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Seletividade de herbicidas aplicados em pós-emergência em Crotalaria ochroleuca - 
estudo de campo 

 
Helen Maila Gabe Woiand1*; Sidnei Douglas Cavalieri2; Cerezo Cavalcante Bulhões3; 

Fernanda Satie Ikeda4; Lucas Rodrigues de Oliveira5; Aleixa de Jesus Silva5;  
Delis Santos Oliveira5; Cristiana Costa da Silva6 

 
1* Universidade Federal de Mato Grosso, Sinop, MT, helen.woiand@hotmail.com; 
2 Engenheiro agrônomo, doutor em Agronomia, pesquisador da Embrapa Algodão, Sinop, MT, 
sidnei.cavalieri@embrapa.br; 
3 BS Consultoria Agrícola, Sinop, MT, bs.consultoriaagricola@outlook.com;  
4 Engenheira agrônoma, doutora em Fitotecnia, pesquisadora da Embrapa Agrossilvipastoril, Sinop, 
MT, fernanda.ikeda@embrapa.br; 
5 Universidade Federal de Mato Grosso, Sinop, MT, oliveiraa1999.lo@gmail.com, 
aleixa.candido@yahoo.com; delisoliveira8@gmail.com; 
6 UNIC, Rondonópolis, MT, cristianacostadasilva@gmail.com 

 
A Crotalaria ochroleuca é considerada uma excelente planta de cobertura por proporcionar 
melhorias à estrutura do solo e controlar fitonematoides. Objetivou-se neste estudo avaliar a 
seletividade de herbicidas aplicados em pós-emergência em C. ochroleuca. O experimento 
foi conduzido entre os meses de fevereiro e março de 2019 em Latossolo Vermelho-Amarelo 
de textura argilosa (argila: 615 g kg-1) e 2,23% de carbono (camada de 0 m a 0,20 m). As 
parcelas possuíam dimensões de 3 metros de largura por 5 metros de comprimento (15 m2), 
nas quais foram semeadas manualmente 25 kg de sementes por hectare da espécie a 
lanço. O delineamento experimental foi o de blocos ao acaso com quatro repetições, 
composto por 13 tratamentos: testemunha capinada, bentazon (360 g ha-1), bentazon  
(720 g ha-1), ethoxysulfuron (6 g ha-1), ethoxysulfuron (9 g ha-1), ethoxysulfuron (12 g ha-1), 
nicosulfuron (15 g ha-1), nicosulfuron (25 g ha-1), haloxyfop-methyl (60 g ha-1), imazethapyr 
(60 g ha-1), bentazon + nicosulfuron (360 + 15 g ha-1), bentazon + ethoxysulfuron (360 +  
6 g ha-1) e nicosulfuron + ethoxysulfuron (15 + 6 g ha-1). Os herbicidas foram aplicados em 
pós-emergência aos 28 dias após a semeadura da C. ochroleuca (estádio de 5 folhas) com 
auxílio de pulverizador costal pressurizado com CO2, munido de barra com quatro pontas de 
jato plano AXI-110.015 (espaçamento de 0,50 m entre bicos), posicionadas a 0,5 m do alvo 
sob pressão de 2,11 kgf cm-², proporcionando volume de aplicação de 150 L ha-1. A 
seletividade dos tratamentos herbicidas foi avaliada por meio de notas visuais (0 - 100%), 
em que zero representa ausência de injúrias e 100 a morte das plantas, aos 7 DAA, 15 DAA, 
21 DAA e 28 DAA. Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias 
comparadas pelo teste de Scott-Knott (p<0,05). Os herbicidas bentazon, haloxyfor-methyl e 
imazethapyr foram os mais seletivos à C. ochroleuca, pois proporcionaram notas de 
fitointoxicação iguais à testemunha em todas as épocas de avaliação. Aos 7 DAA observou-
se em todos os tratamentos com ethoxysulfuron injúrias às plantas de crotalária. Porém, no 
decorrer das avaliações houve recuperação dos sintomas e, aos 28 DAA, tais tratamentos 
tiveram notas de fitointoxicação semelhantes à testemunha capinada. Conclui-se que os 
herbicidas bentazon, ethoxysulfuron, haloxyfop-methyl e imazethapyr podem ser indicados 
para controle de plantas daninhas em C. ochroleuca na modalidade de aplicação em pós-
emergência. 
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