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RESUMO: Objetivou-se com este trabalho avaliar a seletividade e eficácia de herbicidas no cultivo da 
mamoneira consorciada com feijão-caupi. O experimento foi instalado em área experimental do município 
de Barbalha (CE). Foram semeadas a mamoneira (BRS Energia) e o feijão-caupi (BRS Marataoã) com 
espaçamentos entre linhas e plantas de 1,0 x 1,0 m e 1 x 0,2 m, respectivamente, com as fileiras das culturas 
intercaladas. Foi utilizado o delineamento experimental em blocos casualizados, com quatro repetições. Os 
tratamentos consistiram de aplicações dos seguintes herbicidas em pré-emergência: trifluralin (1.800 g i.a./ha), 
pendimethalin (1.500 g i.a./ha), clomazone (750 g i.a./ha), s-metolachlor (960 g i.a./ha), trifluralin + clomazone 
(1.200 + 500 g i.a./ha), trifluralin + s-metolachlor (1.200 + 720 g i.a./ha), pendimethalin + clomazone 
(1.000 + 500 g i.a./ha), pendimethalin + s-metolachlor (1.000 + 720 g i.a./ha), clomazone + s-metolachlor 
(500 + 720 g i.a./ha), trifluralin + clomazone + s-metolachlor (900 + 375 + 576 g i.a./ha), pendimethalin +  
clomazone + s-metolachlor (750 + 375 + 576 g i.a./ha) e duas testemunhas (com e sem capina). Nos 
tratamentos com controle químico, foi realizada uma aplicação em pós-emergência de sethoxydim  
(235 g i. a./ha). As avaliações realizadas foram: controle de plantas daninhas, fitointoxicação às culturas, 
diâmetro do caule, altura de plantas, componentes de rendimento e produtividade. Em geral, os níveis 
de fitointoxicação foram leves ou inexistentes, sendo as maiores produtividades do consórcio obtidas 
principalmente com associações de herbicidas em pré-emergência.
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