) e Nicoloso et al. (2006), depreendem-na como a alternância



2

temporária ou a rotação, numa mesma área, de culturas de grãos e pastagens

destinadas ao pastoreio animal. “Um sistema fundamentado na produção consorciada

de culturas de grãos, especialmente o milho, sorgo e soja com forrageiras tropicais,

principalmente as do gênero Brachiaria e Panicum, tanto no sistema de plantio direto

quanto convencional”. Esta é a maneira como Kluthcouski & Aidar (2003) a

descrevem. Uma definição mais completa foi proposta por pesquisadores de

diferentes unidades da Embrapa e apresentada por Macedo (2009). Sob essa óptica, a

tecnologia é retratada como “sistemas produtivos em que se objetiva maximizar a

utilização dos ciclos biológicos das plantas, animais, e seus respectivos resíduos,

aproveitar efeitos residuais de corretivos e fertilizantes, minimizar e otimizar a

utilização de agroquímicos, aumentar a eficiência no uso de máquinas, equipamentos

e mão-de-obra, gerar emprego e renda, melhorar as condições sociais no meio rural,

diminuir impactos ao meio ambiente, visando a sustentabilidade”.

Uma tendência contemporânea dentro dos sistemas ILP, tem se voltado à

racionalização dos produtos químicos, quais sejam fertilizantes e/ou moléculas

biocidas. Nesse sentido, a agricultura de precisão, por meio do gerenciamento agrícola

localizado de agroquímicos e a aplicação de doses reduzidas de herbicidas no manejo

de gramíneas forrageiras têm motivado pesquisas (BARBIERI et. al, 2008; CORREIA

et. al, 2009; STÄHELIN et. al, 2009; TIMOSSI et. al, 2006).

Dentre as espécies passíveis de manejo químico nos sistemas de ILP, se

destacam as dos gêneros Brachiaria e Panicum que dominam as áreas cultivadas no

país. Elas têm se estabelecido pela alta produtividade, capacidade de adaptação ao

pastejo, às diversas condições ambientais e de manejo, que lhes são peculiares. As

plantas do gênero Brachiaria são caracterizadas pela sua robustez, agressividade, boa

adaptação em regiões tropicais e pela baixa exigência por solos férteis, possibilitando

varias formas de uso e de manejo.

Em virtude de seu grande potencial de produção de matéria seca por unidade

de área, ampla adaptabilidade, boa qualidade de forragem e facilidade de

estabelecimento as cultivares do gênero Panicum também vêm sendo empregadas nos

sistemas ILP. Essas cultivares se desenvolvem de forma geral em touceira, sendo mais

utilizado no pastejo rotacionado (CORRÊA & SANTOS, 2003, EUCLIDES et al.,

2015).
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Buscando melhorar a eficiência dos sistemas de integração lavoura pecuária,

estudos relacionados à doses de herbicidas para suprimir o desenvolvimento das

forrageiras são desenvolvidos e recomendados, tendo como objetivo a melhoria das

pastagens. O método é baseado na relação entre a dose e a proporção da população

que responde com um efeito quântico, de forma que cada indivíduo de uma população

tem uma “tolerância” própria e requer certa dose antes de responder com um efeito.

(LEITE & AMORIM, 2009). As doses dos herbicidas, utilizadas para a dessecação,

podem variar de acordo com a espécie e o estádio de desenvolvimento das plantas.

Em algumas espécies, a quantidade de massa vegetal também poderá influenciar a

dose demandada (TIMOSSI et. al, 2006). Diversas doses do herbicida glyphosate têm

sido testadas para o controle das mais variadas espécies e quantidades de massa

vegetal de plantas de cobertura (CORREIA, 2005). Com a liberação do comércio de

cultivares geneticamente modificadas de milho tolerante a glyphosate, é preciso

conhecer os efeitos da interação entre o ingrediente com as forragens para que

possamos utilizar este herbicida como supressor de crescimento, para reduzir os

custos produtivos e melhorar a produtividade de alimentos.

Nesse sentido objetivou-se com esse estudo avaliar a eficiência de doses de

glyphosate no manejo de plantas forrageiras dos gêneros Brachiaria e Panicum, em

diferentes estádios fenológicos.
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2. REVISÃO BIBLIOGRAFICA

2.1. Culturas forrageiras

Os pecuaristas brasileiros vêm buscando melhorar a produtividade das

pastagens sem elevar o custo e sem causar impacto sobre o meio ambiente. Sendo

assim, um dos maiores desafios atuais da pecuária nacional é se tornar mais eficiente.

Para melhorar essa eficiência é necessária a utilização de tecnologia no campo

(VILELA & MARTHA JR, 2014).

Uma aplicação de tecnologia no campo é o uso das cultivares melhoradas, que

proporcionam alta produtividade e qualidade de pastagem, além de terem uma

melhor adaptabilidade às condições adversas de clima e solo e maior resistência a

pragas e doenças (CALDEIRA 2016). Outra forma de utilizar a tecnologia no campo

para melhorar a produtividade é através de doses de herbicidas capazes de causar um

estresse na forrageira a ponto de retardar ou paralisar temporariamente o seu

desenvolvimento, permitindo que, quando plantado em consórcio, a cultura de grão

ultrapasse o período crítico de competição e atinja a capacidade de supressão por

sombreamento (MACEDO, 2009; OLIVEIRA, 2013; CRUSCIOL et al., 2010;

PARIZ, 2010; OLIVEIRA, 2013)

2.2. Brachiaria brizantha

A pecuária é uma das principais atividades agrícolas do Brasil. Essa atividade

desenvolveu-se como atividade extrativista, de maneira empírica até o início da

década de 70, com baixa produtividade e utilizando principalmente pastagens de

capim gordura (Melinis minutiflora), colonião e guiné (Panicum maximum), Jaraguá

(Hiparrhenia rufa) e angola (Brachiaria mutica). No início da década de 80, a

introdução de outras espécies do gênero Brachiaria estabeleceu o marco inicial de

transformação da pecuária brasileira (KLUTHCOUSKI et al., 2003).

A maioria das brachiarias tem origem africana, sendo que algumas delas

vieram nos navios negreiros, aonde eram usadas como camas para os escravos

dormirem e descartadas quando as embarcações chegavam aqui. A Brachiaria



5

decumbens foi trazida da Austrália na década de 70, se espalhando rapidamente pelo

Brasil, porem era susceptível às cigarrinhas-das-pastagens. Devido a este problema a

EMBRAPA trouxe para o Brasil a Brachiaria brizantha, importada da África, a qual

era resistente ao ataque das cigarrinhas, porem era mais exigente em relação à

fertilidade do solo (PIRES, 2006).

Segundo Costa et al. (2005) a Brachiaria é o capim mais semeado no Brasil,

sendo utilizado pelos pecuaristas nas fases de cria, recria e engorda dos animais. A

grande vantagem da Brachiaria se deve ao fato de ser uma planta de alta produção de

matéria seca, apresentar poucos problemas relacionados à doenças, possuir um bom

valor nutritivo, boa adaptabilidade ao clima e solo e facilidade no estabelecimento,

além de apresentar um bom crescimento durante grande parte do ano.

2.2.1 Brachiaria brizantha cv. Xaraés

A Brachiaria brizantha cv. Xaráes foi coletada na região de Ciboke, no

Burundi, África, entre 1984 e 1985, junto com 235 acessos que permitiu a seleção

direta da cultivar Xaraés, entre outros acessos. Essa cultivar foi lançada no Brasil

pela Embrapa no ano de 2003. Seu crescimento é em touceira e sua altura média fica

em torno de 1,5 m, possui colmos verdes, finos e pouco ramificados. Pode produzir

até 15 toneladas por hectare/ano de matéria seca. Seu porte é ereto e seus colmos

apresentam nós que podem gerar raízes em contato com o solo, gerando novas

plantas (VALLE et, al., 2004; CUNHA, 2012).

O capim Xaraés é indicado para regiões de clima tropical com precipitações

de 800 mm anuais com tolerância a um período de seca de até 5 meses, e também

pode ser usado em regiões de clima tropical úmido, podendo ser implantado em

todos os estados do sudeste, centro-oeste e no oeste Baiano. Essa cultivar se adapta

bem a solos de cerrado de média fertilidade e tem uma boa resposta à adubação

(MARCHI, 2010; MELO, 2016). Outra vantagem do Xaraés é a tolerância ao ataque

de fungos foliares como o Phythium spp. e Fusarium spp. (MELO, 2016).
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2.2.2 Brachiaria brizantha cv. Piatã

Outra cultivar de Brachiaria brizantha que possui características favoráveis à

formação de pastagem, que atende as expectativas dos produtores, é a Piatã. Esta

cultivar foi lançada pela Embrapa Gado de Corte em 2007 e é de origem africana

(ECHEVERRIA, 2013), chegando a atingir produção de 12 toneladas por hectare de

matéria seca ao ano (ANDRADE, 2010). Segundo Valle et al. (2004) a cultivar Piatã

possui colmos mais finos que favorecem o manejo em época seca. Adapta-se bem em

solos de media fertilidade e seu florescimento nos meses de janeiro e fevereiro é

precoce. Sua inflorescência é diferenciada das demais por apresentar até 12

ramificações além de possuir alto valor nutritivo e elevada taxa de crescimento e

rebrota (MATOS, 2016), apresentando potencial para produção de palhada, forragem

e uso no sistema de integração lavoura pecuária (SANTOS et al., 2011). Em relação

à adubação, o Piatã tem uma melhor resposta em relação ao fósforo se comparado

com outras cultivares de B. brizantha (ECHEVERRIA, 2013).

2.2.3 Brachiaria brizantha cv.Marandu

A cultivar Marandu é originaria da região de Zimbábue, na Africa do Sul,

exige solos de média a alta fertilidade, obtendo boas respostas com adubação,

alcançando produtividade de até 8 a 14 toneladas de matéria seca por hectare/ano

(VALLE et, al., 2004; COSTA et al., 2016). Tem boa tolerância à seca e ampla

adaptação climática até 3000 m acima do nível do mar, porém para um bom

desenvolvimento precisa de precipitações anuais de no mínimo 1000 mm (PIRES,

2006; PEIXOTO et al., 1994). Esse cultivar é recomendado para cerrados de média e

boa fertilidade, tolerando a acidez dos solos (SOARES, 2008). Possui um bom valor

forrageiro, uma alta produção de massa verde além de ter alta produção de sementes

viáveis (EMBRAPA, 1985).

2.3 Panicum maximum

A espécie Panicum maximum é considerada uma das forrageiras de maior

importância para a pecuária nas regiões tropicais e subtropicais, sendo muito
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valorizada por sua alta produtividade, qualidade e palatabilidade (SOUZA, 1999;

HERLING et al., 2000;). Essa espécie é originária da África e foi trazida para o

Brasil em 1978, sendo considerado a forrageira propagada por semente com melhor

produtividade no mercado Brasileiro (EUCLIDES et al. 2008; HERLING et al.

2001). O Panicum maximum se adapta muito bem a solos leves, de média a alta

fertilidade, e devido a sua alta produtividade é recomendado para sistemas intensivos

de exploração pecuária (RESENDE & VALLE, 2015). As forragens do gênero

Panicum são caracterizadas pelo rápido desenvolvimento, pela alta produtividade e

qualidade, além das altas taxas de acúmulo de matéria seca, quando comparado às

forragens do gênero Brachiaria. Segundo Kichel et al. (2014), o Panicum é

recomendado para uso em sistemas de produção integrados.

2.3.1 Panicum maximum cv. Massai

A modernização do sistema pecuário brasileiro leva a utilização de novas

tecnologias, como a produção de pasto com forragens melhoradas, que levam

pesquisadores a desenvolverem forrageiras que tenham boa qualidade e

produtividade, além de melhor adaptabilidade a diferentes climas, solos, pragas e

doenças. Pensando nessas variáveis, a Embrapa desenvolveu o cultivar Massai., um

híbrido gerado através do cruzamento natural entre Panicum maximum e Panicum

infestum. Esse capim possui grandes diferenças morfológicas comparado aos outros

cultivares de Panicum, além de ser mais tolerante à acidez do solo e se adaptar bem

em solos de pouca fertilidade (BRÂNCIO et. al., 2003). De acordo com Lempp et. al.

(2001) essa cultivar tem uma produção média de massa seca de 15,6 toneladas por

hectare, boa concentração de proteína bruta e altura média de 60 cm.

2.4 Integração lavoura pecuária

A sustentabilidade tem se tornado um tema comum nos últimos anos, fazendo

parte de nosso dia a dia e influenciando em diversas atividades, incluindo a produção

de grãos e a pecuária. As práticas de manejo envolvidas nessa teoria de

sustentabilidade tem ganhado um amplo espaço no panorama mundial de produção

animal e vegetal (NASCIMENTO & CARVALHO, 2011). Um dos sistemas de
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produção que visa o manejo sustentável é a integração lavoura-pecuária (ILP)

(FALEIRO & NETO, 2008). O objetivo deste modelo de exploração agrícola é

baseado nos benefícios que podem ser obtidos através da integração entre pastagens e

culturas anuais, dentre estes benefícios se destacam: melhoria das propriedades do

solo (físicas, químicas e biológicas); quebra do ciclo de pragas, doenças e plantas

daninhas; redução de riscos econômicos devido à diversificação das atividades e

redução do custo da recuperação ou renovação das pastagens em processo de

degradação (BALBINO, 2012; WILKINS, 2008). A ILP consiste na implantação de

diferentes sistemas produtivos (carne, leite, grãos, pastagem, energia dentre outros)

em uma mesma área utilizando as técnicas de plantio consorciado, sequencial ou

rotacionado. Para que isso ocorra o uso da terra é alternado, entre lavoura e pecuária,

no tempo e no espaço (FALEIRO & NETO, 2008). Porém em solos de fertilidade

média a alta é esperado uma maior competição entre a forrageira e a cultura conforme

apresentado por Kluthcouski et. al., (2004) onde os autores encontraram perda de

produtividade de 12% no consórcio simultâneo de soja com Brachiaria . Para evitar

que ocorra essa competição algumas práticas podem ser adotadas, como a semeadura

mais profunda, a semeadura tardia e o uso de doses de herbicidas para retardar o

crescimento da forrageira(GAZOLA et. al., 2014; JORDAO, 2014).

2.5 Herbicidas utilizados na integração lavoura pecuária

Nos solos com fertilidade de média a alta é esperada uma maior competição

entre a forrageira e a cultura. Por esta razão, em alguns casos, é necessário o uso de

doses de herbicidas para retardar seu crescimento. O uso de doses de graminicida para

reduzir o crescimento de Brachiaria já é uma prática utilizada para evitar a perda de

produtividade de grãos, reduzindo o crescimento da gramínea, obtendo produtividade

de grãos equivalente à do sistema solteiro além de garantir o estabelecimento da

forrageira (KLUTHCOUSKI, 2004; VILELA, 2011). A paralização ou redução do

desenvolvimento das forrageiras faz com que diminua a competição com a cultura,

dando vantagem à lavoura no desenvolvimento inicial, ajudando no estabelecimento

da mesma (MACHADO e CECCON, 2010).

O herbicida mais utilizado em doses para conter o crescimento de espécies

forrageiras do sistema de integração lavoura pecuária é o nicosulfuron, porem a dose
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recomendada não é a dose encontrada na bula do produto (KLUTHCOUSKI et. al.,

2004; VILELA et. al., 2011; ALVARENGA et. al., 2008).

2.5.1 Glyphosate

O glyphosate é um herbicida sistêmico, não seletivo, muito usado para

controlar plantas daninhas anuais e perenes (CHRISTOFFOLETI et al., 2006). Seu

modo de ação é através da inibição da enzima enol-piruvil-shiquimato-fosfato sintase

(EPSP), sua ação leva à redução dos aminoácidos aromáticos fenilalanina, tirosina e

triptofano, que são precursores dos ácidos benzoicos, flavonóides, alcalóides e lignina

que leva a paralização do desenvolvimento das plantas tratadas com este produto

(KARAM e OLIVEIRA, 2007).

Alguns sintomas do glyphosate são: paralisação do crescimento das plantas,

amarelecimento dos meristemas e das folhas jovens, folhas com estrias ou

avermelhadas com posterior necrose e morte das plantas (KARAM e OLIVEIRA,

2007). Este herbicida não possui nenhuma atividade residual no solo, pois é

fortemente adsorvido pelas partículas coloidais de argila presentes no mesmo

(RODRIGUES E ALMEIDA, 2005).
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3 MATERIAL E MÉTODOS

Os experimentos foram conduzidos na unidade experimental da Embrapa

Milho e Sorgo, Sete Lagoas – MG, em condições de casa de vegetação.

As cultivares Brachiaria brizantha cv. Marandu, B. brizantha cv. Xaraés, B.

brizantha cv. Piatã e Panicum maximum cv. Massai foram semeadas em vasos

plásticos de 0,5 L de capacidade, preenchidos com 400g de solo peneirado, que

compuseram as unidades experimentais dos ensaios, sendo que cada espécie para cada

estádio foi considerado um experimento isolado, portanto oito experimentos foram

conduzidos, sendo cada experimento composto por uma cultivar, 8 tratamentos (doses

de herbicida) e um estádio de desenvolvimento (≤ 2 afilhos e ≥ 4 afilhos). Após o

estabelecimento dos espécimes foi mantida 1 planta por vaso. Em todos os ensaios, o

delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados 8x1x1 com 3

repetições sendo 8 tratamentos, 1 cultivar e 1 estádio.

As oito doses do herbicida glyphosate empregadas foram: 0; 108; 216; 432;

648; 864; 1080 e 1296 g ha-1. O herbicida foi aplicado com auxílio de um

pulverizador pressurizado a CO2, com ponta de pulverização de jato plano tipo

“leque” 110.015, a uma vazão de 110L ha-1. As aplicações foram procedidas nos

estádios com até dois afilhos, em que a altura média das plantas anotada variou de 10

a 15 cm e acima de quatro afilhos, cuja altura média apresentou oscilação entre 15 e

24 cm.

Os efeitos de intoxicação proporcionados pelo herbicida foram determinados

de através de análises visuais, aos 7, 14 e 21 dias após a aplicação (DAA).

Estabeleceu-se como critério avaliativo uma escala de notas de 0 a 100%, em que 0

corresponde à ausência de efeitos de toxidez e 100% à morte da planta.

Após as avaliações visuais procedidas aos 21 DAA, a parte aérea de todas as

plantas foram coletadas e secas a 70±1° C em estufa, até que se obtivesse massa

constante, para obtenção da massa seca da parte aérea.

Os dados aferidos da intoxicação e biomassa seca acumulada das forrageiras

foram submetidos à análise de variância através do teste F a 5% de probabilidade.

Para características significativas entre diferentes doses do herbicida, foram ajustadas

curvas dose-resposta e dose-acúmulo de biomassa seca. Os ajustes das curvas foram

realizados com auxílio do programa SigmaPlot®11 (Systat Software Inc.).
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Sintomas de intoxicação causados pelo glyphosate foram verificados nas

plantas nos dois estádios de desenvolvimento, aos 7 dias após a aplicação (DAA) e

aos 21 DAA. No entanto os sintomas mais graves foram observados nas plantas com

até dois afilhos nos 7 DAA (Figura 1). Nas avaliações, as anomalias foram

identificadas como clorose ou amarelecimento progressivo das folhas, processos de

necrose em diferentes estágios, variando conforme a cultivar.

Trezzi et. al (2001) e Gazziero et. al (2009) relataram sintomas de intoxicação

da molécula glyphosate pela paralisação do crescimento, murcha, clorose e necrose

das plantas, ocorrentes de modo gradual, conforme peculiaridades da espécie e as

condicionantes ambientais umidade e temperatura. Complementarmente, Yamada &

Castro (2007) pontuam outros indícios de intoxicação foliar: enrugamento ou

malformações (especialmente nas áreas de rebrota) e necrose de meristema, rizomas e

estolões. Ainda segundo esses autores, ao contrário dos herbicidas de contato, os

efeitos causados pelo glyphosate estabelecem-se geralmente de modo lento,

alcançando danos irreversíveis.

Os efeitos de toxidez proporcionados pelo herbicida aos 14 dias após a

aplicação (DAA) apresentaram similaridade com os dados da avaliação realizada aos

7 DAA, entre as forrageiras estudadas em ambos os estádios fenológicos ensaiados, e

portanto, os dados não foram apresentados.

No estádio ≤ 2 afilhos aos 7 DAA as cultivares Marandu, Massai, Piatã e

Xaraés alcançaram 50% de intoxicação com as doses 95, 180, 238 e 249 g ha-1 e 80%

de intoxicação com as doses 283, 453, 569 e 584 g ha-1 respectivamente (Figura 1).

Na avaliação de 21 DAA a intoxicação proporcionada pelas doses de

glyphosate foi incrementada bruscamente, o que ocasionou a morte de todas as

plantas, impossibilitando a avaliação da fitointoxicação e da biomassa das plantas. Em

virtude disso, não se confeccionou curva de fitointoxicação nem de dose x biomassa

acumulada de plantas. Simulando os efeitos de deriva com doses reduzidas de

herbicidas sobre a cultura do milho, Alves et. al (2000), asseguraram ter sido o

glyphosate a molécula mais tóxica à cultura, nos estádios V1 e R6, sendo que os

maiores danos foram verificados quando as plantas se encontravam com apenas uma
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folha verdadeira formada. Tais indícios corroboram que os danos mais graves são

causados nas plantas em início de desenvolvimento.

Figura 1. Porcentagem de intoxicação induzida por glyphosate nas Brachiarias

brizantha cv. Xaraés, Piatã e Marandu e Panicum maximum cv. Massai (≤ 2 afilhos),

aos 7 DAA.

Os níveis de intoxicação na Brachiaria brizantha cv. Marandu no estádio

fenológico acima de 4 afilhos, na primeira avaliação (7 DAA), foram,

respectivamente, iguais a 50 e 80%, ao se aplicar 498 e 663 g ha-1 da molécula (Figura

2). E aos 21 DAA, os mesmos níveis foram alcançados sob as aplicações de 321 e 396

g ha-1 de glyphosate (Figura 3). Esses valores evidenciaram a sensibilidade da cultivar

Marandu ao glyphosate, que assim como as outras espécies analisadas, também sofreu

aumento proporcional à concentração do ingrediente. Os dados estão em consonância
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com o apresentado por Santos et al. (2007) que discorreram sobre a alta sensibilidade

das plantas de B. brizantha cv. Marandu ao herbicida glyphosate, quando em

comparação com as plantas de Tifton 85, sob aplicação de 176 e 134 g ha-1, ainda que

em estádios avançados de desenvolvimento.

Figura 2. Porcentagem de intoxicação induzida por glyphosate em Brachiaria

brizantha cv. Massai, Xaraés, Piatã, Marandu e Panicum maximum cv. Massai (≥ 4

afilhos), aos 7 DAA.

A cultivar Xaraés foi considerada, dentre as Brachiarias avaliadas, a com

menor sensibilidade ao glyphosate, uma vez que, demandaram 572 g ha-1 para ser

intoxicada em 50%, e alcançando níveis de 80% de fitotoxicidade ao se aplicar 1300 g

ha-1, aos 7 DAA, com ≥ 4 afilhos, já aos 21 DAA, o nível de intoxicação de 50% foi
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atingido com a dose de 478 g ha-1 e o nível de 80% foi alcançado com a dose de 579 g

ha-1.

Figura 3. Porcentagem de intoxicação induzida por glyphosate em Brachiaria

brizantha cv. Massai, Xaraés, Piatã e Marandu e Panicum maximum cv. Massai (≥ 4

afilhos), aos 21 DAA.

A baixa tolerância ao glyphosate como a evidenciada no capim Marandu,

também foi visualizada para o Piatã, no estádio de ≥ 4 afilhos, aos 7 e 21 DAA

(Figura 2 e 3). Na avaliação de 7DAA as doses 513 e 629 g ha-1 foram suficientes

para intoxicar as plantas em 50 e 80% (Figura 2). E na avaliação de 21DAA, 50% de

intoxicação foram alcançados sob a aplicação de 355 g ha-1 e 80% sob 447 g ha-1

(Figura 3).
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O Panicum maximum cv. Massai se mostrou o mais tolerante dentre as

forrageiras avaliadas, por demandar 902 g ha-1 (50%) e 980 g ha-1 (80%) com até 4

afilhos, aos 7 DAA (Figura 2). Aos 21 DAA, a sensibilidade dessa cultivar foi

acentuada sutilmente, uma vez que a intoxicação de 50% foi atingida com 866 g ha-1 e

80% com 981 g ha-1, situando-a, entre as espécies forrageiras com boa resistência dos

efeitos de toxidez induzidos pelo herbicida glyphosate (Figura 3). Isso pode ter se

dado pelo fato de que sob iguais condições, o capim Massai apresentou maior

desenvolvimento, alcançando, nas épocas de avaliação a fase fenológica de 6 afilhos,

ao passo que as demais cultivares se encontravam ainda com 4.

Redução exponencial da produção de massa seca foi observada para as

cultivares de Brachiaria brizantha e o Panicum maximum, com o aumento das doses

de glyphosate, nos estádios de 4 ou mais afilhos formados nas plantas (Figura 4). Aos

21 DAA as doses 257, 365, 290 e 630 g ha-1 aplicadas sobre Marandu, Xaraés, Piatã e

Massai, respectivamente, tiveram uma redução de 50% da biomassa comparado com a

biomassa a produzida pelas gramíneas na dose zero. Um ensaio executado com

glyphosate a 1,2 Kg ha-1, no nordeste dos EUA, aplicando-o sobre pastagem de

Panicum Virgatum L. (switchgrass) rendeu 70% de redução na matéria seca

acumulada quando da aplicação no início de maio e 30% quatro meses adiante

(BASWETI et. al, 2009). Com 596, 846, 670 e 1462 g ha-1, a biomassa produzida

pelas plantas foi reduzida a 80% da produzida pela dose zero, para as gramíneas na

mesma sequência.
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Figura 4. Massa acumulada de Brachiaria brizantha cv. Massai, Xaraés, Piatã,

Marandu e Panicum maximum cv. Massai ≥ 4 afilhos), sob aplicação de doses de

glyphosate, aos 21 DAA.

Estes resultados nos mostram que as cultivares de Panicum maximum e

Brachiaria brizantha não resistem a nenhuma dose de supressão no início de

desenvolvimento (≤ 2 afilhos) já que todas as plantas morreram, não sendo possível

realizar a avaliação de 21 DAA. Já com ≥ 4 afilhos todas as cultivares são passiveis

de supressão de crescimento com baixas doses, ou seja, podem-se usar as doses que

alcançaram 50% de intoxicação aos 21 DAA, que são: Marandu-321 g ha-1, Massai
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866 g ha-1, Piatã 355 g ha-1 e Xaraés 478 g ha-1. Estudos complementaressobre a

capacidade de recuperação dessas cultivares são necessários para garantir o sucesso

deste manejo.
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5 CONCLUSÕES

Com 2 afilhos as cultivares de Panicum maximum e Brachiaria brizantha não

resistem a nenhuma dose de glyphosate para suprimir seu desenvolvimento.

Com 4 ou mais afilhos todas as cultivares são passiveis de supressão podendo

usar as doses de glyphosate que alcançaram 50% de intoxicação aos 21 DAA, que são:

Marandu-321 g ha-1, Massai 866 g ha-1, Piatã 355 g ha-1 e Xaraés 478 g ha-1 de

glyphosate.
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