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Resumo 

  
Foram conduzidos dois experimentos visando avaliar a influência de redutores de pH e 

doses de glyphosate associados à calda de pulverização sobre a dessecação de Euphor-

bia hetrophylla (Amendoim–bravo) e Glycine max (Soja tiguera). Adotou-se o esquema 

fatorial (4 x 2) + 1, em blocos casualizados com quatro repetições. Foi utilizado um redu-

tor comercial em cada experimento (pH Fós ou Redumax), sendo quatro doses do redutor 

(0, 50, 75 e 100% da dose recomendada pelo fabricante) e duas doses de glyphosate 

(450 e 900 g ha-1), além de uma testemunha sem aplicação. O controle das plantas dani-

nhas foi avaliado aos 4, 6, 8, 10, 12 e 14 dias após a aplicação (DAA) dos tratamentos, 

em escala visual de 0 a 100% de controle. Em ambos os experimentos, na dose de 450 g 

ha-1 de glyphosate, a adição de redutores à calda de pulverização proporcionou maior 

controle das plantas daninhas, em relação ao uso de glyphosate isolado. Não houve dife-

renças no desempenho proporcionado pelas quantidades de 50, 75 e 100% da dose re-

comendada dos redutores, em todas as avaliações. Constatou-se ainda que aos 14 DAA, 

o uso de adjuvante permitiu um controle satisfatório com metade da dose de glyphosate 

recomendada. Tais resultados evidenciam a possibilidade de redução na dose de glypho-

sate quando forem utilizados esses adjuvantes. 

Palavras-chave: Adjuvantes, doses reduzidas, herbicida, manejo.  

 

Abstract 

 

 

Two experiments were conducted to evaluate the influence from the addition of pH reduc-

ers and rates of glyphosate in the spray mix to Euphorbia heterophylla and Glycine max 

control. The treatments were arranged in a factorial scheme (4 x 2) + 1, randomized 

blocks design and four replications. Each experiment used a pH reducer (pH Fós ou Re-

dumax), four rates of reducer (0, 50, 75 and 100% of the rate recommended), two rates of 

glyphosate (450 and 900 g ha-1) and an untreated check. The weed control was evaluated 



at 4, 6, 8, 10, 12 and 14 days after application (DAA) of treatments, in visual scale from 0 

to 100% of control. In both experiments, 450 g ha-1 glyphosate, the addition of reducers in 

the spray mix provided greater weed control in relation to only glyphosate. There was no 

difference in 50, 75 and 100% of the rate recommended of reducers. With the use of adju-

vant has a satisfactory control with half the recommended rate of glyphosate at 14 DAA. 

These results demonstrate the possibility of reducedrates of glyphosate when used these 

adjuvants in the spray mix. 
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1. Introdução 
 

Planta daninha é qualquer espécie vegetal que cresce onde não é desejado, sendo 

que quando crescem juntamente com as culturas agrícolas interferem no seu 

desenvolvimento  reduzindo-lhes a produção (LORENZI, 2006); competem pela extração  

dos fatores de produção: água, luz, CO2 e nutrientes e exercem inibição química sobre o 

desenvolvimento das plantas, fenômeno esse conhecido como “alelopatia” (CARVALHO 

et. al., 2001). 

Alguns estudos indicam que a redução no valor do pH na calda de pulverização tem sido 

uma prática promissora para melhorar a absorção do herbicida, o que permite reduzir as 

doses dos produtos e dos custos de produção, mantendo eficiente nível de controle (Carl-

son & Burnside, 1984; Azevedo, 2001; Vargas & Bortolozzo, 2001; Sanchotene et al., 

2007). Segundo Sanchotene et al. (2007), herbicidas dissolvidos em condições de baixo 

pH podem ser absorvidos com maior facilidade pelas plantas, visto que as moléculas en-

contram-se na forma não-dissociada. 

Para a redução do pH na calda de pulverização é usado comumente ácido fosfórico, ten-

do várias marcas comerciais disponibilizadas no mercado (Azevedo, 2001). Uma outra 

alternativa que visa melhorar a eficiência dos herbicidas é a adição de sulfato de amônia 

ou uréia na calda de pulverização. Esse processo auxilia a passagem das moléculas na 

cutícula, fazendo com que o herbicida penetre facilmente na epiderme da folha, além de 

evitar o escorrimento do produto sobre a folha (Pitelli, 1985). 

De acordo com Galli & Montezuma (2005), o glyphosate apresenta a melhor eficiência 

com a água a pH 3,5. Costa et al.(2005) também verificaram que a adição de adjuvantes 

na solução de glyphosate melhorou o espalhamento da gota de pulverização nas superfí-

cies foliares, capacidade atribuída à redução na tensão superficial da solução, aumentan-



do a área de contato da gota com a epiderme da folha. Apesar dos relatos indicarem que 

a diminuição do pH na calda do glyphosate é uma prática positiva, praticamente não há 

informações concretas referentes à utilização de redutores de pH visando aumentar a efi-

ciência no controle das plantas daninhas. O objetivo desse trabalho foi avaliar a influência 

de redutores de pH utilizados na calda de pulverização sobre duas doses de glyphosate 

na dessecação de plantas daninhas. 

 
2. Revisão Literária 

 

Os experimentos foram conduzidos em Araruna (PR), latitude 24º01‘55”S e longitude 

52º42‘59”W, altitude de 424 m, região centro ocidental do Paraná. A região apresenta 

temperatura média anual de 26ºC, precipitações pluviométricas anual de 1200 mm e umi-

dade relativa média do ar de 56% (COAMO, 2006). 

 
 
 
 Nos experimentos foi adotado o esquema fatorial (4 x 2) + 1, em blocos casualizados 

com quatro repetições, sendo que para cada experimento foi utilizado um redutor de pH 

(Tabela 2). Os tratamentos resultaram na combinação de quatro doses do redutor (0, 50, 

75 e 100% da dose recomendada pelo fabricante) e duas doses de glyphosate (450 e900 

g ha-1), além de uma testemunha sem herbicida (Tabela 3). A área de cada parcela expe-

rimental foi de 30 m2 (5 x 6 m), totalizando 36 parcelas em cada experimento. 

As avaliações de controle dos tratamentos sobre as plantas daninhas foram realizadas 

aos 4, 6, 8, 10, 12 e 14 DAA, com base em escala visual de 0 a 100% de controle. Os re-

sultados foram submetidos a análise de variância, quando constatada significância esta-

tística, as médias foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade (SA-

EG,1997). 

Os dados do experimento 1, referentes ao controle de plantas daninhas após a aplicação 

dos diferentes tratamentos, são apresentados na Tabela 4. Independentemente da época 

de avaliação, verificou-se que o uso de pH Fós proporcionou os melhores controles das 

espécies, nos tratamentos que receberam a menor dose de glyphosate (450 g ha-1). 

Para a dose 900 g ha-1, não houve diferença significativa entre os tratamentos químicos, 

sendo todos esses superiores à testemunha (Tabela 4). Portanto, a utilização do pH Fós 



na calda de pulverização não influenciou o controle de E. heterophyla e G.max na dose 

recomendada. 

Quando em presença de adjuvante, Vargas & Roman (2006) também observaram melho-

res resultados no controle de plantas daninhas com a redução de até 50% na dose de 

herbicidas, comparativamente àquelas sem a adição de adjuvantes. Stougaard (1997) 

relata que os redutores de pH são acrescentados à calda de pulverização com o intuito de 

melhorar a eficiência das pulverizações foliares de herbicidas, reduzir o impacto das inter-

ferências ambientais e permitir uma penetração cuticular mais eficiente. Ao analisar os 

tratamentos nos quais foram adicionados 6, 9 e 12 mL de ha-1 do pH Fós, observou-se 

que não houve diferenças significativas no controle das plantas daninhas, independente 

da quantidade de glyphosate aplicada (Tabela 4). 

Resultados semelhantes ao experimento 1 também foram constatados no experimento 2, 

com a utilização do Redumax (Tabela 5). Portanto, todos os tratamentos nos quais se 

adotou a dose recomendada de glyphosate não apresentaram diferenças significativas 

nas diferentes épocas avaliadas, independente da quantidade adicionada do Redumax. 

 

 

 
 



 
 

 

 



 

Em ambas as doses de glyphosate, não foi constatada diferença na eficiência de controle 

nos tratamentos aos 14 DAA com a adição do Redumax à calda de pulverização (Tabela 

5). A partir desses dados, infere-se que é possível reduzir em até 50% a dose de glypho-

sate com o uso do Redumax, mantendo a mesma eficiência no controle. Com o intuito de 

avaliar o desempenho do glyphosate em mistura com adjuvantes, Pedrinho Junior et al. 

(2002) verificaram que as adições de uréia e sulfato de amônio potencializaram o efeito 

do herbicida em todas as avaliações visando a dessecação das plantas daninhas. No en-

tanto, a adoção em maior escala da aplicação de doses reduzidas de herbicidas não tem 

evoluído devido ao risco de que as plantas daninhas poderiam sobreviver, produzir se-

mentes para os anos seguintes e incrementar o banco de sementes no solo (Jones & 

Medd, 2000). 

Outro aspecto importante foi verificado na Tabela 5, em que a quantidade do Redumax 

adicionada à calda de pulverização (12, 18 e 24 mL de ha-1) não influenciou no controle 

de plantas daninhas. Por outro lado, considerando a dose de 450 g ha-1 glyphosate, os 

tratamentos com o Redumax foram superiores em comparação ao uso de glyphosate iso-

lado (Tabela 5). Alguns trabalhos (Pitelli, 1985; Vargas & Roman, 2006) indicam que o 

nitrogênio presente na composição dos redutores de pH pode favorecer a absorção da 

calda pela planta melhorando o desempenho do herbicida. 



Ambos os redutores de pH avaliados nesse trabalho obtiveram resultados semelhantes. 

Nos tratamentos em que foram utilizadas doses reduzidas de glyphosate, o controle foi 

significativamente favorecido com a adição do pH Fós e do Redumax (Tabelas 4 e 5). Se-

gundo Azevedo (2001), as gotas de pulverização emulsionadas com os redutores de pH 

tendem a evaporar de forma lenta e atingem seu alvo mais facilmente. 

 

 

 

4. Conclusões 

 Considerando que o glyphosate é o herbicida de maior volume de vendas no mundo, com 

intenso uso por quase três décadas (Heap, 2008), a utilização deste produto em doses 

reduzidas poderá contribuir para minimizar a contaminação ambiental. 
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