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RESUMO 

 

 

ANTECIPAÇÃO DA COLHEITA DE TRIGO PELA DESSECAÇÃO QUÍMICA E A 

INFLUÊNCIA NA QUALIDADE DE SEMENTES 
 

 

AUTOR: Glauber Monçon Fipke 

ORIENTADOR: Thomas Newton Martin 
 

 

Visando minimizar o tempo de exposição a fatores abióticos após a maturidade 

fisiológica do trigo, a dessecação na pré-colheita pode ser uma prática para obtenção de 

sementes de qualidade. O objetivo desse trabalho foi avaliar a possibilidade de antecipar a 

colheita do trigo pela aplicação de herbicidas não-seletivos na pré-colheita e seus reflexos na 

produção de sementes. Para isso, foram realizados três experimentos no Departamento de 

Fitotecnia (UFSM) utilizando-se as cultivares BRS Parrudo e TBIO Sinuelo. O primeiro 

experimento conduzido em condições de campo avaliou a influência sobre os caracteres 

agronômicos e de viabilidade econômica. Com as sementes obtidas no primeiro experimento, 

foram realizados o segundo e terceiro experimentos conduzidos em condições controladas no 

laboratório de sementes (qualidade física, fisiológica e sanitária) e de fisiologia de plantas 

(morfologia de plântulas e atividade enzimática), respectivamente. Os tratamentos foram 

distribuídos em um fatorial acrescido de tratamento adicional (3x4+1). No primeiro fator foram 

alocados herbicidas (glufosinate-ammonium, glyphosate e paraquat), no segundo fator foram 

alocados os estádios fenológicos de aplicação dos herbicidas (83, 85, 87, 92) e testemunha (sem 

aplicação). No experimento 1, o uso de herbicidas não-seletivos na pré-colheita na cultivar 

TBIO Sinuelo proporcionou redução média de 413 kg de sementes ha-1 em relação à 

testemunha; a massa do hectolitro não foi influenciada; houve redução média de 11% na massa 

de sementes. No experimento 2, houve 8% e 26% de redução na germinação em condições 

controladas para BRS Parrudo e Sinuelo, respectivamente, pelo uso de herbicidas. A 

germinação em solo foi 14% superior para o tratamento testemunha. No experimento 3 a 

aplicação de herbicidas no estádio fenológico 83 reduziu o comprimento (8,4 mm) e a área 

projetada (1,3 mm2) em relação aos demais estádios fenológicos. A atividade da enzima 

superóxido dismutase não foi influenciada pelos tratamentos com herbicidas. O herbicida 

glyphosate incrementa a atividade da enzima guaiacol peroxidase em 45 e 43% para ambos 

cultivares. As principais conclusões são: a aplicação dos herbicidas não-seletivos glufosinate-

ammonium (350 g i.a. ha-1) e paraquat (400 g i.a. ha-1) na pré-colheita promovem maior 

fitointoxicação do trigo, antecipando a colheita em 4,8 e 5,3 dias, respectivamente. Há redução 

na produtividade e massa de sementes, não havendo viabilidade econômica para ambas 

cultivares avaliadas (Experimento 1); as sementes oriundas de plantas que foram dessecadas na 

pré-colheita têm deterioração mais acentuada e a qualidade fisiológica expressa pela 

germinação é prejudicada, afetando negativamente o vigor em condições ótimas e também de 

estresse. Não há interferência na sanidade de sementes (Experimento 2); a morfologia da parte 

aérea e do sistema radicular são afetados negativamente com aumento da atividade enzimática 

e conteúdo de peróxido de hidrogênio em plântulas provindas de sementes das plantas 

dessecadas na pré-colheita (Experimento 3). Portanto, a dessecação de trigo na pré-colheita com 

benefício de antecipar a colheita em poucos dias não se justifica. 
 

Palavras-chave: Amônio-glufosinato. Glifosato. Herbicida. Paraquate. Triticum aestivum (L).  



 

 

ABSTRACT 

 

 

ANTICIPATION OF WHEAT HARVEST BY CHEMICAL DESICCATION AND 

SEED QUALITY INFLUENCE 

 

 

AUTHOR: Glauber Monçon Fipke 

ADVISER: Thomas Newton Martin 

 

 

In order to reduce the time of exposure to abiotic factors after the physiological maturity 

of the wheat, pre-harvest desiccation may be a practice for obtaining quality seeds. The aim of 

this work was evaluated as a possibility to anticipate a wheat harvest for the application of non-

selective herbicides in the pre-harvest and its effects on seed production. For this, three 

experiments were carried out in the Departamento de Fitotecnia (UFSM) using BRS Parrudo 

and TBIO Sinuelo cultivars. The first experiment consisted of a field research evaluating the 

agronomic characters and the economic viability. With the seeds obtained in the first 

experiment, the second and third experiments were carried out under controlled conditions on 

seed laboratory (physical, physiological and sanitary quality) and plant physiology (seedling 

morphology and enzymatic activity), respectively. The treatments were distributed in a factorial 

experiment plus additional treatment (3x4+1). In the first factor, the herbicides (glufosinate-

ammonium, glyphosate and paraquat) were allocated, at second factor were allocated the 

phenologicals stages for herbicide applications (83, 85, 87, 92) and control (without 

application). In experiment 1, the pre-harvest desiccation with non-selective herbicides in the 

cultivar TBIO Sinuelo provided a mean yield reduction of 413 kg ha-1 in relation to the control; 

the mass of the hectoliter was not influenced; there was an average reduction of 11% in the seed 

mass. In experiment 2, there was an 8% and 26% reduction in germination under controled 

conditions for BRS Parrudo and TBIO Sinuelo, respectively, by the use of herbicides. Soil 

germination was 14% higher for the control treatment. In the experiment 3, the application of 

herbicides at the phenological stage 83 reduced the length (8.4 mm) and the projected area (1.3 

mm2) in relation to the other phenological stages. The activity of the enzyme superoxide 

dismutase was not influenced by herbicide treatments. The herbicide glyphosate increases the 

activity of the guaiacol peroxidase enzyme in 45 and 43% for both cultivars. The main 

conclusions are: the application of the non-selective herbicides glufosinate-ammonium (350 g 

a.i. ha-1) and paraquat (400 g a.i. ha-1) in the pre-harvest promoted greater phytointoxication of 

the wheat, anticipating the harvest in 4.8 and 5.3 days, respectively. There is a reduction in seed 

yield and seed mass, with no economic feasibility for both cultivars evaluated (Experiment 1); 

the seeds seeds from plants that have been desiccated in the pre-harvest have deterioration more 

pronounced and the physiological quality expressed by the germination is impaired, negatively 

affecting the vigor in optimal conditions and also of stress. There is no interference in seed 

sanitary conditions (Experiment 2); the morphology of the shoot and the root are negatively 

affected by increased enzymatic activity and hydrogen peroxide content in seedlings coming 

from the plants seeds desiccateds in the preharvest (Experiment 3). Therefore, the pre-harvest 

desiccation of wheat with the benefit of anticipating the harvest in a few days is not justified. 

 

Keywords: ammonium-glufosinate, glyphosate, herbicide, paraquate, Triticum aestivum (L). 
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1 INTRODUÇÃO 

A viabilidade da triticultura brasileira tem sido questionada por técnicos e produtores 

nos últimos anos, principalmente a partir dos anos 2000. Redução de área semeada, baixa 

qualidade tecnológica e produtividade de grãos são situações corriqueiras para a região sul do 

país, destaque na produção desse cereal. Vários aspectos contribuem para este fato, dentre eles, 

as condições comerciais desfavoráveis em relação ao produto importado; elevação dos custos 

de produção; presença constante de intempéries climáticas; dentre outros. 

No sul do Brasil, a qualidade/quantidade da produção tem sido influenciada 

negativamente pelo clima, principalmente pela ocorrência de geadas no período reprodutivo e 

chuvas no período de colheita da cultura. Portanto, seria prudente proporcionar que estas épocas 

coincidam com a cultura do trigo em um estádio fenológico mais rústico e que tolere esse tipo 

de intempérie climática. Para isso é necessário posicionar corretamente a época de semeadura 

pois o avanço dos estádios fenológicos do trigo depende exclusivamente de acúmulo térmico. 

Como exemplo, a região homogênea de adaptação de cultivares (RHAC) número 2, de clima 

moderadamente quente e úmido. A indicação de semeadura para todos os tipos de solo nessa 

região compreende os dias 21 de maio e 10 de julho (BRASIL, 2018). Partindo da lógica 

exposta, semear a cultura ao final do período indicado seria suficiente para que as épocas de 

geada mais usuais na região coincidam com os períodos vegetativos da cultura. 

A cultura da soja por outro lado, está em constante ascendência em representatividade 

de área e produtividade de grãos. Com isso, o investimento em biotecnologia faz com que a 

base genética, ou seja, as cultivares propriamente ditas, sejam modificadas frequentemente. Há 

uma tendência pela utilização de cultivares precoces, de tipo de crescimento indeterminado, 

com alto potencial produtivo e até mesmo, adaptação de cultivo em meses não tradicionais. 

Assim, a antecipação de semeadura da soja tem sido praticada em várias regiões do sul do país. 

Nessas regiões, ambos cultivos - trigo no inverno e soja no verão - apresentam sobreposição 

em suas épocas preferenciais de cultivo, ou seja, a maturação do trigo coincide com a semeadura 

da soja. Dessa forma, não seria nenhum equívoco afirmar que o agricultor priorizaria melhores 

condições para o estabelecimento da soja em detrimento da cultura do trigo. Por muitas vezes, 

o trigo tem deixado o sistema de produção, sendo substituído por alguma outra gramínea de 

cobertura de solo para o fornecimento de palhada para o plantio direto da soja. 

No que diz respeito aos aspectos técnicos da produção de trigo são necessárias novas 

estratégias de manejo para provar sua importância no sistema. Manejar a cultura de forma 

adequada para maximização da produção tem potencial para incrementos econômicos. Primar 
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pelo aumento da qualidade de sementes para abastecer as áreas de cultivo pode auxiliar na 

redução dos custos de produção. Promover a colheita da cultura antecipadamente, tão logo após 

a maturação fisiológica, também evitaria a disputa da ocupação de área com a cultura da soja. 

Na pré-colheita do trigo, manejar a infestação de plantas daninhas de difícil controle para a 

cultura subsequente seria outra alternativa. 

A partir do exposto, a utilização de herbicidas não-seletivos aplicados na pré-colheita 

do trigo torna-se uma alternativa. A partir dos resultados obtidos, poderá ser possível confirmar 

algumas hipóteses, tais como: antecipar a colheita de trigo pela dessecação química, não 

havendo influência sobre a produtividade de grãos e consequentemente, prejuízo econômico; 

não haverá interferência na produção de sementes de qualidade, mantendo seu potencial 

fisiológico; a partir de sementes provindas de plantas dessecadas na pré-colheita, poderão ser 

obtidas plântulas normais do ponto de vista morfológico e bioquímico. Assim, o objetivo deste 

trabalho foi avaliar a possibilidade de antecipar a colheita do trigo pela aplicação de herbicidas 

não-seletivos na pré-colheita e seus reflexos na produção de sementes.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 TRITICULTURA E PRODUÇÃO DE SEMENTES 

A área cultivada com trigo na região sul representa 89% da produção nacional, 

destacando-se o Rio Grande do Sul (RS) com produção superior a 1,2 milhões de Mg de grãos 

em área próxima de 699 mil ha (CONAB, 2018). O Brasil é autossuficiente na produção de 

alimentos principalmente para aquelas principais espécies produtoras de grãos. O trigo é uma 

das espécies que se tem déficit de produção, possuindo uma demanda anual de 12,6 milhões 

Mg, incluindo aquele utilizado para sementes (ABITRIGO, 2018). Estima-se que a taxa efetiva 

de utilização de sementes no estado do RS seja próxima de 897 mil kg, sendo 25% abaixo do 

consumo potencial de sementes para a área de cultivo (ABRASEM, 2018). Assim, pode-se 

afirmar que há interesse socioeconômico em aumentar a produção de trigo, visto que, há 

demanda por grãos e sementes, atualmente suprida pelas exportações (MENDONÇA et al., 

2013). 

As perdas na produção de sementes podem ocorrer tanto em quantidade quanto em 

qualidade, porém, na maioria das vezes elas se relacionam e são condicionadas a alguns fatores 

bióticos e abióticos. Em quantidade as perdas podem ocorrer pelo mau uso da colhedora, assim 

como, pelo ataque de pássaros, chuva, granizo, insetos, dentre outras. As perdas em qualidade 

geralmente estão condicionadas aos fatores ambientais, de solo, práticas culturais de defesa 

fitossanitária, clima, genótipo cultivado, dentre outras. Todas essas características são inerentes 

à aptidão do trigo para uso industrial, bem como, para produção de sementes (PIRES et al., 

2011). Durante a pré-colheita da cultura do trigo os índices pluviométricos, por exemplo, são 

elevados no início da primavera no sul do Brasil (CARVALHO; BELEIA, 2015), coincidindo 

com períodos de enchimento de grãos e colheita.  

Com a maturação fisiológica a translocação de fotoassimilados da planta para a semente 

é cessada e se dá início ao processo de perda de água destes órgãos. Este período consiste no 

ponto de de máxima qualidade em termos de vigor, germinação pelo máximo acúmulo de 

reservas (MARCOS-FILHO, 2015) Contudo, o conteúdo de água ainda é alto (40%) para a 

colheita mecanizada (CARVALHO; NAKAGAWA, 2012). A umidade favorece a atividade 

metabólica mais intensa, proporcionando ambiente adequado ao desenvolvimento de fungos e 

o ataque de insetos conduzindo a deterioração rápida (HENNING et al., 2011). Fatores 

ambientais como temperatura extremas, precipitação pluvial e umidade relativa acentuam essa 

deterioração. Assim, uma maneira de evitar que esses fatores interfiram na 

qualidade/quantidade do produto é reduzir seu tempo de exposição (PEREIRA et al., 2015).  
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2.2 APLICAÇÃO DE HERBICIDAS DE AÇÃO TOTAL 

Os herbicidas podem ser classificados de diferentes formas quanto seu local de ação, 

mobilidade na planta, época de aplicação, caráter iônico, dentre outras. Usualmente é utilizado 

o mecanismo de ação (MA) para distingui-los, conforme os princípios do Comitê de Ação à 

Resistência a Herbicidas (Herbicide Resistence Action Comitee, HRAC) (ROMAN et al., 

2007). Os MA representam o primeiro evento metabólico (sítio de ação) das plantas onde 

atuam. Este sítio, pode ser enzimático quando a ação do herbicida ocorre sobre alguma enzima 

do metabolismo da planta, ou não-enzimático quando a ação do herbicida ocorre sobre algum 

evento metabólico da planta sem ocorrer a ligação com uma enzima específica (SHERWANI; 

ARIF; KHAN, 2015). 

Herbicidas não seletivos tem amplo espectro de ação, sendo capazes de provocar injúrias 

irreversíveis nas plantas. São utilizados para o manejo de plantas daninhas em áreas de sistema 

de semeadura direta e também para a dessecação na pré-colheita das culturas (OLIVEIRA Jr., 

2011).  

 

2.2.1 Inibidores da enzima EPSPs 

São herbicidas que que inibem a enzima 5-enolpiruvilchiquimato-3-fosfato sintase 

(EPSPs). A enzima EPSPs é sintetizada no citoplasma, mas atuante no cloroplasto. É 

responsável por catalisar a conversão de chiquimato-3-fosfato em 5-enolpiruvilchiquimato-3-

fosfato + fósforo iniorgânico (Pi), utilizando fosfoenolpiruvato (PEP) como substrato. 

Inibidores da EPSPs competem com o PEP, causando aumento na concentração de chiquimato 

nos vacúolos das plantas sensíveis (não transgênicas, Roundup Ready®) e inibindo a síntese de 

corismato. O corismato é precursor dos aminoácidos aromáticos essenciais fenilalanina, tirosina 

e triptofano (CARVALHO, 2013).  

A inibição da enzima EPSPs também interfere no controle de entrada de carbono na via 

do chiquimato, causando dreno considerável de carbono produzido na fotossíntese, acumulando 

chiquimato e reduzindo drasticamente a produção fotossintética de sacarose. Com isso, ocorre 

redução na eficiência fotossintética e inibição da síntese de aminoácidos aromáticos. Esses 

aminoácidos, por sua vez, são precursores de outros compostos, como lignina, alcaloides, 

flavonoides, ácidos benzoicos e outros compostos aromáticos envolvidos em mecanismos de 

defesa da planta, além de serem requeridos na síntese de proteínas, vitaminas K e E, hormônios 

(auxina, etileno), antocianina e vários outros metabólitos secundários (OLIVEIRA Jr., 2011). 
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A translocação do glyphosate pelo floema segue a mesma rota dos açúcares produzidos 

na fotossíntese, deslocando-se das folhas para as raízes ou frutos, onde serão utilizados na 

respiração, assimilação ou acumulação depois de sua conversão a substâncias como amido, por 

exemplo. O glyphosate é altamente solúvel em água e pouco solúvel em solventes orgânicos e 

sua volatibilidade é baixa. É um ácido fraco e perde prótons em função do pH. Portanto, pode 

ser carreado pela membrana celular por um carreador fosfato, uma proteína localizada na 

membrana plasmática que normalmente transporta fosfato para o interior da célula (ROMAN 

et al., 2007). 

 

2.2.2 Inbidores da enzima glutamina sintetase 

São herbicidas que inibem a enzima glutamina sintetase (GS) nas plantas sensíveis (não 

transgênicas, Liberty Link®). A enzima GS catalisa a conversão do glutamato em glutamina 

durante o processo de incorporação da amônia (NH3 – usada como substrato). Assim, a amônia 

formada pela redução de nitratos, além da fotorrespiração e do metabolismo de aminoácidos, é 

incorporada ao glutamato, com gasto de ATP, formando glutamina (SHERWANI; ARIF; 

KHAN, 2015).  

A falta de glutamina provoca a inibição da síntese de aminoácidos, como asparagina, 

histidina e triptofano. Consequentemente ocorre acúmulo de amônia e glutamato no cloroplasto 

das células foliares. A amônia em excesso provoca um efeito tóxico. Com o acúmulo de 

glutamato, há aumento na conversão desse composto em α-cetoglutarato (em uma reação 

inversa à produção de glutamato). No peroxissoma, durante a fotorrespiração, glioxilato é 

convertido em glicina (reação principal), mas também pode ser convertido em α-cetoglutarato 

(reação secundária), usando glutamato como substrato. Como há acúmulo de α-cetoglutarato, a 

reação de síntese desse composto por meio de glioxilato e glutamato não ocorre. Assim, há 

acúmulo também de glioxilato nos tecidos foliares. O glioxilato é um potente inibidor da 

Rubisco, causando, assim, bloqueio da fixação de CO2 na fotossíntese, com consequente 

produção de radicais livres de oxigênio, acarretando destruição da membrana e perda da sua 

função (ROMAN et al., 2007). 

Dessa maneira, todo o conjunto de efeitos descritos como o acúmulo de amônia, a 

inibição na síntese de aminoácidos (precursores de proteínas), a produção de radicais livres 

(com consequente destruição de membranas) e o bloqueio na fotossíntese, acaba levando a 

planta à morte (CARVALHO, 2013). O glufosinate-ammonium é altamente solúvel em água e 

tem comportamento de ácido fraco e não é volátil. Apesar destas características a translocação 

dentro da planta é limitada pois compromete a integridade da célula pela formação de agentes 
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tóxicos e inibição de fotossíntese. Portanto, sua ação pode ser considerada tópica, ou seja, de 

contato (SILVA, FERREIRA; FERREIRA, 2007). 

 

2.2.3 Inibidores da fotossíntese no fotossistema I 

São herbicidas não enzimáticos que desviam o fluxo de elétrons no FSI. O fluxo de 

elétrons não é bloqueado (como os inibidores do FSII), ocorre a captação de elétrons das 

ferredoxinas (FD, FDs e FP), ou seja, atuando como um “falso aceptor de elétrons”. 

Esses elétrons são repassados por meio do herbicida (que atua como catalisador do 

processo), para o oxigênio, originando formas tóxicas (radicais livres) e altamente reativas com 

radicais hidroxil – as espécies reativas ao oxigênio (ERO's). Os radicais rompem ligações de 

proteínas e lipídeos das membranas, que perdem sua função e permitem o vazamento do 

conteúdo celular. Com a paralisação da redução da ferredoxina também ocorre a perda do 

estado de equilíbrio bioquímico natural pela ausência de substâncias reduzidas (OLIVEIRA Jr., 

2011). Uma pequena atividade destes produtos é observada também na fase de assimilação da 

fotossíntese (erroneamente chamada de “fase escura”). Nesta condição, estes herbicidas 

capturam os elétrons provenientes da respiração, para formarem os radicais tóxicos (WELLER, 

2003). 

Também é descrita uma rota de absorção ativa de paraquat por meio de carreadores de 

putrescina. Este, é um composto que participa direta e indiretamente de várias vias metabólicas 

importantes para o funcionamento celular. Com isso, há o reconhecimento a distância entre as 

cargas positivas dos grupamentos amina da molécula de paraquat, o qual compete com o 

composto para ser absorvido pela célula (CARVALHO, 2013). O paraquat são moléculas 

altamente solúveis em água, catiônicos, caracterizados por serem bases extremamente fortes, 

não apresentando cargas dependentes de pH. A rápida ação destas moléculas limita sua 

movimentação na planta, sendo considerado tópico (ROMAN et al., 2007). 

 

2.3 DESSECAÇÃO NA PRÉ-COLHEITA E A QUALIDADE DE SEMENTES 

A dessecação na pré-colheita pode ser usada para acelerar a perda de umidade, aliando-

se ao benefício do manejo de plantas daninhas de difícil controle (GRIFFIN; BOUDREAX; 

MILLER, 2010). Com isso é proporcionada antecipação da colheita e consequentemente, 

desocupação da área de cultivo para a cultura subsequente (PEREIRA et al., 2015). Alguns 

aspectos importantes referentes à espécie vegetal e ao ingrediente ativo do herbicida a ser 

utilizado precisam ser considerados para a realização desse manejo (LACERDA et al., 2005). 

Para os cereais de inverno, poucos resultados têm sido relatados quanto a escolha do mecanismo 
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de ação e doses do herbicida a ser utilizado, estádio fenológico em que deve ser aplicado, sua 

influência na produção, a ocorrência de resíduos de agrotóxicos, a qualidade física, fisiológica 

e sanitária de sementes, dentre outros (CALVIÑO et al., 2002; SANTOS; VICENTE, 2009). 

Pesquisas mais recentes com a cultura do trigo têm estudado a influência sobre as 

sementes. Herbicidas aplicados na pré-colheita podem afetar negativamente a qualidade física 

das sementes, como a redução na massa de sementes decorrente da aplicação de glufosinate-

ammonium na cultivar CD 140 no estado do Paraná (KRENCHINSKI et al., 2017). Quanto a 

qualidade fisiológica, são relatadas redução na germinação de sementes pela utilização de 

paraquat em trigo de primavera nas condições do sul do Brasil (BELLÉ et al., 2014) e 

glyphosate em trigo de inverno na Europa (JASKULSKI; JASKULSKA, 2014), ambos, 

aplicados no estádio de grão pastoso.  

Devido a interferência no potencial fisiológico, são necessários mais estudos para 

aprofundar as causas dessa interação. Plântulas germinadas em condições controladas 

provindas dessas sementes, apresentam redução no comprimento do sistema radicular e da parte 

aérea (FIPKE et al., 2018). Associando essa má formação de estruturas morfológicas ao 

mecanismo de ação utilizado, podemos exemplificar com o paraquat. Esse ingrediente ativo 

induz a formação de ERO's, compostos que atacam proteínas estruturais das células, 

consequentemente, modificando diversos processos fisiológicos devido ao estresse oxidativo. 

Esse estresse, corresponde a um estado em que há uma elevada produção de ERO's, onde os 

mecanismos celulares pró-oxidantes superam os antioxidantes (TABALDI et al., 2007). Para 

tanto, justifica-se a importância de mensurar a atividade enzimática e estresse oxidativo do 

material oriundo da dessecação.  

 

2.4 RESÍDUOS DE AGROTÓXICOS EM ALIMENTOS 

O uso de agrotóxicos contribuiu para a expansão da agricultura com geração de 

benefícios no manejo da cultura. Em contrapartida, o uso indiscriminado destes compostos 

químicos contribui para contaminação de solo, água e alimentos. Por isso, a determinação dos 

níveis residuais de agrotóxicos em produtos agropecuários, proporciona uma estimativa da 

exposição humana e do meio ambiente a estes compostos, permitindo avaliar a conformidade 

da produção com as boas práticas agrícolas (PRESTES et al., 2009). 

Todo agente químico pode proporcionar efeito tóxico à humanos devido sua ingestão 

ou exposição por períodos prolongados. Os agrotóxicos, por exemplo, possuem parâmetros de 

segurança como a Ingestão Diária Aceitável (IDA) ou a Dose de Referência Aguda (DRfA). 

Seguindo as normativas desenvolvidas na Europa, deve ser levado em consideração a exposição 
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a múltiplos resíduos de agrotóxicos presentes nos diferentes alimentos ingeridos durante uma 

refeição, durante o dia ou ao longo da vida (ANVISA, 2015). 

A “Food and Agriculture Organization of the United Nations” (FAO) estabeleceu 

limites máximos de resíduos (LMR) de agrotóxicos para cada tipo de alimento por meio da 

plataforma “Codex Alimentarius”. Esses limites servem principalmente para o comércio de 

produtos entre países. Entretanto, muitos países, assim como o Brasil, estabelecem seus 

próprios LMR, neste caso, estabelecido pela “Agência Nacional de Vigilânica Sanitária” 

(ANVISA) (Quadro 1). Porém, devido a diversidade do meio de produção quanto ao controle 

de pragas (plantas daninhas, insetos e doenças) os limites de IDA são diferentes para cada 

localidade (LIMA; CORRÊA, 2012). Por exemplo: a principal fonte de carboidratos no Brasil 

é o arroz; na Itália são as massas (produzidas a partir da farinha de trigo), consequentemente os 

limites de IDA para o arroz produzido em nosso país são menores em relação ao país Europeu. 

 

Quadro 1. Limites máximo de resíduos de agrotóxicos (mg i.a. kg-1 de trigo) nos principais 

centros tritícolas mundiais. 

i. a.1 BR2 AR3 UE4 UK5 CA6 EUA7 AU8 CH9 FAO10 

glufosinate 0,5 0,0 0,03 0,03 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 

glyphosate 0,05 5 10 10 5 30 5 5 30 

paraquat 0,01 0,05 0,02 0,02 0,0 1,1 0,05 0,0 0,0 
1ingrendiente ativo (i.a.), apenas os herbicidas utilizados no trabalho de tese. 
2Brasil (BR): http://portal.anvisa.gov.br/registros-e-autorizacoes/agrotoxicos/produtos/  
3Argentina (AR): http://www.iscamen.com.ar/rojo/lmr.asp?activo=  
4União Européia (EU): http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides  
5Reino Unido (UK): https://secure.pesticides.gov.uk/MRLs/search.asp 
6Canadá (CA): http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/mrl-lrm/index-eng.php  
7Estados Unidos da América (EUA): https://globalmrl.com/db#query  
8Austrália (AU): https://apvma.gov.au/node/10806  
9China (CH): http://202.127.42.84/tbt-sps/mrlsdb/mrlsdb.do 
10Food and Agriculture Organization (FAO): http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/  

 

http://portal.anvisa.gov.br/registros-e-autorizacoes/agrotoxicos/produtos/monografia-de-agrotoxicos/autorizadas
http://www.iscamen.com.ar/rojo/lmr.asp?activo
http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=pesticide.residue.selection&language=EN
https://secure.pesticides.gov.uk/MRLs/search.asp
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/mrl-lrm/index-eng.php
https://globalmrl.com/db#query
https://apvma.gov.au/node/10806
http://202.127.42.84/tbt-sps/mrlsdb/mrlsdb.do
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/standards/pestres/en/
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3 ARTIGO 1 - ANTECIPAÇÃO DE COLHEITA, PRODUÇÃO E VIABILIDADE 

ECONÔMICA DE SEMENTES DE TRIGO PELA APLICAÇÃO DE HERBICIDAS 

NÃO-SELETIVOS 

 

RESUMO - A dessecação na pré-colheita é uma prática adotada para promover melhores 

condições de colheita e possibilitar o cultivo subsequente em épocas adequadas. Objetivou-se 

com a presente pesquisa avaliar a possibilidade de antecipar a colheita do trigo pela aplicação 

de herbicidas não-seletivos na pré-colheita proporcionando viabilidade produtiva e econômica. 

Para isso, foram conduzidos dois experimentos na cidade de Santa Maria, RS, Brasil. Utilizou-

se o delineamento de blocos casualizados com cinco repetições. Os tratamentos foram 

constituídos das combinações de herbicidas (glufosinate-ammonium, glyphosate e paraquat) e 

estádios fenológicos de aplicação (Z-83, Z-85, Z-87, Z-92), acrescidos de um tratamento sem 

aplicação, totalizando 13 tratamentos. Foram proporcionadas condições de colheita após a 

aplicação dos herbicidas glufosinate-ammonium (9,5 e 8,8 dias), glyphosate (11,2 e 10,9 dias) 

e paraquat (7,9 e 8,5 dias), para as safras de 2016 e 2017, respectivamente. A aplicação nos 

dois primeiros estádios fenológicos proporcionou redução média de 4,6% (BRS Parrudo) e de 

25,4% (TBIO Sinuelo) na produtividade de sementes. A redução econômica foi variada 

podendo atingir até R$ 2512 ha-1. A aplicação dos herbicidas não-seletivos glufosinate-

ammonium (350 g i.a. ha-1) e paraquat (400 g i.a. ha-1) na pré-colheita promovem maior 

fitointoxicação do trigo, antecipando a colheita em 4,8 e 5,3 dias, respectivamente. Há redução 

na produtividade e massa de sementes, não havendo viabilidade econômica para ambas 

cultivares avaliadas. 

 

Palvaras-chave: amônio-glufosinate, dessecante, glifosato, paraquate, Triticum aestivum (L). 

 

ANTICIPATION OF HARVESTING, YIELD AND ECONOMIC FEASIBILITY OF 

WHEAT SEEDS BY THE APPLICATION OF NON-SELECTIVE HERBICIDES 
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ABSTRACT - Preharvest desiccation is a practice used to promote better harvest conditions 

and allow subsequent cultivation at suitable times. The objective of this work was to evaluate 

the possibility of anticipating the wheat harvest by the application of non-selective herbicides 

in the pre-harvest, providing productive and economic viability. For that, two experiments were 

conducted in the city of Santa Maria, RS, Brazil. A randomized block design with five 

replications was used. The treatments were composed of the combination of herbicides 

(glufosinate-ammonium, glyphosate and paraquat) and application in phenological stages (Z-

83, Z-85, Z-87, Z-92), plus a treatment without application, totaling 13 treatments. Harvest 

conditions were provided after the application of the herbicides glufosinate-ammonium (9.5 and 

8.8 days), glyphosate (11.2 and 10.9 days) and paraquat (7.9 and 8.5 days) for the year 2016 

and 2017, respectively. The application in the first two phenological stages provided a mean 

reduction of 4.6% (BRS Parrudo) and 25.4% (TBIO Sinuelo) in seed yield. The economic 

damage was varied, reaching up to R$ 2512 ha-1. The application of the non-selective herbicides 

glufosinate-ammonium (350 g a.i. ha-1) and paraquat (400 g a.i. ha-1) in the pre-harvest 

promoted greater phytointoxication of the wheat, anticipating the harvest in 4.8 and 5.3 days, 

respectively. There is a reduction in seed yield and seed mass, with no economic feasibility for 

both cultivars evaluated.  

 

Key-words: glufosinate-ammonium, glyphosate, paraquat, Triticum aestivum (L). 

 

INTRODUÇÃO 

O melhor aproveitamento das estações de cultivo com culturas de inverno–verão é 

fundamental para obtenção de uma agricultura sustentável. O binômio trigo-soja é um exemplo 

consolidado, principalmente no sul do Brasil devido o clima ser propício para ambos cultivos. 

Porém, vem perdendo espaço já que dos mais de 5,6 milhões de hectares onde se cultiva soja 

no Rio Grande do Sul (RS), apenas 8,18% desta área é destinada para a produção de trigo no 

inverno (CONAB, 2018). Visando a maximização da produção das culturas agrícolas é 

necessário que as condições edafoclimáticas coincidam com as melhores condições 

ecofisiológicas para as plantas. Nesse sentido, a época de semeadura correta é uma das 

primeiras estratégias de manejo a ser adotada. Porém, em algumas regiões como no nordeste 

do RS, a colheita do trigo tem coincidido com a época preferencial de semeadura da soja. Essa 

entre outras mudanças no sistema de produção tem indicado a revisão da viabilidade técnica e 

econômica do binômio trigo-soja (PIRES et al., 2016). 
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A maior predisposição da cultura do trigo a riscos por danos ocasionados por geadas no 

espigamento/floração são proporcionados pela semeadura antecipada (CUNHA et al., 2011). 

Para contornar essa situação a época preferencial de semeadura tem se concentrado da metade 

para o final do intervalo indicado pelo zoneamento agroclimático (EMBRAPA, 2017). Além 

disso, a introdução no mercado e utilização em larga escala de cultivares superprecoces de soja, 

também tem modificado a época preferencial de cultivo, antecipando para meses não 

tradicionais. Assim, ambos cultivos (trigo e soja) seriam penalizados em 

produtividade/qualidade, pois há sobreposição do período de ocupação da área (CALVIÑO et 

al., 2002).  

Considerando-se a semeadura de soja no verão, a substituição da cultura do trigo por 

outra gramínea de cobertura de solo no inverno, como a aveia preta, se mostrou menos 

interessante, uma vez que o retorno econômico anual por área é menor (CARAFFA et al., 2016). 

A colheita antecipada da cultura do trigo com umidades da massa de grãos próximo a 30% não 

implica em perda do potencial produtivo (CARNEIRO et al., 2005), porém há o custo da 

operação de secagem para posterior armazenamento e industrialização das sementes. Tentando 

viabilizar o sistema, algumas pesquisas têm utilizado herbicidas não-seletivos como 

dessecantes para antecipar o ponto de colheita da cultura (YENISH; YOUNG, 2000). Esta 

prática pode configurar em uma alternativa a ser explorada para produção de sementes, visto 

que, não reduziram a produtividades de grãos de trigo (BELLÉ et al., 2014). Benefícios 

indiretos podem ser disponibilizados com a dessecação na pré-colheita, como por exemplo, 

proporcionar maior rendimento da operação de colheita mecanizada e controle de plantas 

daninhas de ocorrência tardia (GRIFFIN; BOUDREAUX; MILLER, 2010).  

Os herbicidas são comumente agrupados pelo modo de ação, que envolvem a 

interrupção, injúria ou desintegração de enzimas ou sistema biológico, alterando o crescimento 

e desenvolvimento da planta. Os herbicidas não-seletivos têm uso amplo na agricultura na pré-

semeadura das culturas agrícolas, e em alguns casos específicos, na pré-colheita. O herbicida 

Finale® (glufosinate-ammonium) interfere no metabolismo do nitrogênio; diretamente inibindo 

a atividade da enzima glutamina sintetase, responsável por converter glutamato e amônia em 

glutamina e; indiretamente pela destruição da célula e as reações dos fotossistemas pelo 

acúmulo de altos níveis de amônia. O herbicida Stinger® (glyphosate) interfere na biossíntese 

de aminoácidos aromáticos (triptofano, tirosina e fenilanina), inibindo a atividade da enzima 

EPSPs (5-enolpyruvylshikimate-3-phosphate synthase) que faz parte da via do ácido 

chiquímico. O herbicida Gramoxone® (paraquat) atua como aceptor de elétrons no fotossistema 

I, caracterizando-se por ser um disruptor da membrana celular ocasionado pelo acúmulo de 
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espécies reativas ao oxigênio (JABLONKAI, 2011; SHERWANI; ARIF; KHAN, 2015). No 

Brasil, somente o herbicida Finale® tem registro para utilização na pré-colheita do trigo 

(BRASIL, 2017). Porém, há relatos da utilização de outros herbicidas (proibidos) em áreas 

tritícolas, principalmente por questões econômicas na aquisição do agrotóxico. Cada país define 

seus limites máximos de resíduos de agrotóxicos nos alimentos, servindo para comércio interno 

e externo (KOLBERG et al., 2011). Esses limites são embasados na ingestão diária do resíduo 

em cada tipo de alimento e interferem na regulamentação do período de carência dos 

agrotóxicos em geral. 

Algumas culturas apresentam viabilidade, e até mesmo, recomendação técnica para 

dessecação na pré-colheita, como: soja (PEREIRA et al., 2015), feijão (PINTO et al., 2014), 

canola (SILVA et al., 2011), azevém (CAMPOS et al., 2012), cevada (CAIERÃO; ACOSTA, 

2007), dentre outras. Para a cultura do trigo, poucos resultados têm sido relatados quanto a 

escolha do mecanismo de ação (KRENCHINSKI et al., 2017), a dose de ingrediente ativo por 

área (NARDI FILHO, 2013) e a definição do momento de aplicação (LUNKES, 2014). 

Também, precisam ser elucidados aspectos quanto o impacto sobre os caracteres de produção 

(SANTOS; VICENTE, 2009), qualidade tecnológica (MANTHEY et al., 2004), qualidade 

física, fisiológica e sanitária (JASKULSKI; JASKULSKA, 2014), residual de agrotóxicos 

(GARCIA-FEBRERO et al., 2014), dentre outras. 

Torna-se necessário investigar os efeitos da dessecação na pré-colheita de trigo, uma 

vez que a prática tem sido mais frequente em lavouras comerciais, com uso de produtos 

proibidos e falta de acompanhamento técnico para definição do momento correto de aplicação. 

Aspectos produtivos e econômicos precisam ser elucidados, pois há um incremento de custo, 

de aquisição e aplicação do herbicida quando da realização desta prática. Atualmente, não se 

encontram na literatura informações que condizem com o sistema de produção atual, 

envolvendo genótipos e custos de produção. Com base no exposto, objetivou-se com a presente 

pesquisa avaliar a possibilidade de antecipar a colheita do trigo pela aplicação de herbicidas 

não-seletivos na pré-colheita proporcionando viabilidade produtiva e econômica. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Descrição do local 

O experimento foi conduzido na área experimental do Departamento de Fitotecnia da 

Universidade Federal de Santa Maria, localizado na referida cidade, região Central do estado 

do Rio Grande do Sul, Brasil, situado a 29º42' de latitude sul, 53º42' de longitude oeste e 116 
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metros de altitude. O solo da área é classificado como Argissolo Vermelho distrófico arênico 

(EMBRAPA, 2013) (sandy clay loam Acrisol, pela classificação da FAO). A análise química 

do solo foi amostrada nas camadas de 0-0,1 m e 0,1-0,2 m e os dados são apresentados no 

Quadro 1. O clima da região (RS) conforme a classificação de Köppen é 86,7% e 13,3% do tipo 

Cfa e Cfb, respectivamente (ALVARES et al., 2013), subtropical úmido com verões quentes e 

sem estação seca definida (HELDWEIN; BURIOL; STRECK, 2009). Os dados metereológicos 

referentes aos meses de condução do experimento são representados na Figura 1. 

 

Quadro 1. Análise química do solo da área experimental do Departamento de Fitotecnia da 

Universidade Federal de Santa Maria. Amostrada nas camadas de 0-0,1 m e 0,1-0,2 m. 

Ano 
Amostragem 

(m) 
pH SMP MO ARG P K H+Al CTC BASES 

2016 
0,0-0,1 5,0 5,1 2,9 28 19,0 68,0 12,3 19,7 37,7 

0,1-0,2 4,6 4,6 1,9 31 4,1 52,0 21,8 26,3 17,0 

2017 
0,0-0,1 5,5 5,9 2,4 24 31,6 108,0 4,9 13,4 63,6 

0,1-0,2 4,7 5,3 1,8 31 8,8 52,0 9,7 14,3 32,3 
pH (água, 1:1), SMP=índice SMP para recomendação de correção de acidez, MO=matéria orgânica (%, m/v), 

ARG=argila (%, m/v), P=fósforo (P-Mehlich, mg dm-3), K=potássio (mg dm-3), H+Al=hidrogênio+alumínio 

(cmolcdm-3), CTC=capacidade de troca de cátions (pH 7, cmolc dm-3), BASES=saturação de bases (%). 
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Figura 1. Insolação, precipitação pluvial (barras), evapotranspiração real e temperatura média 

(linhas) para a cidade de Santa Maria, RS, Brasil. Dados representados por decêndio mensal 

durante o período dos experimentos nas safras 2016 e 2017 (INMET, 2018). 

 

Manejo geral de campo 

Anteriormente a implantação do experimento foi realizada a dessecação das plantas 

daninhas voluntárias com herbicida glyphosate [(Roundup®, 1440 g de ingrediente ativo (i.a.) 

ha-1] aos 45 dias anteriores à semeadura. Foram utilizados duas cultivares de trigo (Quadro 2). 

Para o tratamento fitossanitário de sementes utilizou-se inseticida imidacloprid + thiodicarb 

(Cropstar®, 0,45 e 1,35 g i.a. kg-1 de sementes), fungicida triadimenol (Baytan®, 0,405 g i. a. 

kg-1 de semente). A semeadura foi realizada nos dias 23/06/2016 e 22/06/2017, com semeadora 
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de disco com dosador de sementes e fertilizante mineral. Foram dispostas 300 sementes aptas 

m-2 e 400 kg ha-1 de fertilizante (N-P2O5-K2O, 05-20-20) em sulcos espaçados a 0,2 m. A 

adubação de cobertura correspondeu a aplicação de 133 kg de ureia (45% de N) ha-1, fracionado 

proporcionalmente igual, em três estádios fenológicos (ZADOKS; CHANG; KONZAK, 1974), 

no afilhamento (Z-20), no alongamento do colmo (Z-30) e antecendendo o emborrachamento 

(Z-37). A recomendação de adubação foi realizada conforme interpretação da análise química 

de solo para 0,10 m de profundidade, primeiro cultivo e com expectativa de colheita de 5 t de 

sementes ha-1 (CQFS, 2016). 

Os manejos fitossanitários de pragas (plantas daninhas, insetos e doenças) seguiram as 

indicações para a cultura (EMBRAPA, 2017). Preventivamente foram realizadas aplicações de 

inseticidas e fungicidas. No emborrachamento, anteriormente a abertura da bainha da folha 

bandeira (Z-45) foi aplicado trifloxystrobin + prothioconazole (Fox®, 75 e 87,5 g i.a. ha-1). No 

início do espigamento (Z-50) foi aplicado thiamethoxam + lambda-cyhalothrin (Engeo Pleno®, 

21,15 e 15,9 g i.a. ha-1) e trifloxystrobin + tebuconazol (Nativo®, 60 e 120 i.a. ha-1). No 

florescimento (Z-60) foi aplicado propiconazole (Tilt®, 187,5 g i.a. ha-1). Todas as aplicações 

descritas foram realizadas com pulverizador acoplado ao trator, com 180 L ha-1 de volume de 

calda e pontas do tipo jato plano (Teejet® XR 100.02) espaçadas 0,5 m entre si. 

Anteriormente à aplicação dos tratamentos, foram realizadas avaliações em todas as 

parcelas do experimento para atestar a homogeneidade e impedir a presença de erros a priori. 

Aquelas parcelas que apresentaram variação foram descartadas. A avaliação foi realizada pela 

coleta de plantas (0,8 m²) por parcela para a quantificação do número de plantas, afilhos e 

espigas por área e a massa de espigas. 
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Quadro 2. Características das cultivares de trigo utilizados no experimento. 

Descrição BRS Parrudo TBIO Sinuelo 

 ---------------Características agronômicas¹------------- 

Ciclo (dias para maturação) Precoce/Médio (135) Médio (145) 

Altura média Média Média/Baixa 

Comportamento ao acamamento R/MR R/MR 

Germinação na espiga MS R/MR 

 -------------------Qualidade tecnológica¹--------------- 

Classificação Pão/melhorador Pão 

Força de glúten (w médio) 330 269 

Estabilidade (minutos) 30 16,7 

Coloração do pericarpo Vermelho Vermelho 

Dureza do pericarpo Duro Duro 

Massa de mil sementes (gramas) 35 36 

 ----------------------Estande de plantas²----------------- 

 2016 2017 2016 2017 

Número de plantas (m-²) 112 76 171 69 

Número de espigas (m-²) 358 190 549 175 

Massa da matéria seca espiga (g m-²) 594 325 725 302 
MR=moderadamente resistente, R=resistente, MS=moderadamente suscetível. ¹Informações retiradas do site do 

detentor das sementes. ²Informações do experimento. 

 

Delineamento experimental e descrição dos tratamentos 

A unidade experimental foi composta por 7,75 m x 2 m, totalizando 15,5 m2. O 

delineamento experimental foi de blocos casualizados com cinco repetições. As duas cultivares 

utilizadas foram analisadas separadamente. 

Os tratamentos foram constituídos da combinação de herbicidas e estádios fenológicos 

de aplicação, acrescidos de um tratamento sem aplicação, totalizando 13 tratamentos. Foram 

utilizados os herbicidas: glufosinate-ammonium (Finale®, 350 g i.a. ha-1), glyphosate (Stinger®, 

1440 g i.a. ha-1) e paraquat (Gramoxone®, 400 g i.a. ha-1). Os estádios fenológicos de aplicação 

dos herbicidas foram: Z-83 (semente iniciando a textura de massa e coloração verde, conteúdo 

pegajoso ao ser amassado pela pressão do polegar), Z-85 (semente de massa macia e coloração 

verde clara, quando pressionado com a unha do polegar a marca desaparece rapidamente), Z-

87 (semente de massa dura e coloração vermelha clara, quando pressionada com a unha do 

polegar a marca permanece) e Z-92 (semente de massa muito dura e coloração vermelha, não 

podendo ser amassada pela pressão do polegar). A definição do estádio fenológico foi 

estabelecida por pelo menos 50% das plantas da parcela, avaliando-se as espigas 

aleatoriamente. 

Não foram utilizados adjuvantes e surfactantes na calda de pulverização, na solução 

utilizou-se água potável. Os tratamentos foram aplicados com pulverizador costal, pressurizado 

com CO2, com calibração proporcional a um volume de calda de 150 L ha-1 a 200 kPa de 
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pressão. A barra de pulverização foi constituída de quatro pontas do tipo jato plano (Teejet® 

XR 100.02), espaçadas 0,5 m entre si. 

 

Variáveis analisadas 

Após a aplicação dos herbicidas (tratamentos), a fitointoxicação (%) foi mensurada por 

meio de análises visuais a cada dois dias, até o 12º dia, utilizando-se um diagrama de notas 

(SBCPD, 1995). Atribuiu-se “nota 0” pela ausência de injúrias à cultura e “nota 100” pela morte 

de 100% das plantas de trigo. Foi quantificado o tempo de antecipação do ponto de colheita 

após a aplicação dos herbicidas (APCAAH, dias) e a antecipação do ponto de colheita relativa 

ao tratamento sem a aplicação de herbicidas (APCRTSA, dias). O ponto de colheita foi definido 

pela maturação de no mínimo 95% das espigas, coloração pálea e curvatura decumbente. 

Foram colhidos manualmente, debulhados e limpos mecanicamente, seis m² de cada 

unidade experimental. Procedeu-se a aferição por meio de balança semianalítica, descontando-

se o conteúdo de água (base 13%) para a estimação da produtividade de sementes (kg de 

sementes ha-1). Retirou-se uma amostragem de sementes para aferição da umidade das sementes 

após a colheita (UM, %) e massa do hectolitro (MH, kg de sementes hL-1) por meio do medidor 

automatizado G650i® (Gehaka, São Paulo, SP, Brasil). Foram realizadas oito contagens de cem 

sementes, quantificando-se a massa de mil sementes (MMS, gramas) pela média das massas 

obtidas nas subamostras. 

A viabilidade econômica na comercialização de sementes (VECS, R$ ha-1) foi calculada 

pela diferença entre o valor monetário investido para realizar uma aplicação de agrotóxico na 

pré-colheita da cultura e o valor monetário do retorno econômico provindo da comercialização 

das sementes. O custo referencial, bem como a produtividade de sementes relativa (PSR, kg ha-

1) foi equivalente aos valores obtidos no tratamento sem aplicação de herbicidas (Quadro 3).  
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Quadro 3. Detalhamento do custo para realização de uma aplicação de agrotóxico. 

Descrição do serviço / Ano da safra 2016 2017  
----------Despesas e custos (R$ ha-1)---------- 

Operações com máquinas 
 

 

     -Trator 25,08 25,58 

Depreciação 
 

 

     -Trator 7,40 8,14 

     -Pulverizador 10,84 11,93 

Aquisição de agrotóxicos 
 

 

     -Finale® (glufosinate-ammonium) 101,50 81,20 

     -Stinger® (glyphosate) 39,00 31,20 

     -Gramoxone® (paraquat) 48,00 38,40  
----------Receitas (R$ kg-1 de trigo)---------- 

Comercialização do trigo (semente) 1,40 1,40 
*Para o cálculo do valor monetário investido na aplicação de agrotóxicos (R$ ha-1) foram somadas as despesas 

conforme o herbicida/dose utilizado. As despesas relacionadas à aplicação foram baseadas no custo de produção 

(CONAB, 2016); os valores de mercado dos insumos foram baseados em informe verbal em empresa agropecuária 

da região de Cruz Alta, RS, Brasil, no dia 01/12/2016. 

 

Análise estatística  

Os dados provenientes das variáveis analisadas foram submetidos ao teste das 

pressuposições do modelo matemático sendo verificados quanto à normalidade dos erros, 

homogeneidade das variâncias e aditividade do modelo, pelos testes de Shapiro-Wilk, Bartlett 

e não aditividade de Tukey, respectivamente (MARTIN; STORCK, 2008). Foi realizada a 

análise de variância conjunta [teste F (p≤0,05)], composta pelos 13 tratamentos e os dois anos 

de experimento. Após, procedeu-se o teste complementar de agrupamento de médias [Scott-

Knott (p≤0,05)]. Foram utilizados os softwares Action® (Estatcamp, São Carlos, SP, Brasil) e 

Genes® (CRUZ, 2013). 

 

RESULTADOS 

Com base na análise de variância conjunta não houveram interações entre os tratamentos 

e os anos em que foram realizados os experimentos para a cultivar BRS Parrudo, bem como, 

para algumas variáveis da cultivar TBIO Sinuelo (Tabela 1). As variáveis analisadas são 

apresentadas por suas médias (Tabela 2, 3 e Figura 1). 
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Tabela 1. Resumo da análise de variância conjunta representado pelos quadrados médios dos caracteres de trigo (BRS Parrudo e TBIO Sinuelo) 

submetido a aplicação de herbicidas não-seletivos na pré-colheita nas safras de 2016 e 2017. 
FV1 GL PS2 MH MMS UM PSR VECS APCAAH3 APCRTSA3 

  ----------------------------------------------------------------------------BRS Parrudo---------------------------------------------------------------------------- 

Bloco/Ano 8 66,29 3,66 2,79 2,37 66,30 129,95 - - 

Tratamentos 12 117,15* 3,01ns 11,09ns 13,99ns 127,41ns 307,23ns - - 

Ano 1 94483,42* 761,0* 191,08* 0,17* 481,64* 1030.11* - - 

Tratamentos/Ano 12 87,92ns 7,63ns 4,40ns 13,69ns 77,65ns 153,12ns - - 

Erro 96 74,64 1,74 1,53 1,04 74,65 146,32 - - 

>QME/<QME 2,89 1,79 6,98 1,97 7,06 7,04 - - 

Média geral 3091,78 71,80 32,27 12,96 -170,84 -333,37 - - 

CV (%) 8,83 1,83 3,83 7,89 59,92 14,74 - - 

 ----------------------------------------------------------------------------TBIO Sinuelo-------------------------------------------------------------------------- 

Bloco/Ano 8 247,33 9,10 1,58 4,29 247,22 488,79 0,63 0,25 

Tratamentos 12 1096,82ns 5,92ns 18,88ns 24,59ns 1096,90ns 2291,96ns 121,91* 149,63* 

Ano 1 247042,36* 38,25ns 318,02* 51,43* 1719,87* 3409,41* 0,37ns 88,06* 

Tratamentos/Ano 12 747,53ns 5,23ns 7,29* 10,51* 747,46* 1495,86* 7,96* 3,65* 

Erro 96 101,06 1,91 1,24 1,00 101,04 198,11 0,70 0,55 

>QME/<QME 1,65 1,31 1,56 1,57 6,98 6,97 1,08 1,06 

Média geral 3316,70 74,25 28,68 14,52 -266,77 -464,78 8,70 4,06 

CV (%) 9,58 1,86 3,88 6,90 19,15 95,76 9,62 18,38 
1Fonte de variação (FV), grau de liberdade (GL), coeficiente de variação (CV); 2Caracteres: produtividade de sementes (PS, kg ha-1), massa do hectolitro (MH, kg hL-1), massa 

de mil sementes (MMS, g), umidade de sementes na colheita (UM, %), produtividade de sementes relativa (PSR, kg ha-1), viabilidade econômica na comercialização de sementes 

(VECS, R$ ha-1), antecipação do ponto de colheita após a aplicação dos herbicidas (APCAAH, dias) e antecipação do ponto de colheita relativa ao tratamento sem aplicação de 

herbicidas (APCRTSA, dias); 3caracteres mensurados apenas na cultivar TBIO Sinuelo; não significativo e 5% de diferença estatística pelo teste F (ns e *, respectivamente).
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Fitointoxicação e antecipação do ponto de colheita 

Por motivos técnicos e de mão-de-obra a fitointoxicação foi mensurada somente para a 

cultivar TBIO Sinuelo. Em geral os tratamentos onde foram utilizados os herbicidas 

glufosinate-ammonium e paraquat foram mais eficientes (Figura 2). No experimento de 2016 

obteve-se maiores antecipações em relação ao segundo ano experimental. Após a aplicação do 

herbicida, o tempo de antecipação do ponto de colheita é influenciado pelo estádio fenológico 

em que este manejo foi realizado. Foram proporcionadas condições de colheita após a aplicação 

dos herbicidas glufosinate-ammonium (9,5 e 8,8 dias), glyphosate (11,2 e 10,9 dias) e paraquat 

(7,9 e 8,5 dias), para as safras de 2016 e 2017, respectivamente. Contudo, é importante 

comparar este período em relação ao tratamento onde não houve aplicação de herbicidas. 

Assim, sendo possível comparar com uma condição normal de cultivo sem a maturação forçada 

pelo herbicida. Para o primeiro ano (5,4, 4 e 6,6) e em 2017 (4,3, 2,2 e 4,1) dias de antecipação 

para os herbicidas glufosinate-ammonium, glyphosate e paraquat, respectivamente. 

Independentemente do herbicida aplicado, os dois estádios fenológicos inicias aplicados (Z-83 

e Z-85) promovem maior antecipação. Em algumas situações, como por exemplo a aplicação 

do herbicida glyphosate no estádio Z-92, não proporciona antecipação. 
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Figura 2. Fitotointoxicação (%) de trigo (TBIO Sinuelo) submetido a aplicação de herbicidas 

não-seletivos na pré-colheita nas safras de 2016 (a) e 2017 (b) e antecipação do ponto de 

colheita após a aplicação dos herbicidas (APCAAH, dias) e antecipação do ponto de colheita 

relativa ao tratamento sem aplicação (APCRTSA, dias). 

 

Componentes da produtividade de sementes 

Os componentes da produtividade de sementes foram influenciados pela aplicação de 

herbicidas na pré-colheita. Em geral, o rendimento das variáveis foi maior para o tratamento 

sem aplicação e em algumas situações sendo inalterado pelos herbicidas. A produtividade de 

sementes não foi afetada na safra de 2017 para ambas cultivares testadas, bem como, a massa 

do hectolitro para a cultivar TBIO Sinuelo (Tabela 2).  
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A estação de cultivo representado pelo ano em que foi conduzido o experimento exerceu 

influência sobre os principais componentes da produção. Devido a concentração de 

precipitações pluviais anteriores a instalação do experimento no ano de 2017, a população de 

plantas estabelecidas foi reduzida devido falhas na emergência. Aliado a isso, durante o ciclo 

de desenvolvimento ocorreram altas temperaturas médias diárias, aumentando a 

evapotranspiração das plantas (Figura 1). Com isso, o estresse reduziu-se a produção de 

fotoassimilidos interferindo diretamente na produção que apresentou índices insatisfatórios 

quando comparados com a estação de cultivo anterior. 

A produtividade de sementes obtida nos tratamentos em que os herbicidas foram 

aplicados nos estádios Z-87 e Z-92 não diferiu estatisticamente a obtida no tratamento sem 

aplicação, para as duas cultivares na safra de 2016. A aplicação nos dois primeiros estádios 

fenológicos proporcionou redução média de 4,6% (BRS Parrudo) e de 25,4% (TBIO Sinuelo). 

O herbicida glyphosate não afetou a produtividade de sementes da cultivar BRS Parrudo, 

independentemente do estádio fenológico de aplicação. Já o herbicida glufosinate-ammonium 

(Z-83) reduziu 1308 kg de sementes ha-1 em relação a média do experimento com a cultivar 

TBIO Sinuelo. 

A massa do hectolitro da cultivar TBIO Sinuelo foi pouco influenciada pelos herbicidas, 

sendo reduzida apenas pela utilização do glufosinate-ammonium e paraquat, no estádio Z-83 

(2016). Já para a cultivar BRS Parrudo a redução não foi evidenciada apenas com uso de 

glyphosate no estádio Z-87 e Z-92 (2016) e com aplicação de qualquer um dos herbicidas no 

estádio Z-92 (2017). O tratamento sem aplicação de herbicidas apresentou as maiores médias, 

porém, não foi atestada diferença estatística em todas as ocasiões. 

A massa de mil sementes foi influenciada principalmente pelo estádio de aplicação do 

herbicida. Sementes de maior massa foram obtidas nas aplicações em Z-87 e Z-92 ocorrendo 

redução na massa de sementes principalmente no estádio Z-83. Quando comparada ao 

tratamento sem aplicação, a dessecação na pré-colheita promoveu redução média de 10,9 (BRS 

Parrudo) e 2,6% (TBIO Sinuelo) na massa de mil grãos, independentemente do herbicida e do 

estádio fenológico de aplicação (2016). Nos experimentos na segunda safra mantiveram-se as 

reduções, 8,7 e 2,9%, respectivamente. 
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Tabela 2. Componentes da produtividade de trigo (BRS Parrudo e TBIO Sinuelo) submetido a 

aplicação de herbicidas não-seletivos na pré-colheita nas safras de 2016 e 2017.  

Herbicida 
Estádio 

Fenológico 

Produtividade de 

sementes (kg ha-1) 

Massa do 

hectolitro (kg hL-1) 

Massa de mil 

sementes (g) 

Umidade de 

sementes (%) 

  2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

  ----------------------------------------BRS Parrudo---------------------------------------- 

glufosinate-

ammonium 

Z-83 3756 b* 2145ns 74,3 b 67,6 b 32,3 c 30,2 b 16,1 a 14,8 a 

Z-85 3843 b 2202 74,3 b 68,0 b 34,2 b 30,3 b 16,6 a 12,7 b 

Z-87 4008 a 2301 73,3 b 70,3 a 33,3 c 31,3 a 11,2 d 12,6 b 

Z-92 4140 a 2264 74,0 b 70,7 a 34,8 b 31,3 a 11,1 d 12,4 b 

glyphosate 

Z-83 3928 a 2189 73,4 b 68,9 b 32,0 c 29,9 b 13,8 b 14,3 a 

Z-85 4178 a 2219 73,5 b 69,0 b 33,3 c 30,3 b 15,7 a 12,8 b 

Z-87 4144 a 2211 75,7 a 69,4 b 34,3 b 31,8 a 11,2 d 12,0 b 

Z-92 3989 a 2283 75,6 a 70,7 a 34,4 b 32,0 a 11,0 d 12,7 b 

paraquat 

Z-83 3534 b 2195 73,8 b 69,3 b 30,3 d 30,6 b 13,2 c 13,0 a 

Z-85 3779 b 2238 73,9 b 68,6 b 32,0 c 31,2 a 15,2 a 13,8 a 

Z-87 3806 b 2227 73,0 b 68,5 b 33,3 c 31,5 a 11,2 d 12,1 b 

Z-92 3991 a 2282 73,5 b 70,1 a 34,3 b 31,6 a 11,4 d 12,4 b 

Sem aplicação 4176 a 2349 75,9 a 70,9 a 36,8 a 31,8 a 11,3 d 12,4 b 

 ----------------------------------------TBIO Sinuelo---------------------------------------- 

glufosinate-

ammonium 

Z-83 3386 c 1883ns 71,2 c 73,9ns 25,2 d 26,6 b 17,6 b 15,2 a 

Z-85 4221 b 1857 74,5 a 73,1 29,8 b 27,1 a 21,1 a 13,5 b 

Z-87 5128 a 1982 74,8 a 74,1 31,9 a 27,5 a 13,2 d 13,4 b 

Z-92 5340 a 1974 75,3 a 73,8 31,9 a 27,9 a 13,7 d 13,8 b 

glyphosate 

Z-83 4190 b 1795 75,8 a 73,5 29,1 b 26,4 b 14,8 c 14,7 a 

Z-85 4537 b 1903 76,3 a 74,2 29,9 b 26,8 b 17,1 b 12,8 b 

Z-87 5158 a 1969 75,2 a 73,5 31,5 a 27,8 a 13,3 d 13,4 b 

Z-92 5255 a 2015 74,9 a 72,9 31,6 a 27,3 a 13,4 d 13,9 b 

paraquat 

Z-83 4198 b 1839 73,4 b 73,7 26,9 c 26,2 b 15,0 c 15,6 a 

Z-85 4288 b 1943 75,4 a 72,9 29,5 b 26,0 b 18,0 b 13,0 b 

Z-87 4953 a 1984 74,2 a 73,8 31,8 a 27,4 a 13,1 d 13,7 b 

Z-92 5308 a 1962 75,7 a 73,4 31,5 a 27,8 a 13,1 d 13,8 b 

Sem aplicação 5077 a 2090 75.7 a 75,5 32,7 a 27,8 a 13,7 d 13,7 b 
*Letras distintas na coluna diferem entre si [Scott-Knott (p ≤0,05)]; nsnão significativo. 

 

Viabilidade econômica 

A análise de viabilidade econômica foi estimada a partir da produtividade média relativa 

ao tratamento sem a aplicação de herbicidas nos dois anos de experimentos. Assim, foi 

estabelecido, respectivamente, 4176 e 2349 kg de sementes ha-1 (BRS Parrudo) e 5077 e 2090 

kg de sementes ha-1 (TBIO Sinuelo). O valor monetário adquirido com a venda do insumo, 

descontando-se os custos de aplicação, representou a viabilidade econômica (Figura 3).  

Não houve incremento de produtividade de sementes em nenhum dos tratamentos com 

aplicação de herbicidas na pré-colheita da cultivar BRS Parrudo. Em média, houveram reduções 

de 251 e 119 kg de sementes ha-1 no primeiro e segundo ano, respectivamente. Em consequência 

disto, em nenhuma ocasião houve viabilidade econômica desta tática de manejo. Apesar do 

déficit econômico não houve diferença estatística para os resultados de 2017. No ano anterior, 

as aplicações dos herbicidas glufosinate-ammonium e paraquat nos estádios fenológicos Z-83, 



36 

 

Z-85 e Z-87 (somente para o segundo herbicida) provocaram os maiores déficits. Esse dano 

econômico variou de 194 a R$ 989 ha-1. 

Com a cultivar TBIO Sinuelo, não houve incremento de produtividade de sementes no 

ano de 2017, não diferindo estatisticamente do tratamento sem aplicação de herbicidas. Já para 

o ano de 2016 essa situação ocorreu apenas nas aplicações dos três herbicidas testados nos 

estádios fenológicos Z-87 e Z-92. Porém, esse incremento na viabilidade econômica foi 

evidenciado somente no estádio Z-92, variando em média R$ 228 ha-1. Ressalta-se 

negativamente a aplicação do herbicida glufosinate-ammonium no estádio Z-83 que provocou 

déficit econômico de R$ 2512 ha-1. 
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Figura 3. Produtividade relativa (barras) e viabilidade econômica na comercialização de 

sementes (linhas) de trigo [BRS Parrudo (a) e TBIO Sinuelo (b)] submetido a aplicação de 

herbicidas não-seletivos na pré-colheita nas safras de 2016 e 2017. Os valores obtidos nos 

tratamentos sem a aplicação de herbicidas serviram como referência (zero). Letras distintas 

diferem entre si [Scott-Knott (p ≤0,05)]; nsnão significativo. 
 

DISCUSSÃO 

A produtividade de sementes foi influenciada principalmente pelo estádio fenológico de 

aplicação com as aplicações feitas em estádios mais antecipados apresentando maior redução. 

Utilizando-se a cultivar Quartzo a aplicação de herbicidas nos estádios 11.2 e 11.3 da escala 

fenológica de Feeks (LARGE, 1954) não influencia na produtividade de grãos em relação à 

testemunha (BELLÉ et al., 2014). Porém, a utilização da escala fenológica parece não ser 
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adequada para este tipo de estudo, por exemplo, o estádio 11.2 compreende o Z-83 até o Z-87 

(ZADOKS; CHANG; KONZAK, 1974). Com isso, a precisão da informação é prejudicada, 

pois nesse intervalo de tempo transcorrem mais de dez dias, e em condições de campo isso é 

determinante para a maturação da cultura. Para a cultivar CD 150, a aplicação dos herbicidas 

glufosinate-ammonium, paraquat, glyphosate, clethodim e diquat no estádio Z-80 reduziram a 

produtividade de grãos (KRENCHINSKI et al., 2017). 

Com 71,8% das plantas de trigo no estádio 11.2, Lunkes (2014) aponta que não há 

perdas na produtividade de grãos pela dessação. Comparando com os resultados do presente 

estudo, o referido estádio não seria indicado. Já a recomendação para o estádio 11.3 coincide 

com os estádios Z-91 e Z-92, podendo ser uma época adequada para não haver redução em 

relação à testemunha. Essa afirmação é sustentada por Cechinel (2014) para as cultivares CD 

123, BRS Pardela e TBIO Pioneiro, que expressam características fenológicas semelhantes às 

utilizadas no presente trabalho. Aplicações muito antecipadas, como por exemplo, glyphosate 

no Z-70 (YENISH; YOUNG, 2000), paraquat no Z-79 (SANTOS; VICENTE, 2009) e ambos 

herbicidas com umidade da massa de grãos entre 45-65% (MELLADO; PEDREROS, 2005) 

promovem redução na produção. A partir do estádio Z-88 (NARDI FILHO, 2013) e com teor 

de umidade dos grãos abaixo de 40% (DARWENT et al., 1994) são indicadores mais confiáveis 

para que não ocorram perdas. 

A redução na produção de sementes pode ser explicada pela sua relação com os 

principais componentes da produtividade. Antes da antese o número de espigas por área, 

número de espiguetas por espiga e o número de sementes por espigueta são os principais 

(BELLIDO, 1991). Esses caracteres não foram mensurados pois já estavam definidos no 

momento da aplicação dos tratamentos. Após a maturação fisiológica o principal componente 

da produtividade é a massa de sementes. No presente estudo, esse caractere foi reduzido devido 

à aplicação dos herbicidas, confrontando os resultados obtidos em trabalhos anteriores que 

avaliaram diferentes épocas de aplicação (BELLÉ et al., 2014; SANTOS; VICENTE, 2009) e 

herbicidas (CECHINEL, 2014). O estresse na planta causado pela aplicação de herbicidas 

influencia em vários processos fisiológicos. A translocação de fotoassimilados em função do 

enchimento de grãos pode ter sido influenciado. Durante o processo de assimilação da 

fotossíntese, são acomodados os carboidratos nas sementes em forma de grânulos de amido 

(TAIZ et al., 2017). Nos cereais, como o trigo, o principal constituinte estrutural da semente é 

o amido, portanto, esse fato pode ter reduzido a massa de grãos. 

Analisando do ponto de vista prático na produção de sementes, há uma relação direta 

entre a massa de sementes e a qualidade. Sementes mais pesadas são maiores e proporcionam 
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o aumento de vigor e germinação (BREDEMEIER; MUNDSTOCK; BÜTTENBENDER, 

2001). Ainda, esses mesmos autores complementam que as plântulas originadas apresentam 

maior taxa de emissão de folhas e atributos morfológicos referentes ao afilhamento. Isso 

significa que em condições de campo, esse tipo de sementes irá se sobressair em condições 

adversas, principalmente, relacionadas ao processo de semeadura.  

A forma, uniformidade, densidade e tamanho dos grãos expressam a massa do 

hectolitro, uma análise física da qualidade tecnológica do trigo (LUNKES, 2014). Com 

quaisquer dos herbicidas testados a aplicação com umidade da massa de grãos superior a 45% 

promove reduções, em contrapartida, a aplicação com umidade inferior a 35% não produz 

efeitos de redução significativos (CALVIÑO et al., 2002; MELLADO; PEDREROS, 2005). No 

presente estudo a massa do hectolitro não foi influenciada, porém, salienta-se que os maiores 

índices para essa variável coincidiram com os maiores índices de porcentagem de umidade. 

Antecipando-se a colheita e secagem dos grãos de trigo não há interferência na qualidade 

tecnológica da farinha (CARNEIRO et al., 2005). Porém, sementes colhidas mais úmidas estão 

propensas a germinação na espiga, devendo ser secas por processo forçado. Com isso, há 

incremento de custos operacionais referentes ao processo de secagem. 

Os herbicidas têm potencial para promover a dessecação de folhas e colmos de trigo, 

antecipando sua colheita em cinco dias, para glufosinate-ammonium (NARDI FILHO, 2013), 

paraquat e glyphosate (CALVIÑO et al., 2002). Esses mesmos autores relatam diminuição da 

umidade da massa de grãos em relação ao tratamento testemunha. Relacionando com o presente 

estudo deve-se estabelecer a comparação na mesma época de aplicação, ou seja, após o estádio 

Z-88. Dessa forma, ambos resultados concordam na questão do potencial de redução da 

umidade da massa de sementes. Fica evidente a maior contribuição para o efeito do estádio 

fenológico de aplicação em relação ao herbicida e sua dose, já que neste estudo o tratamento 

testemunha foi significativamente superior em relação aos herbicidas. Em se tratando da 

antecipação de colheita em relação a testemunha, os herbicidas glufosinate-ammonium (4,8 

dias), glyphosate (2,1 dias) e paraquat (5,3 dias) apresentaram-se pouco eficientes e sem 

viabilidade econômica. Esses resultados corroboram com o boletim da Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária buscando estratégias de sucessão trigo-soja para o planalto riograndense 

(PIRES et al., 2016). 

Considerando o ciclo das cultivares utilizadas no sul do país, há predominância de 

cultivares do tipo precoce e médio (EMBRAPA, 2017). O desenvolvimento do trigo é 

diretamente proporcional a temperatura, apresentando uma relação linear entre a temperatura 

média e taxa de desenvolvimento. Portanto, é possível quantificar a duração de determinadas 



40 

 

fases em unidade de tempo térmico (RODRIGUES et al., 2011). Com base nessa informação, 

pode-se inferir que quanto mais curto for o ciclo de uma cultivar, menor será a antecipação de 

colheita proporcionada pela dessecação. Pontualmente, um dos aspectos que fica determinante 

para adoção dessa prática é que não se aplica para cultivares precoces pois não haverá 

antecipação, visto que, a transição entre os estádios fenológicos dependende de menor acúmulo 

térmico. 

Na presente pesquisa, assim como a de Bellé et al. (2014), a definição do momento de 

aplicação foi estratificado em estádios fenológicos, os quais são bastante difíceis de se 

identificar precisamente em condições de campo. Aspectos visuais da coloração das plantas 

também mostraram ser pouco eficientes, já que mudanças de coloração nas folhas são 

estreitamente dependentes das condições ambientais (CALVIÑO et al., 2002). Aferição da 

umidade da massa de sementes (DARWENT et al., 1994) também é um método bastante 

subjetivo pois na mesma planta, tem-se espigas com diferentes estádios de maturação, bem 

como, na mesma espiga, tem-se sementes em estádio de maturação distinto, logo, umidades 

diferentes. O teor de clorofila na folha bandeira pode ser um método promissor, pois mostrou 

relação com o estresse oxidativo provocado pelo herbicida paraquat (EKMEKCI; 

TERZIOGLU, 2005). Outro aspecto que precisa ser melhor explorado diz respeito a 

representatividade das amostragens e o correto método de análise experimental.  

A aplicação de herbicidas não seletivos na pré-colheita do trigo tem como vantagens: 

pouca influência na massa do hectolitro e pode proporcionar antecipação de colheita em relação 

a testemunha e indiretamente, aumento da eficiência da colheita mecanizada pela uniformização 

da maturação do dossel de plantas; e desvantagens: a redução na produtividade e massa de 

sementes, proporcionando colheita de sementes mais úmidas e não havendo viabilidade 

econômica na comercialização de sementes.  

Conforme verificado, há redução significativa na produção do trigo aliada a antecipação 

de colheita. Em um cenário de produção hipotético, desta forma seria possível realizar a 

semeadura da cultura sucessora em época antecipada. Tornaria-se necessário verificar a 

viabilidade econômica dessa estratégia, pois pode ser que em determinada circustância seja 

favorável penalizar a produção do trigo em virtude de alocar a cultura subsequente em uma 

melhor estação de crescimento e assim maximizando sua produção. Enfatiza-se que essa seria 

uma situação pontual, mas que deve ser ponderada do ponto de vista da Ecofisiologia de plantas 

e do aspecto econômico. Portanto, estas são lacunas para serem elucidadas em futuros 

experimentos, já que o sistema de produção está em constante mudança. Para as situações que 

foram analisadas neste trabalho a dessecação na pré-colheita do trigo não é recomendada. 
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CONCLUSÕES 

A aplicação dos herbicidas não-seletivos glufosinate-ammonium (350 g i.a. ha-1) e 

paraquat (400 g i.a. ha-1) na pré-colheita promovem maior fitointoxicação do trigo, antecipando 

a colheita em 4,8 e 5,3 dias, respectivamente. Há redução na produtividade e massa de sementes, 

não havendo viabilidade econômica para ambas cultivares avaliadas.  
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4 ARTIGO 2 - APPLICATION OF NON-SELECTIVE HERBICIDES IN THE PRE-

HARVEST OF WHEAT DAMAGES SEED QUALITY 

 

Esse capítulo será apresentado pelo artigo científico em sua formatação final, pois compreende 

o manuscrito publicado na revista American Journal of Plant Sciences (volume 9, número 1 de 

2018). Artigo disponível em: https://doi.org/10.4236/ajps.2018.91010 
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5 ARTIGO 3 - MORFOLOGIA E ATIVIDADE ENZIMÁTICA DE PLÂNTULAS 

ORIGINÁRIAS DE TRIGO DESSECADO NA PRÉ-COLHEITA 

 

RESUMO - A prática de dessecação na pré-colheita contribui para a colheita mecanizada de 

sementes evitando a perda de produção por fatores abióticos de constante ocorrência. O objetivo 

desse trabalho foi verificar se a dessecação de plantas de trigo na pré-colheita afeta aspectos 

morfológicos e fisiológicos das plântulas provindas das sementes das plantas dessecadas. Para 

isso, foram conduzidos experimentos inicialmente no campo, onde os tratamentos foram 

aplicados, e, no laboratório onde foram avaliados os parâmetros morfológicos e fisiológicos. 

Os tratamentos foram constituídos pela combinação de herbicidas (glufosinate-ammonium, 

glyphosate e paraquat) e estádios fenológicos de aplicação (Zadoks: 83, 85, 87 e 92) acrescido 

de tratamento adicional (sem aplicação). Para a cultivar TBIO Sinuelo, a utilização de 

herbicidas reduziu em 52 e 46% o comprimento e a área projetada da parte aérea de plântulas, 

respectivamente, assim como reduziu o comprimento, área de superfície e volume de raízes. 

Para a cultivar BRS Parrudo, a aplicações de herbicidas na pré-colheita não interferiram nos 

parâmetros radiculares quando comparado com o tratamento sem aplicação. A concentração de 

peróxido de hidrogênio foi acrescida naqueles tratamentos que receberam a aplicação de 

herbicidas, assim como a atividade da enzima guaiacol peroxidase. Fisiologicamente, há maior 

produção de peróxido de hidrogênio para a cultivar TBIO Sinuelo, aumento na atividade da 

enzima guaiacol peroxidase para ambas cultivares, assim como, não há interferência na 

atividade da enzima superóxido dismutase. A morfologia da parte aérea e do sistema radicular 

são afetados negativamente com aumento da atividade enzimática e conteúdo de peróxido de 

hidrogênio em plântulas provindas de sementes das plantas dessecadas na pré-colheita. 

 

Palavras-chave: amônio-glufosinate, glifosato, paraquate, Triticum aestivum (L). 

 

MORPHOLOGY AND ENZYMATIC ACTIVITY OF SEEDLING FROM WHEAT 

DESICCATED IN PRE-HARVEST 
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ABSTRACT - Pre-harvest desiccation practice contributes to the mechanical harvesting of 

seeds prevent reduction of yield by abiotic factors even occurrence. The objective of this work 

was to evaluate if the desiccation of wheat plants in the pre-harvest affects the morphological 

and physiological aspects of the seedlings from the seeds of the desiccated plants. For this, 

experiments were done initially in the field, where the treatments were applied, and in the 

laboratory where the morphological and physiological parameters were evaluated. The 

treatments were constituted by the combination of herbicides (glufosinate-ammonium, 

glyphosate, and paraquat) and phenological stages (Zadoks: 83, 85, 87 and 92) plus additional 

treatment (without application). For cultivar TBIO Sinuelo, the use of herbicides reduced in 52 

and 46% the length and the projected area of the shoot, respectively, as well as reduction of the 

length, surface area and volume roots. For the cultivar, BRS Parrudo, herbicide applications at 

the preharvest did not interfere with the root parameters when compared to the treatment 

without application. The concentration of hydrogen peroxide was increased in those treatments 

that received the application of herbicides, as well as, the activity of guaiacol peroxidase 

enzyme. Physiologically, there is a higher production of hydrogen peroxide for cultivar TBIO 

Sinuelo, increase in the activity of guaiacol peroxidase enzyme for both cultivars, as well as, 

there is no interference in superoxide dismutase enzyme activity. The morphology of the shoot 

and the root are negatively affected by increased enzymatic activity and hydrogen peroxide 

content in seedlings coming from the plants seeds desiccateds in the preharvest. 

 

Keywords: glufosinate-ammonium, glyphosate, paraquat, Triticum aestivum (L). 

 

INTRODUÇÃO 

A aplicação de herbicidas não-seletivos antes da colheita das culturas agrícolas visa o 

controle de plantas daninhas de ocorrência tardia e também acelera a secagem da planta para 

promover uma colheita rápida e eficiente (BRESNAHAN et al., 2003). Após a maturação 

fisiológica, as sementes são danificadas fisiologicamente se ficarem expostas as intempéries 

climáticas. Assim, a dessecação da cultura na pré-colheita minimiza indiretamente a 

deterioração das sementes (BELLÉ et al., 2014). Na cultura do trigo essa é uma prática utilizada 

em vários países, porém, é importante salientar que é preciso obedecer a legislação vigente 

quanto aos ingredientes ativos utilizados e o período de carência até a comercialização da 

produção. 

Dentre os mecanismos de ação dos agrotóxicos aplicados em pré-colheita, é comum a 

utilização de herbicidas de ação total, conhecidos como dessecantes. Os inibidores da enzima 
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glutamina sintetase (glufosinate-ammonium) são moléculas que inibem a atividade da enzima 

elevando os níveis de amônia e interferindo no metabolismo do nitrogênio. Os inibidores da 

enzima 5-enolpiruvilchiquimato-3-fosfato-sintase (glyphosate) são moléculas que atuam no 

bloqueio desta enzima elevando os níveis de chiquimato no vacúolo, impedindo a síntese de 

aminoácidos aromáticos. Os inibidores do fotossistema I (paraquat) são moléculas que atuam 

como aceptores de elétrons tornando-se radicais livres que levam a disrupção de membranas 

celulares (OLIVEIRA Jr, 2011). 

A prática da dessecação na pré-colheita tem sido frequente em lavouras comerciais no 

Brasil, embora não haja dados experimentais contundentes sobre a sua eficiência prática, 

principalmente sobre a qualidade das sementes. Pesquisas recentes tem indicado redução na 

qualidade física e fisiológica de sementes motivadas pelo tipo de mecanismo de ação utilizado 

e ao estádio fenológico em que este herbicida foi aplicado (BELLÉ et al., 2014; 

KRENCHINSKI et al., 2017; FIPKE et al., 2018). Isso indica que aspectos morfológicos e 

fisiológicos dessas plântulas têm sido afetados, pois são evidenciadas altas porcentagens de 

plântulas anormais (BRASIL, 2009). 

O glyphosate quando aplicado entre os estádios 85-87 (ZADOKS; CHANG; KONZAK, 

1974), influenciou negativamente a velocidade de germinação, comprimento e massa seca de 

plântulas de trigo, reduzindo principalmente a profundidade do sistema radicular 

(JASKULSKI; JASKULSKA, 2014). Já a aplicação de glufosinate-ammonium no estádio 92 

não influenciou no comprimento e massa de plântulas (FIPKE et al., 2018). Quando aplicado 

no estádio 80, paraquat reduziu a massa de sementes e o comprimento total de plântulas 

(KRENCHINSKI et al., 2017). É importante salientar que todos os dados mencionados acima 

foram obtidos em plântulas emergidas em condições controladas. Na pesquisa citada, foram 

mensurados o comprimento correspondente entre a ponta da folha e a semente, e da semente 

até a ponta da raiz principal, desconsiderando-se sua espessura. Torna-se imprescindível 

mensurar outros componentes morfológicos que representem a emissão de folhas e raízes 

secundárias. 

Problemas relacionados ao crescimento de plântulas podem estar relacionados a 

questões bioquímicas e fisiológicas. O metabolismo aeróbico, assim como condições de 

estresse biótico ou abiótico levam a produção de espécies reativas de oxigênio (do inglês 

reactive oxygen species, ROS) nas células, resultando em estresse oxidativo (DEL-BUONO et 

al., 2011). Portanto, as ROS atuam nas vias de sinalização para expressão gênica em resposta a 

situações de estresse. Quando acumuladas nas células, as ROS podem reagir com moléculas 

biológicas e causar danos irreversíveis que podem levar à morte celular (BARBOSA et al., 
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2014). Um exemplo de ROS é o peróxido de hidrogênio (H2O2), produzido a partir da adição 

de elétros ao O2 ou a partir da redução de radicais hidroxil, também servindo como substrato 

para enzimas antioxidantes (BHATTACHARJEE, 2010). Para redução das ROS e eliminação 

do dano oxidativo, as plantas possuem um sistema de defesa antioxidante de natureza 

enzimática ou não (GILL; TUTEJA, 2010). Dentre as ezimas produzidas em cloroplastos, 

mitocôndrias e peroxissomos, destacam-se a superóxido dismutase, catalase, peroxidases, 

peroxirredoxinas, dentre outras (MITTLER, 2002).  

É evidente que alguns herbicidas utilizados na dessecação do trigo afetam seu 

desempenho produtivo e qualidade fisiológica das sementes. Torna-se necessário investigar as 

causas das anomalias em plântulas, desta forma contribuindo para a recomendação ou não desta 

prática agronômica. A partir do exposto, o objetivo desse trabalho foi verificar se a dessecação 

de plantas de trigo na pré-colheita afeta aspectos morfológicos e fisiológicos das plântulas 

provindas das sementes das plantas dessecadas. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Descrição da área experimental 

O experimento de campo foi conduzido na estação de cultivo de 2016 em Santa Maria, 

RS, Brasil (29° 42 ' S, 53° 42 ' O e altitude de 116 m). As duas cultivares de trigo utilizadas 

(BRS Parrudo e TBIO Sinuelo) foram manejadas de acordo com as indicações técnicas para a 

região de cultivo (EMBRAPA, 2017). Na pré-colheita da cultura, os herbicidas não-seletivos 

foram aplicados (tratamentos). Depois da colheita do experimento de campo, as sementes foram 

secas até atingirem 13% de umidade. Após, foram armazenadas em pacotes de papel e mantidas 

sob condições controladas de temperatura e umidade pelo período de três meses. 

 

Descrições dos tratamentos 

Os tratamentos foram compostos por herbicidas: glufosinate-ammonium [Finale®, 350 

g de ingrediente ativo (i.a.) ha-1], glyphosate (Stinger®, 1440 g i.a. ha-1) e paraquat 

(Gramoxone®, 400 g i.a. ha-1), estádios fenológicos de aplicação: 83 (semente iniciando a 

textura de massa e coloração verde, conteúdo pegajoso aos ser amassado pela pressão do 

polegar), 85 (semente de massa macia e coloração verde clara, quando pressionado com a unha 

do polegar a marca desaparece rapidamente), 87 (semente de massa dura e coloração vermelha 

clara, quando pressionada com a unha do polegar a marca permanece) e 92 (semente de massa 

muito dura e coloração vermelha, não podendo ser amassada pela pressão do polegar); e 
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tratamento adicional (sem aplicação). Os herbicidas foram aplicados utilizando-se um 

pulverizador costal pressurizado (200 kPa) a CO2, montado com uma barra composta por quatro 

pontas de jato plano (Teejet® XR 100.02), espaçadas a 0.5 m, com volume de aplicação 

equivalente a 150 L ha-1. 

 

Obtenção das plântulas 

O teste padrão de germinação foi utilizado para obtenção de plântulas normais. 800 

sementes foram semeadas em rolos de papel germiteste, umedecidos a 2,5 vezes o conteúdo de 

sua massa e levadas a incubadora (Biochemical Oxygen Demand EL 202, Eletrolab, São Paulo, 

SP, Brasil) a 20ºC (BRASIL, 2009). Foram consideradas plântulas normais aquelas que 

apresentaram formação completa do coleóptilo e pelo menos 2 mm de sistema radicular. As 

plântulas foram seccionadas com lâmina, dividindo-se em parte aérea e raízes para as 

avaliações. 

 

Morfologia de plântulas 

Foram utilizadas plântulas com quatro dias pois representam o resultado do vigor 

expresso pela primeira contagem do teste de germinação (BRASIL, 2009). Para obtenção das 

imagens foi utilizado um scaner profissional (XL 10000®, Epson America, Inc., Long Beach, 

CA, USA) equipado com uma unidade de luz adicional (TPU). Utilizou-se um software 

específico (WinRHIZO Pro 2007a®, Regent Instruments Inc., Ville de Québec, QC, Canada) 

para a determinação da morfologia de plântulas: comprimento (mm) e área projetada (mm²) da 

parte aérea; comprimento (mm), área superficial (mm²), diâmetro médio (mm) e volume (mm³) 

de raízes. 

 

Conteúdo de peróxido de hidrogênio 

Foram utilizadas plântulas com oito dias pois representam o resultado do teste padrão 

de germinação, coincidindo com o período final em que a plântula é nutrida com as reservas 

das sementes (BRASIL, 2009). Parte aérea de plântulas foram maceradas em nitrogênio líquido, 

homogeneizadas em ácido tricloroacético (0.1%, w/v), na sequência sendo centrifugadas 

(12,000 x g, 15 min, 4ºC). Uma fração do sobrenadante foi removida adicionando-se um buffer 

de fosfato de potássio (10 mM, pH 7) acrescido de iodeto de potássio (1 M). A concentração 

do peróxido de hidrogênio (H2O2, μmol g-1 de matéria seca) do sobrenadante foi determinada 

comparando-se a absorbância no comprimento de 390 nm com uma curva de calibração padrão 

(LORETO; VELIKOVA, 2001). 
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Enzimas antioxidantes 

Foram utilizadas plântulas com oito dias. Parte aérea e raízes de plântulas foram 

maceradas separadamente em nitrogênio. Para mensurar a atividade da enzima superóxido 

dismutase [SOD, unidades de enzima (U) mg-1 proteína] o método espectofotométrico foi 

utilizado (GIANNOPOLITIS; RIES, 1977). Uma solução contendo fosfato de potássio (50 mM, 

pH 7.8), metionina (13 mM), riboflavina (2 μM), nitroblue tetrazólio (75 μM), tetraácido de 

etilenodiamina (0.1 mM) e extrato enzimático (100 μL). A produção fotoquímica de azul de 

formozana oriunda do nitroblue tetrazólio foi monitorada pelo acréscimo na absorbância de 560 

nm. Uma unidade de SOD foi definida como a quantidade de enzima necessária para inibir a 

fotorredução de nitrobluetetrazolium em 50% (BEAUCHAMP; FRIDOVICH, 1971). Para 

mensurar a atividade da enzima guaiacol peroxidase (POD, U mg-1 proteína) obtendo-se o 

guaiacol como substrato (ZERAIK et al., 2008). Utilizou-se uma solução contendo fosfato de 

potássio (100 mM, pH 6.5), guaiacol (15 mM) e peróxido de hidrogênio (3 mM). A atividade 

da enzima foi mensurada pela oxidação do guaiacol para tetraguaiacol por meio da leitura a da 

absorbância em 470 nm. Para calcular a atividade da enzima utilizou-se o coeficiente de 

extinção molar de 26,6 mM-1 cm-1. 

 

Análise de dados 

Foi utilizado o delineamento inteiramente casualizado com os dados sendo verificados 

quanto aos pressupostos do modelo matemático. Procedeu-se a análise de variância [teste F 

(p<0,05)] desdobrando-se os graus de liberdade dos tratamentos com herbicidas versus o 

tratamento sem aplicação, em contrastes [Scheffé (p<0,05)]. O teste complementar de 

agrupamento de médias [Scott-Knott (p<0,05)] foi aplicado para os tratamentos com herbicidas. 

Utilizou-se os softwares Action® (Estatcamp, São Carlos, SP, Brasil) e Genes (CRUZ, 2013). 

 

RESULTADOS 

Os caracteres relacionados a morfologia de plântulas não atenderam ao pressuposto da 

normalidade dos erros pelo teste de Shapiro-Wilk test (p<0,05); para realização do teste F 

utilizou-se a transformação Box-cox com estimativa para o parâmetro de transformação λ pelo 

método de máxima verossimilhança. Houveram interações entre os fatores, bem como, 

diferença estatística para os contrastes envolvendo os tratamentos onde foi utilizado herbicidas 

na pré-colheita e o tratamento sem aplicação. (Tabela 1). 
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Tabela 1. Resumo da análise de variância representada pelos quadrados médios e contrastes entre os tratamentos com aplicação de herbicidas não-

seletivos na pré-colheita versus o tratamento sem aplicação sobre os caracteres relacionados a morfologia e fisiologia de plântulas de trigo. 

FV1 GL2 
------------------------------Parte aérea------------------------------- ------------------------------------------Raízes------------------------------------------ 

CPA AP H202 SOD POD CR AS DM VO SOD POD 

  -----------------------------------------------------------------------------BRS Parrudo-----------------------------------------------------------------------------  

Tratamentos 12 171,71* 1,19* 0,0039* 913,09* 852,27* 2763,42* 64,60* 0,0003* 0,01083* 90,29ns 60791,61* 

Fatorial 11 163,64* 1,11* 0,00382* 992,03* 855,46* 2936,40* 69,59* 0,00032* 0,01176* 97,94ns 60967,16* 

Contraste 1 260,52* 2,09* 0,00482ns 44,74ns 817,25* 860,66ns 9,66ns 0,00003ns 0,0006ns 6,17ns 58860,58* 

Erro 39/26 12,59 0,19 0,00146 213,13 35,58 557,91 8,94 0,00008 0,00124 123,24 2275,99 

Estádio Fenológico 3 41,78 0,54 0,00237 355,11 84,96 4540,01 83,03 0,0002 0,01049 18,64 39833,37 

Herbicida 2 389,10 1,84 0,00866 1037,83 2736,62 2356,09 108,65 0,0008 0,02479 368,86 169429,19 

Est.Fenol. x Herb. 6 149,41 1,15 0,00293 1295,23 613,65 2328,03 49,85 0,00022 0,00805 47,28 35380,05 

λ3
  2,05 1,84 - - - 1,29 1,99 2,50 1,79 - - 

Média  28,44 2,47 0,07 75,97 67,33 112,43 16,51 0,16 0,19 43,85 507,48 

CV (%)  12,5 17,7 55,1 19,2 8,9 21,0 18,1 5,8 18,2 25,3 9,4 

  ----------------------------------------------------------------------------TBIO Sinuelo-----------------------------------------------------------------------------  

Tratamentos 12 183,00* 2,80* 0,00318* 1264,10* 4408,68* 6478,14* 136,69* 0,00105* 0,01874* 919,56* 41444,23* 

Fatorial 11 143,44* 2,68* 0,00249ns 1353,60* 4598,43* 5384,19* 122,09* 0,00113* 0,01772* 1003,08* 45004,85* 

Contraste 1 618,27* 4,10* 0,01079** 279,61ns 2321,48* 18511,63* 297,40* 0,00011ns 0,03* 0,89ns 2277,46ns 

Erro 39/26 10,88 0,16 0,00122 175,45 124,79 137,74 4,03 0,00015 0,00088 260,65 7646,17 

Estádio Fenológico 3 300,63 6,21 0,00023 515,09 429,68 9929,55 255,91 0,00259 0,04011 392,06 317,78 

Herbicida 2 268,58 4,03 0,0043 4021,14 12409,87 10876,87 181,83 0,00064 0,01907 3824,14 37774,49 

Est.Fenol. x Herb. 6 23,12 0,47 0,00302 883,67 4078,99 1280,61 35,26 0,00057 0,00607 368,23 69758,50 

λ  - - - - - - - 2,50 0,88 - - 

Média  24,52 2,25 0,11 99,79 95,32 75,59 10,95 0,15 0,13 62,31 446,28 

CV (%)  13,5 18,0 31,3 13,3 11,7 15,5 18,3 8,2 23,3 25,9 19,6 
1Fontes de variação (FV), coeficiente de variação (CV%), 2graus de liberdade (GL), GL do erro para caracteres morfológicos (39) e enzimáticos (26); 3λ estimativa de 

transformação para aqueles caracteres que não atenderam ao pressuposto da normalidade dos erros. Caracteres: comprimento de parte aérea (CPA, mm), área projetada (AP, 

mm²), peróxido de hidrogêncio (H2O2, μmol g-1 de matéria fresca), superóxido dismutase [SOD, unidades de enzima (U) mg-1 proteína], guaiacol peroxidase (POD, U mg-1 

proteína), comprimento de raízes (CR, mm), área superficial (AS, mm²), diâmetro médio (DM, mm) e volume (VO, mm³) de plântulas de trigo; não significativo e 5% de 

diferença estatística pelo teste F (ns e *, respectivamente). 
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Morfologia da parte aérea 

Os parâmetros avaliados na parte aérea de plântulas foram reduzidos pelos tratamentos 

com utilização de herbicidas (Figura 1). Para a cultivar TBIO Sinuelo, a utilização de herbicidas 

reduziu em 52 e 46% o comprimento e a área projetada da parte aérea de plântulas, 

respectivamente. A aplicação de herbicidas no estádio fenológico 83 reduziu o comprimento 

(8,4 mm) e a área projetada (1,3 mm2) em relação aos demais estádios. Já para a cultivar BRS 

Parrudo houve uma redução de 29% no comprimento e de 30% na área de superfície. A 

aplicação do herbicida paraquat no estádio 83, especificamente, promoveu decréscimo no 

comprimento (5,7 mm) e na área projetada (0,7 mm2), quando comparado com os outros 

estádios de aplicação. Avaliando-se os estádios fenológicos de aplicação, houve redução no 

rendimento destas variáveis conforme a aplicação havia sido feita mais antecipadamente para a 

cultivar TBIO Sinuelo. Este comportamento foi observado apenas com o herbicida paraquat na 

cultivar BRS Parrudo. 
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Figura 1. Morfologia de parte aérea: comprimento (a, b), e área projetada (c, d) de plântulas de 

trigo oriundas de plantas que receberam a aplicação de herbicidas não-seletivos (HER: 

glufosinate, glyphosate e paraquat) aplicados na pré-colheita em diferentes estádios 

fenológicos (EF: Zadoks 83, 85, 87 e 92). Letras minúsculas (EF desdobrados em cada HER) e 

letras maiúsculas (HER desdobrados em cada EF) distintas diferem [Scott-Knott (p<0,05)]. 

Resultados do contraste [Scheffé (p<0,05)] entre os tratamentos com e sem a aplicação de 

herbicidas (p-valor e ns). 

 

Morfologia de raízes 

Os atributos morfológicos do sistema radicular diferiram na resposta das cultivares a 

aplicação dos herbicidas, exceto para o diâmetro médio de raízes (Figura 2). Para a variável 

mencionada, não houve influência dos herbicidas aplicados na pré-colheita para ambas 

cultivares. No tratamento onde não foram aplicados herbicidas, foi apresentado um incremento 

médio de 93, 81 e 70 % para o comprimento, área superficial e volume de raízes, 
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respectivamente, na cultivar TBIO Sinuelo. Para todos os herbicidas testados as aplicações no 

primeiro estádio fenológico reduziram os parâmetros radiculares. Fazendo uma relação entre o 

primeiro e o último estádio fenológico de aplicação (83 e 92), o comprimento (67 mm), área 

superficial (10 mm2) e o volume de raízes (0.13 mm3) foram reduzidos. 

Para a cultivar BRS Parrudo, as aplicações de herbicidas na pré-colheita não interferiram 

nos parâmetros radiculares quando comparado com o tratamento sem aplicação. O herbicida 

glufosinate-ammonium foi o mais seletivo, independentemente do estádio fenológico de 

aplicação. O herbicida glyphosate reduziu em 13% (comprimento), 15% (área superficial) e 

16% (volume de raízes) quando se compara as aplicações realizadas nos dois primeiros estádios 

fenológicos (83 e 85) em relação à média dos experimentos. Já para o herbicida paraquat essa 

redução pode variar de 83-75 mm, 75-13 mm2 e 0.13-0.01 mm3, para o comprimento, área 

superficial e volume de raízes, respectivamente. 
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Figura 2. Morfologia de raízes: comprimento (a, b), área superficial (c, d), diâmetro médio (e, 

f) e volume (g, h) de plântulas de trigo oriundas de plantas que receberam a aplicação de 

herbicidas não-seletivos (HER: glufosinate, glyphosate e paraquat) aplicados na pré-colheita 

em diferentes estádios fenológicos (EF: Zadoks 83, 85, 87 e 92). Letras minúsculas (EF 

desdobrados em cada HER) e letras maiúsculas (HER desdobrados em cada EF) distintas 

diferem [Scott-Knott (p<0,05)]. Resultados do contraste [Scheffé (p<0,05)] entre os 

tratamentos com e sem a aplicação de herbicidas (p-valor e ns). 
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Conteúdo de peróxido de hidrogênio nas raízes 

A concentração de peróxido de hidrogênio (H2O2) foi acrescida naqueles tratamentos 

que receberam a aplicação de herbicidas (Figura 3). Foi observado um aumento da concentração 

de 0,06 µmol g-1 matéria fresca na cultivar TBIO Sinuelo. Na cultivar BRS Parrudo, o acréscimo 

de 1,5 vezes não diferiu estatisticamente, porém, o p-valor para essa fonte de variação foi de 

0,08. Dentre os herbicidas, paraquat proporciona 86 (BRS Parrudo) e 31% (TBIO Sinuelo) de 

concentração a mais em relação aos outros dois ingredientes ativos testados. 

 

 

Figura 3. Conteúdo de peróxido de hidrogênio na parte aérea de plântulas de trigo oriundas de 

plantas que receberam a aplicação de herbicidas não-seletivos (HER: glufosinate, glyphosate e 

paraquat) aplicados na pré-colheita em diferentes estádios fenológicos (EF: Zadoks 83, 85, 87 

e 92). Letras minúsculas (EF desdobrados em cada HER) e letras maiúsculas (HER desdobrados 

em cada EF) distintas diferem [Scott-Knott (p<0,05)]. Resultados do contraste [Scheffé 

(p<0,05)] entre os tratamentos com e sem a aplicação de herbicidas (p-valor e ns). 

 

Atividade da enzima superóxido dismutase 

A atividade da enzima superóxido dismutase (SOD) não foi influenciada pelos 

tratamentos com herbicidas (Figura 4). Na parte aérea das plântulas, a atividade da enzima foi 

incrementada principalmente com o uso dos herbicidas glyphosate (2 e 43%) e paraquat (24 e 

35%) em relação ao terceiro herbicida testado, para as cultivares BRS Parrudo e TBIO Sinuelo, 

respectivamente. Nas raízes de plântulas o incremento da atividade pela utilização dos dois 

herbicidas mencionados anteriormente foi de 71 e 76% para o glyphosate e paraquat, 

respectivamente, para a cultivar TBIO Sinuelo. Nas raízes de plântulas da cultivar BRS Parrudo 

não houve influência independentemente o herbicida e estádio fenológico de aplicação. 
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Figura 4. Atividade da enzima superóxido dismutase na parte áerea (a, b) e raízes (c, d) de 

plântulas de trigo oriundas de plantas que receberam a aplicação de herbicidas não-seletivos 

(HER: glufosinate, glyphosate e paraquat) aplicados na pré-colheita em diferentes estádios 

fenológicos (EF: Zadoks 83, 85, 87 e 92). Letras minúsculas (EF desdobrados em cada HER) e 

letras maiúsculas (HER desdobrados em cada EF) distintas diferem [Scott-Knott (p<0,05)]. 

Resultados do contraste [Scheffé (p<0,05)] entre os tratamentos com e sem a aplicação de 

herbicidas (p-valor e ns). 

 

Atividade da enzima guaiacol peroxidase 

A atividade da enzima guaiacol peroxidase (POD) foi influenciada pelos tratamentos 

com herbicidas (Figura 5). Na parte área de plântulas onde não houve aplicação de herbicidas, 

a atividade enzimática foi 34 e 43% menor para a cultivar BRS Parrudo e TBIO Sinuelo, 

respectivamente. O herbicida glyphosate incrementa a atividade em 45 e 43% para ambas 

cultivares. O herbicida glufosinate-ammonium incrementou em 57 % na primeira cultivar e o 

herbicida paraquat 57% na segunda cultivar. Nas raízes de plântulas da cultivar BRS Parrudo, 

o tratamento sem aplicação de herbicidas apresentou atividade enzimática 40% menor. Valores 
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de 174 e 247 unidades de enzima mg proteína-1 foram os acréscimos médios nos tratamentos 

com glyphosate e paraquat, respectivamente. Já na cultivar TBIO Sinuelo, não houve influência 

pela aplicação de herbicidas. 

 

 

Figura 5. Atividade da enzima guaiacol peroxidase na parte áerea (a, b) e raízes (c, d) de 

plântulas de trigo oriundas de plantas que receberam a aplicação de herbicidas não-seletivos 

(HER: glufosinate, glyphosate e paraquat) aplicados na pré-colheita em diferentes estádios 

fenológicos (EF: Zadoks 83, 85, 87 e 92). Letras minúsculas (EF desdobrados em cada HER) e 

letras maiúsculas (HER desdobrados em cada EF) distintas diferem [Scott-Knott (p<0,05)]. 

Resultados do contraste [Scheffé (p<0,05)] entre os tratamentos com e sem a aplicação de 

herbicidas (p-valor e ns). 

 

DISCUSSÕES 

A dessecação na pré-colheita pode interferir na germinação e consequente obtenção de 

plântulas normais de trigo. Em condições controladas foi evidenciada uma redução média de 8 
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a 26% conforme a cultivar utilizada. Contudo, dependendo do estádio fenológico de aplicação 

e o ingrediente ativo utilizado, as sementes podem ser totalmente inviabilizadas, apresentando 

apenas 24,5% de germinação (FIPKE et al., 2018). Para que seja possível compreender melhor 

os motivos desta redução, é importante avaliar a integridade da semente. Alguns aspectos 

morfológicos e fisiológicos como a quantidade e o modo de remobilização das reservas 

acumuladas nas sementes são avaliados nas plântulas (SOLTANI; GHOLIPOOR; ZEINALI, 

2006).  

A redução no comprimento e na área projetada da parte aérea evidenciada na presente 

pesquisa pode estar relacionada com a quantidade de reservas acumuladas nas sementes. 

Resultados prévios mostraram que a massa de sementes foi afetada negativamente naqueles 

tratamentos que receberam a aplicação de herbicidas (dados não apresentados). Plantas de trigo 

originadas de sementes maiores apresentaram maior taxa de emissão de folhas e atributos 

morfológicos referentes ao afilhamento (BREDEMEIER; MUNDSTOCK; 

BÜTTENBENDER, 2001). Aos quatro dias após a germinação a parte área foi representada 

basicamente pelo coleóptilo, que em condições de germinação em solo tem função de proteção 

à primeira folha do trigo. O atraso na emissão da primeira folha pode estar relacionado com 

nossa pesquisa, pois é mais um indicativo de que as plântulas provindas dos tratamentos com 

herbicidas apresentavam problemas de formação (em média 12,9 mm a menos no comprimento 

de parte áerea). Corroborando com o exposto, o comprimento da parte aérea de plântulas de 

trigo com oito dias de germinadas foi reduzido em 47.9 mm no tratamento com herbicida 

paraquat (BELLÉ et al., 2014). Ainda, a dessecação na pré-colheita de soja com o herbicida 

glufosinate-ammonium influenciou negativamente a germinação e o crescimento de plântulas, 

devido à baixa mobilização de proteína solúvel e açúcar solúvel (DELGADO; COELHO; 

BUBA, 2015). 

A arquitetura da planta de trigo tem sido modificada pelos programas de melhoramento 

genético em função de maximizar a obtenção de recursos, priorizando raízes mais longas e finas 

e menor relação parte aérea:raiz (CHAPAGAIN; SUPER; RISEMAN, 2014). Um incremento 

no comprimento e área de superfície, pode servir para indicar genótipos com maior capacidade 

de exploração do solo, com isso, sendo mais eficientes em absorção de água e nutrientes 

(BATISTA et al., 2016). Os atributos morfológicos de raízes de plantas foram reduzidos em 

nosso experimento naqueles tratamentos com herbicidas, principalmente na cultivar TBIO 

Sinuelo. Fica evidente que os herbicidas utilizados na pré-colheita estavam presentes nas 

sementes, pois, ao gerarem novas plântulas a região meristemática foi afetada pelos resíduos. 

Utilizando-se 2 kg ha-1 de glyphosate, Jaskulski e Jaskulska (2014) constataram redução no 
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comprimento de raízes de 25.7 mm em relação ao tratamento sem aplicação. O ácido 

chiquímico é um precursor de vários compostos aromáticos essenciais as plantas, 

consequentemente, plantas intoxicadas pelo glyphosate tem alta concentração desse subproduto 

devido o bloqueio de sua rota (BRESNAHAN et al., 2003). Visando identificar os locais da 

planta onde há acumulação deste composto devido seu caráter sistêmico, estes mesmos autores 

apontaram que aos sete dias após a aplicação (368 ppm) o sistema radicular é o órgão mais 

afetado. 

Devido a comprovação da interferência nos parâmetros morfológicos de plântulas, 

foram avaliados parâmetros bioquímicos e fisiológicos. Os níveis de ROS e a atividade de 

enzimas antioxidantes estão diretamente ligados a processos de sinalização e defesa contra o 

estresse, incluindo respostas ao déficit hídrico, salinidade, temperaturas extremas, metais 

pesados, ataque de patógenos, dentre outros (BARBOSA et al., 2014). Nesse sentido, devido a 

maturação forçada pela dessecação química com herbicidas na presente pesquisa, estas 

sementes originaram plântulas com alta concentração de H2O2 na parte aérea. As principais 

organelas responsáveis pela geração deste composto nas folhas, em ordem de importância são 

peroxissomos, cloroplastos e mitocôndrias (BHATTACHARJEE, 2010). Dentre os processos 

que estão relacionados a formação de H2O2 está a cadeia transportadora de elétrons localizada 

nos fotossistemas. O herbicida paraquat tem como mecanismo de ação a inibição do 

fotossistema I. A molécula funciona como aceptor de elétrons em um sítio próximo a 

ferredoxina, com isso, há perda de substâncias reduzidas e consequente desequilíbrio 

bioquímico por parte da planta (OLIVEIRA Jr, 2011). Com a utilização deste herbicida foram 

observadas as maiores concentrações de H2O2. 

O H2O2 também pode ser gerado pela dismutação do radical superóxido (O2
•-) pela 

enzima SOD, responsável por modular os níveis desta ROS nas mitocôndrias, cloroplastos e 

citosol (MITTLER, 2002). A regulação na atividade da enzima SOD representa o combate ao 

estresse oxidativo causado por estresse biótico e abiótico e tem papel crítico na sobrevivência 

de plantas sob estresse ambiental (GILL; TUTEJA, 2010). A presença de resíduos de herbicida 

poderia atuar como agente causador de estresse em plântulas. Foi constatada elevada atividade 

desta enzima na parte aérea de plântulas, inclusive no tratamento onde não houve aplicação de 

herbicidas. Era esperado um efeito diretamente proporcional aos níveis de H2O2, porém, pode-

se inferir que esse subproduto esteve ligado a outras fontes. A fotorrespiração, por exemplo, é 

uma das rotas metabólicas que originam maior conteúdo de H2O2 em células fotossintéticas 

(BARBOSA et al., 2014). Ainda, a regulação nos níveis de H2O2  pode relacionar-se a processos 



82 

 

fisiológicos de plantas, como por exemplo, a senescência, fotorrespiração, fotossíntese, 

movimento estomático, crescimento e desenvolvimento (GILL; TUTEJA, 2010). 

As enzimas peroxidases atuam na desintoxicação pelo excesso de H2O2 na planta, 

localizando-se principalmente na parede celular e no vacúolo. Sua atividade também pode 

servir como indicativo de estresse biótico e abiótico, identificação precoce de processos 

morfogênicos durante a diferenciação celular, crescimento e multiplicação de plantas, dentre 

outros (BARBOSA et al., 2014). Na presente pesquisa foi constatado alta atividade da enzima 

POD em todos os tratamentos com herbicidas, sendo que, nas raízes há maior atividade em 

relação a parte aérea. Há uma relação entre os níveis de H2O2 na parte aérea de plântulas e a 

atividade da enzima, pois pode-se inferir que a enzima não apresentou eficiência para dismutar 

todo o H2O2 produzido. Se observados o comportamento das enzimas SOD e POD, pode-se 

atestar que há uma relação com os dados obtidos na parte aérea de plântulas. 

Morfologicamente e fisiologicamente foi constatado que a prática de dessecação na pré-

colheita fica limitada a produção de grãos, condicionada à questão de resíduos de herbicidas e 

saúde humana. Processos fisiológicos ligados ao estresse pela presença de ROS e possivelmente 

o suprimento de reservas nas sementes foram afetados. 

 

CONCLUSÕES 

A morfologia da parte aérea e do sistema radicular são afetados negativamente com 

aumento da atividade enzimática e conteúdo de peróxido de hidrogênio em plântulas provindas 

de sementes das plantas dessecadas na pré-colheita. 
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6 DISCUSSÕES 

A utilização de herbicidas sistêmicos tem risco potencial de contaminação, pois 

conforme o estádio de desenvolvimento da planta em que for aplicado, sua molécula poderá ser 

acumulada nas reservas dos grãos/sementes. Já herbicidas de ação tópica (de contato) 

apresentam risco quanto ao período de carência e contaminação direta do produto. Apesar das 

advertências, a aplicação de herbicidas na pré-colheita tem sido utilizada como ferramenta de 

antecipação de colheita. A dessecação na pré-colheita da cultura do trigo, é tema polêmico e 

que divide opinião entre técnicos, produtores e consumidores no Brasil e no mundo. Esta prática 

de manejo necessita de maiores esclarecimentos técnicos quanto a escolha de produtos, 

tecnologia e momento de aplicação, análise econômica, dentre outros. Este trabalho de tese 

objetivou sanar alguns destes questionamentos, principalmente do ponto de vista de produção 

de sementes.  

Embasado nos resultados obtidos no experimento 1, foram proporcionadas condições 

de colheita antecipada pela dessecação de até 12 dias. Em média, para 2016 (5,4, 4 e 6,6) e em 

2017 (4,3, 2,2 e 4,1) dias de antecipação para os herbicidas glufosinate-ammonium, glyphosate 

e paraquat, respectivamente. Essa comparação é relativa a uma condição normal de cultivo, 

onde não há a maturação forçada pelos herbicidas. Porém, essa antecipação está atrelada a 

redução nos componentes de produção. Houve decréscimo na produtividade de sementes (85,2 

kg dia-1) e reduziu a massa de mil sementes (0,36 g dia-1) para cultivar TBIO Sinuelo na safra 

de 2016 (Figura 1). Essa redução se traduziu em ausência de viabilidade econômica em 

praticamente todas as situações. Dependendo do estádio fenológico de aplicação e do 

ingrediente ativo utilizado, o déficit econômico foi de até R$ 2512 ha-1 (glufosinate-ammonium 

no estádio Zadoks 83). Portanto, o benefício de antecipar a colheita em poucos dias não se 

justifica, pois em termos práticos, a antecipação média em dias não é suficiente para o cenário 

de produção do sul do Brasil. 
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Figura 1. Equação linear representativa dos dias de antecipação de colheita (em relação a 

testemunha) proporcionados pela dessecação na pré-colheita do trigo e a interferência na 

produtividade de grãos e massa de mil sementes. Santa Maria, RS, Brasil. 

 

Embasado nos resultados apresentados no experimento 2, as sementes obtidas sob as 

condições anteriormente citadas (experimento 1) apresentaram redução na qualidade fisiológica 

(Figura 2). O vigor das sementes foi reduzido quando expresso pela primeira contagem do teste 

de germinação (43%), teste de frio (25%) e de envelhecimento acelerado (47%). A germinação 

foi reduzida em índices não aceitáveis (mínimo 80%) conforme a legislação nacional de 

produção de sementes (26%). Limites inferiores de 81, 62, 66 e 82%, respectivamente para as 

mesmas variáveis citadas acima, foram obtidos com a aplicação de paraquat no estádio Zadoks 

83 na cultivar TBIO Sinuelo. Já a qualidade sanitária não foi influenciada, havendo alta 

incidência de patógenos em todos os tratamentos. Portanto, a dessecação pré-colheita não deve 

ser realizada antes do estádio Zadoks 92, pois é prejudicial no caso de produção de sementes. 
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Figura 2. Vigor de sementes expressa pela primeira contagem do teste de germinação (a), teste 

de frio (b) e envelhecimento acelerado (c) e a germinação (d) de sementes de trigo oriundas de 

plantas de trigo que foram dessecadas na pré-colheita. Santa Maria, RS, Brasil. 

 

Embasado nos resultados apresentados no experimento 3, as sementes obtidas sob as 

condições anteriormente citadas (experimento 1) originaram plântulas com parâmetros 

morfológicos reduzidos. Tanto os atributos relacionados a parte aérea (52% no comprimento e 

46% na área projetada) quanto a raízes (93% no comprimento, 81% na área superficial e 70% 

no volume) foram reduzidos (Figura 3). Houve acréscimo no conteúdo de peróxido de 

hidrogênio (126%). No complexo enzimático antioxidante, a superóxido dismutase não foi 

influenciada e a guaiacol peroxidase teve sua atividade aumentada nos tratamentos com 

herbicidas (43%). Portanto, a dessecação pré-colheita interfere negativamente na obtenção de 

plântulas pois parâmetros morfológicos importantes para o correto estabelecimento de plantas 
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são afetados, assim como, a fisiologia celular, quando comparado àqueles tratamentos sem o 

uso de herbicidas. 

 

 
 

Figura 3. Morfologia expressa pelo comprimento da parte aérea (a) e raízes (b), área projetada 

da parte aérea (c), área superficial de raízes (d) área total de plântulas de trigo provindas de 

sementes das plantas dessecadas na pré-colheita. Santa Maria, RS, Brasil. 

 

Os herbicidas testados apresentaram comportamento distinto quanto sua aplicabilidade 

de uso na pré-colheita. O herbicida glyphosate (1440 g i.a. ha-1) mostrou-se pouco efetivo na 

antecipação de colheita, em algumas ocasiões não houve antecipação em relação a testemunha. 

Apesar de ter o menor custo de aquisição entre os testados, não há viabilidade econômica. O 

herbicida paraquat (400 g i.a. ha-1), promove a maior fitointoxicação da cultura, 

proporcionando condições de colheita mais rapidamente em comparação aos demais testados. 
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Contudo, não deve ser utilizado para produção de sementes pois apresentou redução da 

produção e qualidade de sementes. O herbicida glufosinate-ammonium (350 g i.a. ha-1) é o 

ingrediente ativo contido no único produto registrado para ser utilizado para este fim segundo 

a legislação brasileira. Mesmo utilizando-se esse produto, também houve redução na produção 

e qualidade de sementes principalmente quando aplicado antes da maturação fisiológica. 

Portanto a recomendação é de que não sejam utilizados nenhum tipo de herbicidas quando a 

produção for dedicada a sementes. 

Quanto aos estádios fenológicos de aplicação testados, fica evidente os danos causados 

em aplicações mais antecipadas (Zadoks 83, 85 e 87). Para a maioria das variáveis analisadas, 

o estádio fenológico de aplicação é determinate para o rendimento das variáveis, sendo mais 

importante do que o ingrediente ativo utilizado. O estádio fenológico Zadoks 92 representa a 

maturidade fisiológica do trigo e a partir desse momento, o ponto de colheita irá depender tão 

somente da perda do conteúdo de água das sementes. Assim, esse estádio fenológico representa 

o momento mais propício, pois não há redução em quantidade e qualidade de sementes. 

Entretanto, as análises fisiológicas apontaram que mesmo em pequena expressão, ocorrem 

distúrbios quanto ao conteúdo de peróxido de hidrogênio e a atividade do sistema enzimático 

antioxidante. 

A colheita antecipada pela dessecação possibilita a redução do tempo de exposição a 

intempéries climáticas; a melhor distribuição do tempo no planejamento estratégico de 

maquinário e mão-de-obra; a obtenção de grãos e sementes em períodos onde os insumos estão 

mais valorizados devido a oferta-demanda; aumento da eficiência da colheita mecanizada pela 

uniformização da maturação do dossel de plantas e; possibilita a semeadura da cultura sucessora 

nos períodos mais propícios para expressar o potencial produtivo. Porém, essa prática leva a 

redução na produtividade e massa de sementes, não havendo viabilidade econômica na 

comercialização de sementes. Ainda, a qualidade de sementes é afetada drasticamente visto que 

seu potencial fisiológico diminui em virtude da presença de distúrbios fisiológicos motivados 

pela alta concentração de peróxido de hidrogênio. 

Devido à influência na germinação e morfofisiologia de plântulas pode-se inferir que o 

residual de agrotóxicos aderidos às sementes é o principal motivo dessa alteração. Quando se 

pensa na interação da arquitetura de plantas x tecnologia de aplicação, a espiga de trigo localiza-

se no ápice da planta, sendo a parte mais exposta e de mais fácil interceptação de gotas de 

pulverização. A cariopse é envolta pelas glumas que podem servir de proteção, retendo uma 

pequena fração do produto pulverizado. Assim, é evidente o contato direto com as sementes, 
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minimizando-se a fração de resíduos apenas pelas vias de degradação dos agrotóxicos, indicado 

no período de carência na bula do produto. 

Portanto, a dessecação de trigo na pré-colheita com benefício de antecipar a colheita em 

poucos dias não se justifica. Pesquisas futuras podem ser elaboradas em função de elucidar 

alguns aspectos relacionados a produção de grãos (níveis de resíduos de agrotóxicos, período 

de carência e qualidade tecnológica da farinha, dentre outros) e sementes (análise citogenética, 

morfologia e organização de estruturas de deposição de reservas e eixo embrionário, dentre 

outros). 
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7 CONCLUSÕES 

A aplicação dos herbicidas não-seletivos glufosinate-ammonium (350 g i.a. ha-1) e 

paraquat (400 g i.a. ha-1) na pré-colheita promovem maior fitointoxicação do trigo, antecipando 

a colheita em 4,8 e 5,3 dias, respectivamente. Há redução na produtividade e massa de sementes, 

não havendo viabilidade econômica para ambas cultivares avaliadas.  

As sementes oriundas de plantas que foram dessecadas na pré-colheita têm deterioração 

mais acentuada e sua qualidade fisiológica expressa pelo vigor e germinação é prejudicada. Não 

há influência sobre a sanidade de sementes. 

A morfologia da parte aérea e do sistema radicular são afetados negativamente com 

aumento da atividade enzimática e conteúdo de peróxido de hidrogênio em plântulas provindas 

de sementes das plantas dessecadas na pré-colheita. 
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