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SISTEMA ROUNDUP READY PLUS

O controle de plantas daninhas é uma prática de elevada importância para a 
obtenção de altos rendimentos em qualquer exploração agrícola e tão antiga 
quanto a própria agricultura. 

As plantas daninhas constituem um grande problema para a cultura da soja 
e há a necessidade de controlá-las. As perdas são significativas conforme a 
espécie, a densidade e a distribuição da invasora na lavoura. Esta prejudica a 
cultura porque compete pela luz solar, água e nutrientes. Dependendo do nível 
de infestação e da espécie, a operação de colheita pode ficar mais difícil e a 
qualidade do grão pode ser comprometida. (Fonte: Embrapa) 

Em ambientes de elevada produtividade, devemos evitar os efeitos negativos 
provocados pelas plantas daninhas, por isso as práticas de manejo são de 
extrema importância.

Para combater plantas daninhas resistentes e ainda prevenir novas, é funda-
mental que se tenha consciência que não existem produtos ou manejos únicos 
que resolvam todas as situações. 

Por isso, estamos lançando o Sistema Roundup Ready Plus no Brasil. Só quem 
criou o herbicida mais usado do mundo e o evento biotecnológico de maior 
escala global pode oferecer ao produtor brasileiro a confiança necessária 
de uma recomendação que sustente os benefícios provenientes dessas 
tecnologias inovadoras.
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INTRODUÇÃO

O controle de plantas daninhas na cultura da soja é uma atividade fundamental 
para garantir o potencial produtivo das variedades, facilitar as operações de 
manejo necessárias ao bom desenvolvimento da cultura como os tratos culturais 
para pragas e doenças, além de facilitar a operação de colheita, melhorando 
a qualidade do produto final. Visando a proteção do potencial produtivo, é 
importante que a cultura seja mantida livre  de plantas daninhas nos momentos 
críticos de seu desenvolvimento, assim como considerar o manejo destas em 
todo sistema produtivo adotado na área ao longo de todo o ano agrícola. Para 
tanto, o uso de herbicidas residuais, seletivos à cultura da soja, podem ser uma 
ferramenta importante na estratégia de manejo, principalmente no cenário 
atual em que são observados diversos biótipos de plantas daninhas resistentes 
a importantes grupos de herbicidas utilizados no sistema produtivo da soja, 
como inibidores das ALS, ACCase e EPSPs.

Antes do lançamento da soja geneticamente modificada para tolerância               
ao glifosato, os herbicidas com efeito residual eram amplamente utilizados 
na cultura da soja. No entanto, problemas como fitotoxicidade na cultura, 
diversidade de recomendações, alto custo e a ocorrência de biótipos resistentes 
de algumas importantes espécies de plantas daninhas infestantes da cultura da 
soja, principalmente aos herbicidas inibidores da ALS, levaram o agricultor a 
optar basicamente pela soja tolerante ao glifosato e pela utilização exclusiva 
deste, reduzindo drasticamente o uso dos residuais no sistema produtivo da soja.

Em função da estratégia de manejo adotada, baseada em uma única ferramenta 
através do uso do herbicida glifosato, sem a utilização de outros manejos 
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alternativos, a pressão de seleção sobre plantas daninhas tolerantes e biótipos 
de plantas daninhas resistentes a este herbicida tornou-se elevada em áreas 
exploradas com a cultura de soja. A resistência de plantas daninhas a herbicidas 
é definida como a capacidade natural e herdável de determinados biótipos, 
dentro de uma população, de sobreviver e se reproduzir após a exposição
a doses de herbicidas que seriam letais a indivíduos normais (suscetíveis) de 
uma mesma espécie. Exemplos de plantas daninhas resistentes ao glifosato 
são o azevém (Lolium multiforum), a buva (Conyza spp) e o capim-amargoso 
(Digitaria insularis). Diferente de plantas daninhas tidas como menos  
vulneráveis ao glifosato, como a trapoeraba (Commelina benghalensis), as 
cordas-de-viola (Ipomoeas spp e Merremias spp), o amendoim-bravo ou leiteiro 
(Euphorbia heterophylla), a erva-quente (Spermacoce latifolia) e outras, que 
sempre precisaram de altas doses ou aplicações sequenciais para um controle 
eficaz.

Dessa forma, existe a necessidade de se reintroduzir outros herbicidas para um 
manejo mais sustentável das plantas daninhas na cultura, como por exemplo, 
os herbicidas residuais. Todavia, na pós-emergência, quando há a necessidade 
de se complementar o controle sobre gramíneas (azevém e capim-amargoso) 
existem outras importantes opções  como  os herbicidas graminicidas inibidores 
da ACCase, e quando há necessidade de complementar o controle sobre folhas 
largas (trapoeraba, buva, leiteiro, corda-de-viola), utilizam-se herbicidas 
latifolicidas como os inibidores da ALS ou da PROTOX. Naturalmente, dentro da 
estratégia de manejo, o herbicida glifosato, pela alta eficiência no controle de 
um grande número de espécies de plantas daninhas e pela flexibilidade de uso 
do produto, continua sendo uma importante ferramenta no manejo de plantas 
daninhas na cultura da soja.
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2. MATOCOMPETIÇÃO INICIAL NA CULTURA DA SOJA

Ao se considerar o manejo de
plantas daninhas na cultura da soja, 
faz-se necessário empregar manejos 
diferenciados e, preferencialmente, 
integrados, sendo essencial conhecer 
as características da cultura comercial 
e das plantas infestantes.  Não se pode 
deixar de considerar os períodos 
críticos de convivência entre as 
mesmas e os danos econômicos 
causados, com o objetivo de se obter 
uma maior eficiência no sistema de 
manejo. Os fatores que influenciam o 
grau de interferência de uma planta 
infestante em uma cultura podem 
estar relacionados à comunidade infestante (composição específica, densidade 
e distribuição), à cultura (espaçamento, densidade e cultivar) e ao ambiente 
(solo, clima e práticas de manejo adotadas). Nesse processo interativo, os 
fatores mais facilmente controláveis, na prática, são a época e a extensão 
do período de convivência entre a cultura e as plantas daninhas. No que se 
refere ao tempo em que as espécies infestantes competem pelos fatores de 
crescimento com as plantas cultivadas, o período inicial de competição mais 
importante engloba os primeiros 25 a 33 dias do ciclo vegetativo das culturas 
de grãos, porque até nesta fase ainda não há boa cobertura do solo pela maioria 
das plantas cultivadas. 
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O período em que a comunidade infestante e a cultura da soja estão disputando 
os recursos do meio indica o grau de interferência que as plantas daninhas 
podem causar na cultura. A soja manejada apenas com aplicações de herbicidas 
pós-emergentes normalmente permite que a comunidade de plantas daninhas 
se estabeleça na área, muitas vezes simultaneamente à  cultura, gerando o que 
chamamos de matocompetição precoce. Dependendo da pressão de infestação 
de plantas daninhas, da área e da capacidade do produtor em identificar o 
momento correto da aplicação e efetivamente realizá-la, a matocompetição 
inicial pode ser mais ou menos importante para a produtividade da área.

Quanto aos períodos de convivência entre as plantas daninhas e a soja, 
destacam-se três: período total de prevenção da interferência (PTPI), período de 
pré-interferência ou anterior à interferência (PAI) e período crítico de prevenção 
da interferência (PCPI). O PAI é o período em que, a partir da emergência ou 
semeadura da cultura, esta pode conviver com a comunidade infestante antes 
que sua produtividade ou outra característica sejam afetadas negativamente. 
O PTPI é o período, a partir da emergência ou semeadura da cultura, em que 
esta deve ser mantida livre da presença da comunidade infestante para que 
sua produtividade não seja afetada negativamente. O PCPI corresponde aos 
limites máximos entre os dois períodos citados anteriormente e se caracteriza 
pelo período durante o qual é imprescindível realizar o controle. Contudo, em 
determinadas situações, o PAI é nulo, significando matocompetição inicial e 
perda de produtividade para cultura de soja. Nessas situações, o uso de um 
pré-emergente ou de um residual na dessecação é fundamental para garantia 
do potencial produtivo.

Plantas daninhas e cultura da soja:
possibilidade de matocompetição inicial

foto: Marcelo Nicolai.
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3. A IMPORTÂNCIA DO USO DOS HERBICIDAS RESIDUAIS

Ao considerar o sistema de produção da soja, o primeiro passo no manejo de 
plantas daninhas é realizar o manejo pré-plantio corretamente para que a 
cultura seja instalada livre de plantas daninhas. Neste momento, é utilizado 
o herbicida glifosato como elemento principal para eliminação das plantas 
daninhas na área, não só pelos motivos já expostos, mas também porque o 
produto apresenta uma excelente relação custo / benefício dentre os herbicidas 
disponíveis no mercado, ou seja, controla o maior número de espécies, nos mais 
diversos estádios de desenvolvimento, inclusive touceiras, com o menor custo. 
Contudo, devemos entender que muitas vezes o complexo de plantas daninhas 
da área na dessecação requer a associação de outros herbicidas alternativos 
como o 2,4-D ou o carfentrazone aplicados na pós-emergência, principalmente 
em áreas infestadas com cordas-de-viola ou trapoeraba. Assim, em áreas 
com alta infestação, é recomendável que o herbicida residual seja aplicado 
na segunda dessecação, o que facilitará seu contato com o solo. No geral, os 
herbicidas residuais são pré-emergentes por excelência, tendo então como alvo 
as sementes presentes no solo, em processo germinativo, e não a parte aérea 
das plantas. Se a área não apresentar alta infestação de plantas daninhas, os 
herbicidas residuais (graminicidas como clomazone, s-metolaclhor, alachlor, 
acetochlor e trifluralina, ou latifolicidas como, por exemplo, o sulfentrazone) 
poderão ser aplicados associados ao glifosato, um dia após o plantio. Devemos 
sempre considerar que cada área deverá ser manejada em função de sua 
infestação, não existindo assim uma  forma já padronizada para uma fazenda 
ou região.

Quando o herbicida residual for utilizado na estratégia de controle de plantas 
daninhas, deverá ser observada a dose do mesmo para que seja seletiva a 
cultura da soja e se consiga controle sobre as plantas daninhas da área. Para 
isso serão necessárias informações sobre a tolerância das variedades para 
alguns herbicidas, bem como cuidados com o tipo de solo (argila e matéria 
orgânica principalmente) e das condições de umidade na aplicação. Ao se 
utilizar os produtos de forma adequada, os riscos de fitotoxicidade para 
a cultura serão mínimos, conseguindo-se assim um bom arranque, dando à  
cultura uma boa dianteira competitiva. Isso permitirá que as aplicações dos 
herbicidas pós-emergentes sejam realizadas mais próximas do fechamento da 
cultura e sobre plantas daninhas em início de desenvolvimento, sendo de mais 
fácil controle. 

Apenas
Glifosato

Com
Residual

Capim-amargoso
resistente a glifosato

foto: Marcelo Nicolai.
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É importante ter em mente que o uso do herbicida residual vai trazer diversidade 
de mecanismos de ação para o sistema de produção, dificultando a seleção de 
novos casos de resistência.

Nas áreas em que se utiliza o herbicida residual, ocorre uma diminuição no 
número de sementes viáveis do banco de sementes do solo. Ainda, como já 
citado, quando o efeito residual termina e germinam sementes que estão em 
fluxos posteriores, estas terão um estádio de desenvolvimento no momento 
da aplicação do tratamento herbicida de pós-emergência da soja muito menor. 

Já é conhecido da literatura que plantas daninhas, como o capim-amargoso 
(Digitaria insularis) resistente ao herbicida glifosato, são mais facilmente 
manejadas em estádios mais jovens, principalmente antes do perfilhamento. 
Dessa forma, é possível que se façam menos interferências de tratamentos 
herbicidas em pós-emergência, o que  reduzirá a pressão de seleção deste pós-
emergente.

Ao concebermos um sistema de manejo de plantas daninhas que cubra não só 
o ciclo da cultura, mas um ano agrícola completo, podemos considerar também 
como estratégia de manejo, o uso de herbicidas residuais no período outonal, 
onde se controlam as plantas daninhas após a colheita das culturas. Nesse 
caso também, este deve ser utilizado complementando uma estratégia com 
herbicidas pós-emergentes que irão controlar as plantas daninhas já emergidas 
na área, sendo que o herbicida residual irá prevenir novos fluxos destas. Isso 
irá reduzir o banco de sementes e facilitar o controle das plantas daninhas na 
próxima cultura.

4. PRINCIPAIS ALTERNATIVAS DE HERBICIDAS RESIDUAIS

Ao considerar o uso de herbicidas residuais, existe uma série de produtos 
recomendáveis para uso na dessecação para semeadura da soja ou mesmo 
em pré-emergência da cultura. Muitos destes produtos tornaram-se bem 
mais acessíveis do ponto de vista de custo nos últimos dez anos, sendo hoje 
muito viável seu uso em soja. Na Tabela 1 abaixo, estão apresentados os 
produtos disponíveis no mercado, bem como intervalo de dose recomendado                                
e ingrediente ativo.

TABELA 1.  Ingredientes ativos, herbicidas comerciais e intervalos de doses 
que podem ser utilizados como herbicidas residuais (*adaptado de MAPA, 2012).

Ingredientes
Ativos1

Herbicidas 
comerciais2

Intervalo de dose3

(g ia ha-1)
Posicionamento

alacloro Alaclor Nortox 1440 a 2880 Pré

chlorimuron
Classic / Clorim / Conquest / 

Panzer / Smart / Twister
15 a 20 Pré

clomazona
Gamit 360 / Gamit / Gamit 
Star / Clomanex / Magister

360 a 1000 Pré

diclosulan* Spider 20 a 35 Pré

flumetsulam* Scorpion 105 a 140 Pré

flumioxazina
Flumyzin 500 PM /
Sumyzin Sumisoya

25 a 100 Pré
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Ingredientes
Ativos1

Herbicidas 
comerciais2

Intervalo de dose3

(g ia ha-1)
Posicionamento

imazaquin
Imazaquin ultra nortox 

Scepter / Topgun
150 Pré

imazethapyr
Dinamaz WG / Pistol / Pivot

Vezir / Zaphir / Zethapyr
90 a 120 Pré

metribuzin Sencor / Soccer 360 a 480 Pré

Pendimetalina* Herbadox 600 a 1200 Pré

s-metolacloro Dual Gold 960 a 1920 Pré

sulfentrazone Boral / Explorer 400 a 600 Pré

Trifluralina*
Premerlin 600 EC / Trifluralina 

Milênia Gold / Triflu. Nortox
445 a 900 Pré

1 Podem existir variações do nome do ingrediente ativo ou mesmo misturas formuladas com 
outros ingredientes ativos; 2 Podem existir mais produtos comerciais, de mesma qualidade 
e eficiência; 3 Dose baseada em bula. Doses em ingrediente ativo, variando conforme alvo 
biológico e tipo de solo (Consulte um Engenheiro-agrônomo).

5. FITOTOXICIDADE POR CARRYOVER

É bom que se faça outro adendo ao uso de herbicidas residuais, que muitas 
pessoas já não consideram quando trabalham apenas com glifosato.
Tratam-se dos riscos de carryover para culturas em sucessão. O carryover 
nada mais é do que a ação danosa do herbicida usado na cultura anterior, 
que por, alguma razão, ainda está ativo mesmo após certo tempo de sua 
aplicação. Isso se deve à alta sensibilidade de certos cultivos a herbicidas 
usados em culturas antecessoras, como no caso da alta sensibilidade da batata 

a herbicidas inibidores da ALS ou mesmo do milho em relação ao fomesafen. 
Para que não ocorram problemas com o carryover, é necessário que haja 
uma compreensão bastante clara de que a cultura se seguirá após a soja ser 
tratada com herbicidas residuais, bem como a observação da dose utilizada 
e das precipitações ocorridas no período. A maioria dos produtos podem ser 
utilizados no sistema soja/milho, bem como possuem informações de restrições 
em bula, mas a consulta a um Engenheiro-agrônomo capacitado, neste caso, é 
muito importante.

6. PREVENÇÃO DA RESISTÊNCIA
DE PLANTAS DANINHAS A HERBICIDAS

O uso de ferramentas alternativas, como os herbicidas pré-emergentes 
complementando a utilização do herbicida glifosato, será muito benéfico no 
manejo das plantas daninhas e na redução do risco de seleção de novos casos 
de biótipos resistentes. Contudo, é importante lembrar que antes do lançamento 
da soja geneticamente modificada para resistência ao glifosato, os agricultores 
já enfrentavam sérios problemas com a ocorrência de biótipos resistentes aos 
inibidores da ACCase, ALS e PROTOX. Dessa forma, é necessário destacar que o 
uso de herbicidas residuais é mais um fator a ser considerado no sistema de 
produção para a prevenção de resistência.

Quando já temos biótipos resistentes ao glifosato numa área e utilizamos 
apenas um herbicida associado a este na pós-emergência, é necessário notar 
que tal prática é viável por um período. O controle dos biótipos resistentes ao 
glifosato está baseado apenas no herbicida alternativo, o que provoca nova 
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pressão de seleção e a potencial seleção de biótipos com resistência múltipla, 
ou seja, não controlado nem pelo glifosato, nem pelo herbicida alternativo. 
Hoje, já existem biótipos de azevém (Lolium multiforum) no Rio Grande do 
Sul resistentes ao glifosato e aos inibidores da ACCase, bem como no estado 
do Paraná já existem casos de resistência múltipla da planta daninha à buva 
(Conyza sumatrensis) ao glifosato e aos herbicidas inibidores da ALS como 
chlorimuron e imazethapyr. Assim, a inclusão de herbicidas residuais com 
mecanismos de ação alternativos na estratégia de manejo de plantas daninhas 
em soja, pode colaborar para diminuir a seleção de novos biótipos, além de 
manejar mais adequadamente aqueles já selecionados.

Todavia, a cultura do milho no 
sistema de produção de soja 
possibilita o uso de herbicidas de 
mecanismos de ação alternativos 
como a atrazina, o mesotrione 
e o tembotrione. Assim, quando 
olhamos o sistema de produção 
e dentro dele queremos manejar 
plantas daninhas resistentes através 
do uso de herbicidas residuais, a 
atrazina, que usamos no milho em quase 100% das aplicações, ajuda a eliminar 
possíveis biótipos resistentes. Se esse milho usar um pré-emergente como 
s-metolachlor, temos mais uma oportunidade de diversificação. Certamente, 

essas e outras moléculas serão de extrema importância no manejo de plantas 
daninhas no milho geneticamente modificado para tolerância ao glifosato.

Como complemento, vários pesquisadores vêm testando o controle de 
buva (Conyza spp) na cultura da soja com o uso de herbicidas residuais e 
constataram que herbicidas residuais ajudam no controle da planta daninha em 
pós-emergência, além da prevenção de novos fluxos (ação residual). Neste ano 
de 2012, diversas publicações apontam para o uso de herbicidas residuais em 
associação ao glifosato para o controle de capim-amargoso (Digitaria insularis) 
em soja, sendo as moléculas flumioxazina, s-metolaclhor e alachlor, exemplos 
de eficácia e seletividade para cultura.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O uso de herbicidas residuais pode colaborar para intercalação com uma janela 
maior de tempo entre as aplicações de herbicidas ou permite aplicações mesmo 
na eminência de chuvas, sendo favorável dentro da logística da propriedade 
para uma otimização do uso de maquinário. A reintrodução e manutenção de 
diferentes estratégias de manejo, como herbicidas alternativos para o controle 
de plantas daninhas, associações entre herbicidas pré e pós-emergentes, uso 
de diversos mecanismos de ação durante o ano agrícola serão necessárias 
para impedir ou retardar o surgimento de biótipos resistentes e preservar o 
glifosato como uma ferramenta que, se trabalhada corretamente, apresenta 
alta eficiência, baixo custo e segurança ao aplicador e ao meio ambiente.

Buva resistente a glifosato

foto: Marcelo Nicolai.
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Advertências - Proteção à saúde humana, animal e ao meio ambiente. 
Não permita que menores de idade trabalhem na aplicação. Mantenha 
afastados das áreas de aplicação crianças, animais domésticos e pessoas 
desprotegidas. Use equipamentos de proteção individual (EPIs). Não 

coma, não beba e não fume durante o manuseio do produto. Não desentupa bicos, 
orifícios ou válvulas com a boca. Primeiros socorros e demais informações, vide o rótulo, 
a bula e a receita. Evite a contaminação ambiental, preserve a natureza. Não utilize 
equipamentos de aplicação com vazamentos. Não lave as embalagens ou os equipamentos  
em lagos, fontes, rios e demais corpos d’água. Aplique somente as doses recomendadas. 
As embalagens vazias deverão ser enxaguadas três vezes e a calda resultante 
acrescentada à preparação a ser pulverizada (tríplice lavagem). Descarte 
corretamente as embalagens e os restos de produto. Não reutilize as embalagens 
vazias. Periculosidade ambiental e demais informações, vide o rótulo, a bula e a receita. 
Informe-se sobre a importância do Manejo Integrado de Pragas. Leia atentamente 
o rótulo, a bula e o Receituário Agronômico ou faça-o a quem não souber ler.
CONSULTE SEMPRE UM ENGENHEIRO-AGRÔNOMO E SIGA CORRETAMENTE AS INSTRUÇÕES  
RECEBIDAS. PRODUTO DE USO AGRÍCOLA. VENDA SOB RECEITUÁRIO AGRONÔMICO.
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