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RESUMO 

 

A cebola é uma hortaliça que possui pequena capacidade de competição com as 
plantas daninhas. E os herbicidas além de efetivos no controle das invasoras, 
precisam apresentar fitotoxicidade mínima para a cultura. Nesse contexto, o objetivo 
deste trabalho é avaliar o herbicida octanoato de ioxinila isoladamente e sua mistura 
com um produto siliconado e com aminoácidos no controle de plantas daninhas e na 
fitotoxidade às plantas de cebola. O experimento foi conduzido em lavoura comercial 
localizado no município de Caçador, SC, durante a safra 2018. O delineamento 
experimental foi em blocos ao acaso com seis repetições. Os tratamentos 
consistiram de doses fracionadas em 4 aplicações do herbicida octanoato de ioxinila 
isoladamente e em mistura com aminoácidos, espalhante siliconado e com ambos. 
O controle das plantas daninhas e a proporção destas invasoras para cada planta de 
cebola não apresentaram diferenças entre os tratamentos aos seis, 18 e 33 dias 
após a primeira aplicação dos produtos. Sintomas de fitointoxicação nas plantas de 
cebola, causadas pelo herbicida, não apresentaram diferenças entre os tratamentos 
aos seis e aos 18 dias após a aplicação dos tratamentos. Contudo, aos 33 dias 
após, o tratamento de octanoato de ioxinila + aminoácidos reduziu o número de 
plantas de cebola com fitointoxicação em relação ao octanoato de ioxinila isolado, 
enquanto o tratamento de octanoato de ioxinila + siliconado aumentou. A adição de 
aminoácidos e siliconado ao octanoato de ioxinila não aumenta o controle deste 
herbicida aplicado isoladamente. A adição de aminoácidos ao octanoato de ioxinila 
reduz a ocorrência de sintomas de fitointoxicação em plantas de cebola e a adição 
de siliconado aumenta a ocorrência após 33 dias da aplicação. 

 

Palavras-chave: Allium cepa; fitointoxicação; plantas daninhas 



 

 

ABSTRACT 

 

The onion is a vegetable that has little ability to compete with weeds. And herbicides, 
besides being effective in the control of invasives, must have minimal phytotoxicity 
for the crop. In this context, the objective of this study is to evaluate the ioxynil 
octanoate herbicide alone and its mixture with a product siliconate and with amino 
acids in weed control and phytotoxicity to onion plants. The experiment was 
conducted in a commercial plot located in the municipality of Caçador, SC, during the 
2018 season. The experimental design was in randomized blocks with six replicates. 
Treatments consisted of fractionated doses in 4 applications of the ioxynil octanoate 
herbicide alone and in mixture with amino acids, siliconized sparger and both. The 
control of weeds and the proportion of these weeds for each onion plant did not show 
differences between the treatments at six, 18 and 33 days after the first application of 
the products. Symptoms of phytointoxication in onion plants, caused by the herbicide, 
did not present differences between the treatments at six and 18 days after the 
application of the treatments. However, at 33 days post treatment, ioxynil + amino 
acid octanoate reduced the number of onion plants with phytotoxification relative to 
ioxynil octanoate alone, while the ioxynil + siliconate octanoate treatment increased. 
Addition of amino acids and silicon to ioxynil octanoate does not increase the control 
of this herbicide applied alone. Addition of amino acids to ioxynil octanoate reduces 
the occurrence of phytotoxicity symptoms in onion plants and the addition of 
siliconate increases the occurrence after 33 days of application. 
 

Keywords: Allium cepa; phytointoxication; weed 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O cultivo da cebola (Allium cepa L.) no Brasil tem grande importância 

socioeconômica, sendo cultivada por pequenos, médios e grandes agricultores, 

demandando de elevada mão de obra, gerando emprego e renda. Na agricultura 

empresarial, a cebola tem importância significativa na geração de empregos de 

forma direta e indireta, sendo esta cultura, uma das mais importantes do ponto de 

vista econômico e cultural. É a segunda hortaliça mais valiosa do mundo, atrás 

apenas do tomate (EL BALLA et al., 2013). 

No Brasil, com uma produção de mais de 1,7 milhões de toneladas na última 

safra (IBGE, 2018), a cultura da cebola possui o terceiro lugar como hortaliça mais 

importante em termos econômicos, perdendo apenas para a batata e o tomate 

(SANTOS et al., 2017). O Estado de Santa Catarina, com 34% da área e 29% da 

produção nacional, destaca-se como o mais importante (IBGE, 2018). Dentro do 

estado, a Microrregião do Alto Vale do Rio Itajaí é a com maior importância em 

termos de produção e área plantada, representando cerca de 70% das áreas 

catarinenses. A Microrregião do Alto Vale do Rio do Peixe, compreendida 

principalmente pelos municípios de Caçador, Fraiburgo e Lebon Régis, destaca-se 

com altas produtividades das lavouras, que em média passam de 48 toneladas por 

hectare (EPAGRI/CEPA, 2018). 

 

PROBLEMA 

 

Um fator importante na produção da cebola é sua interação com o ambiente 

edáfico (MALAVOLTA, 2006). É uma hortaliça que possui pequeno porte, 

crescimento inicial lento e apresenta sistema radicular fasciculado, com poucas 

ramificações. A maior parte das raízes está concentrada na camada de solo até 15 

cm de profundidade (MAY, 2006). Consequentemente, é uma planta que possui 

pequena capacidade de competição com as plantas daninhas. Além disso, em 

virtude da disposição ereta e forma cilíndrica de suas folhas, proporciona baixa 

capacidade de sombreamento e supressão destas (SOARES et al., 2003), sendo 

que a interferência por elas causada pode reduzir a produtividade em até 100% 

(BOND; BURSTON, 1996). 
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Seu ciclo longo pode exigir várias capinas ou aplicações de herbicidas 

(SOARES et al., 2003). O pequeno espaçamento entre linhas e os prejuízos 

causados às raízes pelo revolvimento do solo, normalmente superficiais, são dois 

aspectos que dificultam a capina manual e praticamente impossibilitam o controle 

mecânico de plantas daninhas. Desta maneira, o controle de plantas daninhas na 

cultura da cebola, normalmente é feito com uso de agrotóxicos que podem ter 

elevado grau de toxicidade.  

 

JUSTIFICATIVA 

 

Os herbicidas além de efetivos no controle das invasoras, precisam 

apresentar fitotoxicidade mínima para a cultura (PITELLI, 1987). O octanoato de 

ioxinila é um herbicida de pós-emergência, extensivamente utilizado na cultura da 

cebola. Este herbicida precisa ser ministrado em doses fracionadas para evitar 

fitotoxidez e até mesmo morte das plantas de cebola e ser efetivo no controle das 

daninhas. A mistura de espelhante adesivo siliconado ao octanoato de ioxinila pode 

aumentar sua eficácia, enquanto a mistura com aminoácidos pode reduzir a 

toxicidade às plantas de cebola (FERREIRA et al., 1999). 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral 

Avaliar o efeito do herbicida octanoato de ioxinila isoladamente e sua mistura 

com um siliconado e com aminoácidos no controle de plantas daninhas. 

 

Objetivos Específicos 

Avaliar o efeito do herbicida octanoato de ioxinila isoladamente e sua mistura 

com um siliconado e com aminoácidos na fitotoxidade às plantas de cebola. 

Avaliar o efeito do herbicida octanoato de ioxinila isoladamente e sua mistura 

com um siliconado e com aminoácidos na produtividade da cebola.  

  



12 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2.1 SITUAÇÃO DA CEBOLA NO BRASIL E MUNDO  

 

A cultura da cebola (Allium cepa L.) é largamente cultivada e consumida há 

mais de 5.000 anos pelos hindus, egípcios, gregos e romanos da antiguidade, é 

originária da Ásia Central, especialmente do noroeste da Índia e do Afeganistão. 

Apresenta alto volume de produção, estimado em mais de 93 milhões de toneladas 

no ano de 2016 (FAOSTAT, 2018), conferindo-lhe o título de hortaliça mais difundida 

do mundo. Desta produção mundial, 62,9% concentra-se no continente asiático, 

13,6% nas Américas, 13% na Europa, 10,1% na África e 0,4% na Oceania. 

No Brasil, com uma produção de cerca de 1,7 milhões de toneladas na última 

safra (2017), a cultura da cebola possui o terceiro lugar como hortaliça mais 

importante em termos econômicos, perdendo apenas para a batata e o tomate 

(SANTOS et al., 2017; IBGE, 2018). No ranking mundial de maiores produtores, o 

Brasil aparece na oitava posição, atrás de China, India, EUA, Turquia, Irã, Paquistão 

e Rússia, e na frente de Egito e Japão que completam o ranking dos dez maiores 

produtores (FAOSTAT, 2018). 

Santa Catarina tem grande destaque no cenário nacional, onde há alguns 

anos vem mantendo o posto de estado com maior produção de cebola do país. Em 

2017, numa área de 20 mil hectares, produziu mais de 500 mil toneladas de cebola, 

produtividade média de 24,6 toneladas por hectare, participando de uma fatia de 

23,5% da produção nacional. 

A Microrregião do Alto Vale do Rio Itajaí é, dentro do estado, a com maior 

importância em termos de produção e área plantada de cebola, representando cerca 

de 70% das áreas catarinenses. Ainda no estado, destaca-se a Microrregião do Alto 

Vale do Rio do Peixe, compreendida pelos municípios de Água Doce, Arroio Trinta, 

Caçador, Calmon, Capinzal, Catanduvas, Erval Velho, Fraiburgo, Herval do Oeste, 

Ibiam, Ibicaré, Iomerê, Jaborá, Joaçaba, Lacerdópolis, Lebon Régis, Luzerna, 

Macieira, Matos Costa, Ouro, Pinheiro Preto, Rio das Antas, Salto Veloso, Tangará, 

Treze Tílias, Vargem Bonita e Videira, a qual possui importância na produção e 

principalmente nas altas produtividades das lavouras, que em média passam das 48 

toneladas por hectare (EPAGRI/CEPA, 2018). 
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A cebola é geralmente consumida in natura na forma de saladas, temperos e 

condimentos. Seu consumo é relativamente baixo no Brasil, segundo Rezende e 

Costa (2007), o consumo médio por habitante é de 7,2 kg por ano, abaixo de países 

como EUA (12,0 kg/ano/habitante) e Argentina (8,3 kg/ano/habitante), porém, 

superior à países como Alemanha (6,0 kg/ano/habitante) e China (3,7 

kg/ano/habitante). 

A cebola tem importância direta e indireta na geração de empregos, sendo 

uma das principais hortaliças do ponto de vista econômico e produtivo (CAMARGO 

FILHO & CAMARGO, 2017). O Brasil também é um grande importador de cebola, 

sendo a Argentina o principal fornecedor, com média de 150 a 200 mil toneladas 

fornecidas (SÍNTESE, 2014). A cebola importada supre principalmente a demanda 

no período de entressafra (abril a junho), após a comercialização das cultivares mais 

tardias da região sul. 

 

2.2 ORIGEM, DESCRIÇÃO BOTÂNICA E FISIOLOGIA DA CEBOLA 

 

A cebola pertence à família Alliaceae e é classificada botanicamente como 

Allium cepa L. Caracteriza-se por ser uma espécie polimórfica que exibe diferenças 

quanto à cor e nível de cerosidade das folhas, ao formato, tamanho e cor dos 

bulbos, e à reação ao comprimento do dia (MELO, 2007). A cebola é uma planta 

herbácea com cerca de 60 cm de altura que apresenta folhas grandes dispostas 

alternadamente em duas fileiras, podendo ser cerosas ou não. O caule verdadeiro 

está localizado abaixo da superfície do solo, sendo este um disco compacto com 

formato cônico, situado na base inferior do bulbo de onde partem as raízes. As 

bainhas foliares formam um pseudocaule cuja parte inferior é o próprio bulbo 

(FILGUEIRA, 2008). Seu ciclo é anual para produção de bulbos e bianual para 

produção de sementes.  

Fisiologicamente, a cebola é uma espécie que necessita de dias longos 

para bulbificar, ou seja, dias com duração superior a 10 horas de luz. Para 

fotoperíodos acima do exigido pela cultivar, a taxa de bulbificação é intensificada 

por temperaturas altas (VINNE, 2006; STEER, 1980). A intensidade luminosa e o 

espectro de radiação também exercem influência no tamanho e no ciclo da cultura 

(AUSTIN, 1972; SOBEIH & WRIGHT, 1987). 
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Seu ciclo biológico é composto por duas etapas, a vegetativa e a reprodutiva. 

Na primeira, há desenvolvimento e o amadurecimento do bulbo. O fotoperíodo é 

decisivo nesta fase, e a espécie, por ser de dia longo, requer fotoperíodo crescente. 

Uma vez satisfeita a exigência de fotoperíodo, que depende da cultivar, haverá o 

desenvolvimento normal do bulbo, somente se a temperatura for favorável. A 

temperatura deve ser amena durante o crescimento vegetativo e ligeiramente mais 

elevada na bulbificação (OLIVEIRA, 2005; VIEIRA & PICULI, 2009). A presença da 

haste floral indica o início da etapa reprodutiva, que interessa apenas ao produtor de 

sementes. A espécie é de dia curto para florescer, requerendo dessa maneira, 

fotoperíodo mais baixo. A altitude e a latitude da localidade condicionam as 

condições agroclimáticas e determinam a época de plantio para cada cultivar 

(BREWSTER, 2008). 

A inflorescência é do tipo umbela e localiza-se na extremidade do escapo 

floral. Surge como uma cabeça globosa envolta por uma bráctea membranosa 

envolvente, denominada espata, que se prolonga formando um ápice pontiagudo. 

Quando se completa o desenvolvimento, a espata se abre, liberando as flores, que 

se mantém em antese por duas a quatro semanas. A polinização é principalmente 

entomófila (insetos), e também em certo grau anemófila (vento). O número de flores 

pode chegar a 2.000 por umbela. São formadas por um pedicelo muito fino, de cor 

branca, esverdeada ou violácea, 2 vértices com 3 estames cada um e 3 carpelos 

soldados formando um ovário súpero com o estigma trilobado. Existem nectáreos na 

base do ovário que secretam uma substância açucarada que atrai os polinizadores 

(BREWSTER, 2008). 

Existe grande variação de características morfológicas e fisiológicas nesta 

espécie, associada à sua alta taxa de polinização cruzada, bem como ao intenso 

processo de seleção consciente e inconsciente a que foi submetida ao longo de sua 

domesticação (OLIVEIRA, 2005). As sementes de cebola demoram mais tempo para 

germinar do que a maioria das espécies hortícolas. Na faixa de 5 a 25°C a 

velocidade de germinação de cebola aumenta quase que linearmente com a 

temperatura. Pode-se considerar a faixa de 11 a 25°C como ótima. Após a 

emergência, há um período de crescimento lento até aproximadamente 75 dias após 

a semeadura, seguido de outro de crescimento rápido, sempre controlado pela 

temperatura. Finalmente, ocorre a fase de desenvolvimento de bulbos, quando a 
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planta para de formar folhas. Há um alongamento da região do pseudocaule. A 

formação do bulbo é feita com o predomínio do processo de expansão celular sobre 

o processo de divisão celular (BREWSTER, 2008). 

 

2.3 CULTIVO E MANEJO DA CEBOLA 

 

De modo geral, o sistema de cultivo de cebola nos estados da Região Sul do 

Brasil é realizado por transplante, com a produção de mudas em canteiros, cujo 

desenvolvimento depende de vários fatores edafoclimáticos e do manejo 

agronômico. Normalmente, a muda de cebola permanece em canteiros até atingir 

três a quatro folhas e, quando transplantada, a planta continua seu desenvolvimento, 

emitindo novas folhas e renovando seu sistema radicular (BREWSTER, 2008). 

São cultivadas cultivares de ciclo precoce, médio e tardio na região Sul. Nas 

regiões Sudeste e Centro Oeste são plantadas cebolas super precoces, precoces e 

médias. Devido à interação com temperatura, tamanho e idade da planta, densidade 

de plantio, fertilização, irrigação, entre outros, a bulbificação e produção de cebola 

podem variar consideravelmente em uma mesma faixa de fotoperíodos (OLIVEIRA, 

2005). 

O tipo de cebola preferido varia com o mercado e a preferência do 

consumidor, e constituem-se em outra forma importante de classificação de 

cultivares. No Brasil, há preferência por bulbos de tamanho médio, pungentes, 

globulares, firmes, de película externa de cor amarela e marrom escura, e escamas 

internas de cor branca (MELO; BOITEUX, 2001). 

Outro fator importante na produção da cebola é a importância do 

conhecimento do sistema radicular e de suas interações com o ambiente edáfico 

para o manejo das lavouras, são fundamentais para a otimização das práticas de 

adubação, bem como a densidade de plantio e demais tratos culturais. As raízes são 

ainda fundamentais para o entendimento das relações de absorção da água e 

nutrientes (MALAVOLTA, 2006). É uma espécie que apresenta o sistema radicular 

fasciculado, com até 200 raízes por planta, apresentando poucas ramificações. A 

maior parte das raízes está concentrada na camada de solo até 15 cm de 

profundidade. As folhas são “tubulares”, lisas e cerosas (MAY, 2006). 
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Como para as demais hortaliças cultivadas em condições de campo no Brasil, 

considera-se como época ideal para o cultivo da cebola o período de março a 

novembro. Neste período, a não ocorrência de períodos longos de chuva facilita o 

manejo da cultura, principalmente o controle de doenças. Assim, o período de março 

a novembro concentra a maior parte da produção de cebola nas principais regiões 

produtoras do Brasil. O Nordeste (Bahia e Pernambuco) é exceção, pois planta-se 

cebola o ano todo, embora tenha a temperatura como fator limitante para produção 

(OLIVEIRA, 2005). 

Nas regiões com latitudes maiores como o Sul, Sudeste e o Centro-Oeste, 

março-abril são os melhores meses para o plantio da cebola, principalmente em 

termos de bulbificação. Plantando-se nesta época, o crescimento ocorre sob 

condições adequadas de pluviosidade, de temperatura e num período de 

encurtamento de fotoperíodo, mas ainda suficientemente longo para o crescimento 

rápido das plantas. A partir do final de junho, o fotoperíodo volta a crescer, embora a 

temperatura continue decrescendo. A bulbificação apenas se iniciará quando a 

combinação de fatores determinantes de cada cultivar seja atingida. A colheita 

ocorre de finais de setembro a novembro (SOARES et al., 2004). 

A densidade ideal de plantas por hectare consiste numa condição de extrema 

importância na determinação da produtividade e da produção comercial de bulbos. O 

aumento da população de plantas pode contribuir para melhorar a exploração tanto 

do ambiente quanto da cultivar, tendo como consequência aumento na 

produtividade. O adequado seria o estabelecimento de uma população ótima, 

garantindo a maior produtividade (BAIER et al., 2009) 

Quando se aumenta a densidade de plantas por unidade de área 

consequentemente se eleva a competição entre plantas pelos recursos naturais 

como luz, água, CO2, O2 e nutrientes minerais, alterando desta maneira os padrões 

de bulbificação das cultivares. O aumento da densidade de plantas é capaz de 

reduzir o tamanho médio do bulbo podendo influenciar de modo direto sobre a 

produtividade da cultura (MASCARENHAS, 1993). 

Além disso, o aumento da densidade de plantio promove a aceleração da 

maturação dos bulbos e leva ao menor crescimento da planta, além da diminuição 

da massa média de bulbos, podendo ter grande influência na produtividade da 

cultura (FILGUEIRA, 2008). Para Brewster (2008), para a obtenção de bulbos 
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grandes, a população de plantas deve estar entre 250.000 a 500.000 plantas por 

hectare e, para a obtenção de bulbos entre 50 a 70 mm de diâmetro transversal, 

entre 500.000 a 1.000.000 plantas por hectare. 

Geralmente, em populações menores, a produtividade é menor e se produz 

alta percentagem de bulbos médios e grandes. Em cultivos com densidades 

maiores, se obtém bulbos menores, desuniformes e qualidade inferior. Existe uma 

relação inversa entre a densidade e o tamanho de bulbo (RESENDE; COSTA, 

2005).  

 

2.3.1 Cultivares 

 

Lavouras formadas por cultivares híbridos têm sido responsáveis por grandes 

produtividades. No entanto, a utilização de cultivares de polinização livre ainda 

predomina em cultivos no Sul e Nordeste brasileiros, por se mostrarem mais rústicos 

e adaptados às condições de cultivo nessas regiões. Para todas essas regiões 

existem cultivares de cebola que atendem as especificidades de plantio. É muito 

importante que seja realizado o plantio de cultivares com adaptação específica à 

região de cultivo (SOARES et al., 2004). 

As primeiras produções comerciais de cebola em Santa Catarina utilizavam 

os cultivares “Pera Norte” e “Baia Periforme”. Os rendimentos das primeiras lavouras 

eram baixos, sendo que os registros da safra 1946/1947 relatam uma produtividade 

média de uma tonelada por hectare. Com a seleção praticada pelos agricultores a 

produtividade foi aumentando lenta e gradativamente. Em 1977 a Epagri (na época 

Empasc) inicia os trabalhos de pesquisa com cebola, objetivando aumentar a 

produtividade. Em 1984 a Epagri lança seu primeiro cultivar desenvolvido, EMPASC 

351 Seleção Crioula. Os trabalhos desenvolvidos pela pesquisa da Epagri com 

cebola se intensificaram em 1984, e até o ano de 1990 a Epagri já havia 

desenvolvido quatro cultivares de Cebola (ALVES, 2016).  

Estima-se que cerca de 80% dos cultivares de cebola plantados em SC e 

comercializados pelas mais diversas empresas possuem o cultivar EMPASC 352 

Bola Precoce como base genética, mostrando a qualidade e a capacidade desse 

cultivar que segue em uso 30 anos após o lançamento.   
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2.3.2 Solos 

 

Deve-se dar preferência a solos de textura média (solos arenosos tornam a 

irrigação ineficiente), profundos, bem trabalhados, bem drenados, férteis, com bom 

teor de matéria orgânica e livres de pedras e cascalhos. Solos muito argilosos e 

compactáveis dificultam o desenvolvimento dos bulbos, havendo deformação e 

dificuldade na colheita. O pH ideal é 6,0-6,5. Os solos com concentrações salinas 

iguais ou superiores a 0,5% causam sérios problemas a emergência das sementes 

de cebola (COSTA et al., 2007). 

Para o preparo dos solos, uma ou duas arações profundas (30 a 35 cm de 

profundidade) e duas gradagens deverão ser feitas em solos de primeiro plantio. Em 

solos já cultivados, uma aração profunda e uma gradagem poderão ser suficientes 

(COSTA et al., 2007). E destas recomendações não muito conservacionistas do 

ponto de vista do solo. Atualmente o sistema de plantio direto de cebola 

desenvolvido pela Epagri, Estação Experimental de Ituporanga, preserva o solo 

física, química e biologicamente, podendo, inclusive, aumentar o rendimento dos 

cultivos. 

Solos bem preparados, sem restos culturais e torrões e sem irregularidades 

são muito importantes para uniformidade de germinação e maturação, no caso de 

semeadura direta. No caso de produção por mudas, bulbinhos ou soqueiras, pode-

se utilizar solos menos trabalhados. Os canteiros ou sulcos deverão ser preparados 

em nível. Em terrenos sujeitos à erosão, efetuar práticas de conservação do solo 

(COSTA et al., 2007). Como o sistema radicular da cebola é pouco ramificado e 

pouco profundo, é necessário nutrientes disponíveis na camada superior do solo. 

Recomenda-se proceder a calagem e a adubação com base nos resultados da 

análise físico-química do solo (MAY et al., 2008; CECÍLIO FILHO et al., 2009).  

As recomendações de quantidade de fertilizantes a aplicar na cultura da 

cebola são bastante variáveis com o tipo de solo, e nível de tecnologia adotada. 

Para a região sul recomenda-se seguir o Manual de calagem e adubação da 

Comissão de Química e Fertilidade do Solo RS/SC – CQFS-RS/SC (2016). 
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2.4 MANEJO FITOSSANITÁRIO  

 

É uma hortaliça que possui pequeno porte e crescimento inicial lento, 

consequentemente, possui pequena capacidade de competição com as plantas 

daninhas. Além disso, seu ciclo longo pode exigir várias capinas ou aplicações de 

herbicidas (SOARES et al., 2003). O pequeno espaçamento entre linhas e os 

prejuízos causados às raízes pelo revolvimento do solo, normalmente superficiais 

nos primeiros meses de plantio, são dois aspectos que dificultam a capina manual e 

praticamente impossibilitam o controle mecânico de plantas daninhas. Para o caso 

de semeadura direta, deve-se procurar herbicidas que além de efetivos no controle 

das invasoras, apresentem fitotoxicidade mínima para a cultura (PITELLI, 1987; 

GONÇALVES et al., 2018). Como principais pragas e doenças, citam-se os 

nematoides, tripes, a antracnose, mancha-púrpura, queima das pontas e o míldio. 

 

2.4.1 Plantas daninhas 

 

Dentre os vários fatores que ocasionam perdas na produção da cultura da 

cebola, destacam-se os efeitos da interferência das plantas daninhas. A interferência 

na cultura da cebola decorre do porte baixo e desenvolvimento inicial relativamente 

lento da cultura. Em função da sua arquitetura, com folhas eretas e cilíndricas, a 

cebola apresenta baixa cobertura da superfície do solo, permitindo a emergência 

das plantas daninhas em qualquer fase de seu desenvolvimento. Grande parte do 

êxito da cultura de cebola deve-se ao uso correto dos herbicidas. (RESENDE & 

COSTA, 2007). Quanto à época de aplicação, os herbicidas são classificados em: 

herbicidas de pré-plantio incorporado (PPI), quando a aplicação é realizada antes do 

plantio; herbicidas de pré - emergência (PRÉ), também denominados de residuais, a 

aplicação é realizada sobre o solo, antes da emergência das plantas oportunistas; 

herbicidas de pós-emergência (PÓS), nos quais a aplicação é realizada após 

emergência da cultura e das plantas oportunistas.  

Espalhantes adesivos podem ser adicionados a qualquer herbicida, 

melhorando a distribuição dos agrotóxicos, propiciando a formação de uma película 

protetora uniforme, ocorrendo uma melhor absorção foliar. O uso é especialmente 

necessário quando o herbicida for aplicado sobre superfícies com folhas lisas, 
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cerosas ou pilosas, como o da cebola. Já a aplicação de aminoácidos, fertilizantes 

foliares e/ou bioestimulantes, associados a herbicidas, podem reduzir a 

fitointoxicação das culturas comerciais (TAVARES et. al, 2007). 

De modo geral, as cultivares de cebola apresentam-se com folhagem verde-

opaco, devido à maior quantidade de ceras. Estas, tendem a proporcionar maior 

resistência à ação de herbicidas do que aquelas com folhagem verde-brilhante, 

portadoras de menor quantidade de cerosidade foliar (RESENDE & COSTA, 2007). 

O controle químico implica, em geral, no uso de um tratamento inicial em pré-

emergência, seguido de um ou dois em pós-emergência, mesmo que algum 

ingrediente ativo (octanoato de ioxinila, oxyfluorfen) possa causar, temporariamente, 

fitotoxicidade à cebola. Em casos de escapes de plantas oportunistas, o controle 

mecânico complementa o controle químico (RESENDE & COSTA, 2007). 

As principais plantas daninhas na região de Caçador, SC, que trazem 

problemas para a cultura da cebola são (Figura 1): 

· Corda de viola (Ipomoea acuminata): Apresenta um ciclo de 100 - 120 dias, 

ocorrendo preferencialmente em solos semi-arenosos. É uma planta muito 

ornamental, sendo ocasionalmente cultivada com esse objetivo, principalmente para 

revestir caramanchões, colunas e muros. 

· Picão-Preto (Bidens pilosa): É uma das mais sérias infestantes de lavouras 

anuais. Uma única planta chega a produzir 3.000 a 6.000 sementes, que germinam 

assim que atingem a maturação, o que garante de 3 a 4 gerações anuais. Além 

disto, podem resistir de 3 a 5 anos quando enterradas no solo.  

· Língua de vaca (Rumex crispus): Infesta pastagens, jardins, pomares, 

culturas anuais, beira de estradas e terrenos baldios. É competitiva, com raiz 

principal atingindo até 1,5 metros. Uma única planta pode produzir 60 mil sementes, 

que podem permanecer dormentes no solo por mais de 80 anos. 

· Mentruz (Lepidium virginicum): Planta invasora invernal muito comum em 

lavouras anuais, pomares, hortas, viveiros de produção de mudas, sendo também 

encontrada em jardins e terrenos baldios. Instala-se em solos ácidos. Compete com 

culturas de verão e inverno.  

· Caruru (Amaranthus spp): Grupo de plantas invasoras de importância para as 

culturas anuais, por competir, por nutrientes e água. 
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Figura 1. Plantas daninhas na cultura da cebola. 

   

   

  
Fonte: Próprio autor 
A) Picão-Preto (Bidens pilosa); B) Caruru (Amaranthus spp); C) Língua de vaca (Rumex crispus); D) 
Competição de daninhas com a cultura E) Língua de vaca (Rumex crispus); F) Mentruz (Lepidium 
virginicum) G) Cipó de veado (Fallopia convolvulus); H) Daninhas intoxicadas. 
 

A)
v 

B)
v 

C) D) E) 

F) G) H) 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O trabalho foi conduzido a campo em lavoura comercial localizado no 

município de Caçador, SC (latitude 26º46’S, longitude 51º W, altitude 960 metros), 

localizado na comunidade Linha Caixa D’água – Caçador/SC (Figura 2), durante a 

safra de 2018. O clima dessa região caracteriza-se como temperado 

constantemente úmido, com verão ameno.  

 

Figura 2: Área de instalação do experimento 

  
Fonte: Próprio autor 

 

O sistema de plantio foi direto, com semeadura realizada em 16/07/18, com 

uma densidade de 650 mil sementes por hectare. O preparo do solo foi 

convencional, com aração e gradagem. A cultura antecedente era feijão. Para 

aplicação dos herbicidas, foi utilizado um pulverizador costal com uma barra de bico 

de jato cônico vazio em ceramica 02-BR TXA8002VK- BR110 03 Teejet, com volume 

de calda de 340 L/ha. 

O delineamento experimental foi em blocos ao acaso com seis repetições, 

sendo que cada repetição foi composta por uma parcela de 23 m2 (Figura 3). Os 

tratamentos consistiram de doses fracionadas em 5 aplicações do herbicida 



23 

 

octanoato de ioxinila isoladamente e em mistura com aminoácidos e espalhante 

siliconado, conforme a Tabela 1. 

 

Tabela 1. Tratamentos de octanoato de ioxinila com doses, fracionamentos e 
épocas de aplicação (EA) em dias após a semeadura da cebola (DAS). 

Tratamento 
Dose  

(kg.ha-1) 
Fracionamentos  

(kg.ha-1) 
EA (DAS) 

T1 Octanoato de ioxinila (OI) OI - 0,673 
OI - 0,069 + 0,100 + 

0,168 + 0,168 + 0,168 
52; 58; 70; 

85; 112 

T2 
Octanoato de ioxinila + 

Aminoácidos (AA) 
OI - 0,673 

+ AA - 3,225 

OI - 0,069 + 0,100 + 
0,168 + 0,168 + 0,168 
AA - 0,645 + 0,645 + 

0,645 + 0,645 + 0,645 

52; 58; 70; 
85; 112 

T3 
Octanoato de ioxinila + 

Siliconado (ES) 
OI - 0,673 

+ ES - 1,020 

OI - 0,069 + 0,100 + 
0,168 + 0,168 + 0,168 
ES - 0,204 + 0,204 + 

0,204 + 0,204 + 0,204 

52; 58; 70; 
85; 112 

T4 
Octanoato de ioxinila + 

Aminoácidos + Siliconado 

OI - 0,673 
+ AA - 3,225 
+ ES - 1,020 

OI - 0,069 + 0,100 + 
0,168 + 0,168 + 0,168 
AA - 0,645 + 0,645 + 

0,645 + 0,645 + 0,645 
ES - 0,204 + 0,204 + 

0,204 + 0,204 + 0,204 

52; 58; 70; 
85; 112 

Fonte: Próprio autor 

 
Figura 3. Área experimental na cultura da cebola. 

 
Fonte: Próprio autor. 
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Como fonte de octanoato de ioxinila foi utilizado o produto comercial Totril® 

(Figura 4), registrado pela empresa Bayer S.A., o qual possui 33,5% do ingrediente 

ativo octanoato de ioxinila em sua composição. Como fonte de aminoácidos, foi 

utilizado o fertilizante organomineral Basfoliar Gold Black®, que possui em sua 

composição 18% de Carbono Orgânico Total, 26% de Ácidos Fúlvicos, 2,3% de 

Ácidos Húmicos, além de 1,5% de N, 1,0% de P2O5, 1,4% K2O, 2,4% de Ca, 0,3% 

de Mg e 0,3% de S. Basfoliar H-Plus® é outro fertilizante foliar, que contém em sua 

formulação tensoativos e siliconados com propriedades adjuvantes, além de 5% de 

N e 15% de P2O5. 

 

Figura 4. Produtos químicos utilizados no experimento. 

 
Fonte: Próprio autor. 

 

Foi avaliado o número de plantas de cebola e daninhas por metro quadrado, 

antes da aplicação dos tratamentos, o percentual de controle de plantas daninhas, a 

proporção entre o número de plantas daninhas para cada planta de cebola, o 

percentual de plantas de cebola com sintomas de intoxicação e a grau de 

intoxicação de plantas de cebola, foram avaliados seis dias após as aplicações. 

Foi contado o número inicial das principais plantas daninhas [Corda de viola 

(Ipomoea acuminata); Picão-Preto (Bidens pilosa); Língua de vaca (Rumex crispus); 

Mentruz (Lepidium virginicum) e Caruru (Amaranthus spp)], e dividido pelo tamanho 
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da parcela para obter o número de plantas daninhas por metro quadrado. O 

percentual de controle foi calculado através da relação entre o número de plantas 

daninhas existentes aos seis, 18 e 33 dias após a primeira aplicação dos 

tratamentos e a população inicial de plantas daninhas, incluindo as plantas daninhas 

que germinaram durante os intervalos de aplicações. A proporção entre o número de 

plantas daninhas para cada planta de cebola foi calculada pela relação de plantas 

daninhas e de plantas de cebola em cada data de avaliação de controle. O 

percentual de plantas de cebola intoxicadas foi realizado em cada data de avaliação 

de controle, com a relação de plantas de cebola com sintomas de fitotoxidez e o 

número total das plantas. As plantas de cebola com sintomas de intoxicação foram 

ainda classificadas pelo grau de severidade da fitotoxidez numa escala de 1 a 5, 

onde o índice 1 indica o grau mais baixo de toxidez e o índice 5 representa o grau 

mais severo. 

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância (ANOVA), cujas 

médias significativas (p<0,05) foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% de 

probabilidade de erro, com auxílio do programa estatístico Sisvar, versão 5.6 

(FERREIRA, 2010). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

O número médio de plantas de cebola por parcela (m2) não foi diferente entre 

os tratamentos (Tabela 2). De maneira similar, o número inicial de plantas daninhas 

e a proporção entre o número de plantas daninhas para cada planta de cebola não 

foi diferente entre os tratamentos. No início do desenvolvimento da cultura, ocorreu 

um ataque das pragas larva alfinete (Conoderus spp.) e bicho mineiro (Liriomyza 

trifolii), causando uma redução na população de plantas de cebola. Todavia, o 

número médio de cebolas por m2 entre os tratamentos não diferiu, não 

comprometendo assim validade e confiabilidade do experimento. 

 
 
Tabela 2. Número de plantas de cebola (NPC) e de plantas daninhas (NPD) por 
metro quadrado, e proporção entre o número de plantas daninhas para cada 
planta de cebola. 

Tratamento NPC (m2) NPD (m2) 
Proporção 

(PD/PC) 
1. OI (0,673 Kg.ha-1) 30,3 ns 50,5 ns 2,46 ns 
2. OI (0,673 Kg.ha-1) +  
AA (3,225 Kg.ha-1) 

39,5 61,5 1,61 

3. OI (0,673 Kg.ha-1) +  
ES (1,020 Kg.ha-1) 

39,5 55,0 1,46 

4. OI (0,673 Kg.ha-1) +  
AA (3,225 Kg.ha-1) +  
ES (1,020 Kg.ha-1) 

31,8 70,0 2,57 

Média Geral 35,3 59,3 2,03 
CV (%) 33,6 38,3 55,4 
Fonte: Próprio autor. OI: octanoato de ioxinila; AA: aminoácidos; ES: espalhante siliconado. Médias 
seguidas de mesma letra nas colunas não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade. ns = não significativo (p>0,05). 
 

O controle das plantas daninhas seis dias após a primeira aplicação dos 

produtos foi baixo e sem diferenças entre os tratamentos (Tabela 3). Já aos 18 

DAAP, a média geral foi de quase 100% de controle, todavia, os tratamentos 

novamente não apresentaram diferenças entre si. O octanoato de ioxinila é um 

inibidor do Fotossistema II (Figura 5), desta maneira, o efeito de sua ação herbicida 

pode levar alguns dias, dependendo também das condições climáticas como luz e 

temperatura (FERREIRA et al., 2000). Após 33 e 60 dias da aplicação dos 

tratamentos, considerando a reinfestação de plantas daninhas, o controle destas 
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caiu cerca de 15% e 27%, respectivamente, todavia, os tratamentos continuaram 

sem apresentar diferenças estatísticas. O alto controle de plantas daninhas, mesmo 

no tratamento de OI aplicado isoladamente se deve ao fracionamento de sua dose. 

Segundo Ferreira (1997), as vantagens do fracionamento da dose dos herbicidas é 

que aumenta sua eficácia, permite economia do produto, se não houver 

reinfestação, e ainda pode aumentar a tolerância das plantas de cebola aos 

herbicidas. 

 
Tabela 3. Percentual de controle de plantas daninhas seis, 18, 33 e 60 dias 
após a primeira aplicação dos produtos (DAAP). 

Tratamento 
Controle (%) 

06 DAAP 18 DAAP 33 DAAP 60 DAAP 
1. OI (0,673 Kg.ha-1) 26,4 ns 98,3 ns 77,9 ns 65,3 ns 
2. OI (0,673 Kg.ha-1) +  
AA (3,225 Kg.ha-1) 

18,1 99,6 78,9 63,1 

3. OI (0,673 Kg.ha-1) +  
ES (1,020 Kg.ha-1) 

17,0 99,5 88,7 78,9 

4. OI (0,673 Kg.ha-1) +  
AA (3,225 Kg.ha-1) +  
ES (1,020 Kg.ha-1) 

15,4 99,8 89,2 79,1 

Média Geral 19,2 99,3 83,7 71,6 
CV (%) 41,8 1,3 13,7 20,9 
Fonte: Próprio autor. OI: octanoato de ioxinila; AA: aminoácidos; ES: espalhante siliconado. Médias 
seguidas de mesma letra nas colunas não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade. ns = não significativo (p>0,05). 
 
 

De maneira similar ao percentual de controle das plantas daninhas, a 

proporção entre o número de plantas daninhas para cada planta de cebola não 

apresentou diferenças aos seis, 18 e 33 dias após a primeira aplicação dos 

tratamentos (Tabela 4). As plantas daninhas que ocorreram no local deste 

experimento foram: Ipomoea acuminata, Bidens pilosa, Rumex crispus, Lepidium 

virginicum e Amaranthus spp. Segundo Obara (1991) apesar das plantas daninhas 

serem de pequeno porte epígeo, possuem uma grande capacidade de 

perfilhamento, ocupando rapidamente o espaço, causando grande redução na 

produção de cebola. Por isso, a proporção de plantas daninhas deve ser a mais 

baixa possível. Após 60 DAAP, a proporção de plantas daninhas para cada planta 

de cebola foi menor no tratamento de OI + ES, enquanto o tratamento onde foi 

aplicado OI individualmente apresentou a maior proporção e os demais não diferiram 
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entre si. Este resultado evidencia que a mistura de adjuvantes ao octanoato de 

ioxinila pode potencializar o seu efeito herbicida, aumentando a eficácia do produto e 

possibilitando uma redução da dosagem (MONTÓRIO et al., 2005). 

 
Tabela 4. Proporção entre o número de plantas daninhas (PD) para cada planta 
de cebola (PC) aos seis, 18, 33 e 60 dias após a aplicação dos produtos DAAP. 

Tratamento 
Proporção (PD/PC) 

06 DAAP 18 DAAP 33 DAAP 60 DAAP 
1. OI (0,673 Kg.ha-1) 0,24 ns 0,02 ns 0,14 ns 0,24 a 
2. OI (0,673 Kg.ha-1) +  
AA (3,225 Kg.ha-1) 

0,15 0,00 0,14 0,22 ab 

3. OI (0,673 Kg.ha-1) +  
ES (1,020 Kg.ha-1) 

0,24 0,01 0,04 0,09 c 

4. OI (0,673 Kg.ha-1) +  
AA (3,225 Kg.ha-1) +  
ES (1,020 Kg.ha-1) 

0,21 0,01 0,09 0,15 ab 

Média Geral 0,21 0,01 0,10 0,17 
CV (%) 38,9 212,7 102,2 56,8 
Fonte: Próprio autor. OI: octanoato de ioxinila; AA: aminoácidos; ES: espalhante siliconado. Médias 
seguidas de mesma letra nas colunas não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade. ns = não significativo (p>0,05). 
 
Figura 5. Ação fitotoxica de octanoato de ioxinila em plantas daninhas. 

 
Fonte: Próprio autor. 

 

Em relação a intoxicação às plantas de cebola, causada pela aplicação dos 

produtos (Figura 6), os tratamentos não apresentaram diferenças entre si aos seis e 
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aos 18 dias após a aplicação dos mesmos (Tabela 5). Aos seis DAAP, 21% das 

plantas de cebola apresentavam sintomas de fitotoxidez, sendo que, todas as 

plantas do tratamento OI + AA + ES com sintomas, apresentavam grau 1 de 

intoxicação (intoxicação leve), enquanto metade das plantas com sintomas do 

tratamento OI, apresentavam intoxicação de grau 2 (moderada) e 33% de grau 1. 

Nos tratamentos OI + AA e OI + ES, 83% das plantas com sintomas de fitotoxidez 

apresentavam grau 1 de intoxicação e 17% grau 2. Nesta data, nenhum tratamento 

apresentou intoxicação severa das plantas (grau 3 ou superior). Aos 18 dias após a 

aplicação dos tratamentos, o percentual de plantas de cebola com sintomas de 

fitotoxidez subiu para quase 30%, e, o percentual de severidade da fitotoxidez nas 

plantas foi maior. No tratamento OI, a porcentagem de plantas com sintomas foi de 

33% em cada grau de intoxicação. No OI + AA, 33% apresentavam intoxicação de 

grau 1, 50% de grau 2 e 17% de grau 3, enquanto no OI + AA, a porcentagem de 

intoxicação foi 17%, 50% e 33%, nos graus 1, 2 e 3, respectivamente. Já o 

tratamento OI + AA + ES, não apresentou intoxicação de grau 3 nas plantas com 

sintomas, sendo que, metade destas plantas apresentavam intoxicação de grau 1 e 

metade de grau 2. Na semeadura direta, Pitelli (1987) diz que deve-se procurar 

herbicidas que além de efetivos no controle das invasoras, apresentem fitotoxicidade 

mínima para a cultura. 30% de plantas de cebola apresentando sintomas de 

fitointoxicação pode ser preocupante, pois a produtividade da lavoura pode sofrer 

reduções consideráveis devido à redução de foto-assimilados. 

Aos 33 DAAP, os tratamentos apresentaram diferenças em relação ao 

percentual de plantas de cebola intoxicadas pelos produtos químicos (Tabela 5). O 

tratamento de OI com AA apresentou menor porcentagem de plantas com sintomas, 

reduzindo cerca de 15% o número de plantas intoxicadas em relação aos demais 

tratamentos. Este tratamento, junto com o tratamento de OI, apresentou apenas 

17% das plantas intoxicadas numa severidade de grau 3 ou superior. Já o 

tratamento de OI com ES, que apresentou melhor controle de plantas daninhas, 

apresentou o maior percentual de plantas de cebola com intoxicação, sendo que 

67% destas plantas, apresentavam intoxicação severa, com grau 3 ou superior. Os 

tratamentos de OI e OI + AA + ES não diferiram dos demais em relação ao 

percentual de plantas com sintomas de intoxicação, e a maioria destas plantas 

apresentaram grau 2 de intoxicação. 
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Tabela 5. Percentual de plantas de cebola intoxicadas (PCI) e grau de 
intoxicação, seis, 18 e 33 dias após a aplicação dos produtos (DAAP). 

Tratamento PCI (%) 
Grau de intoxicação 

1 2 ≥3 
 06 DAAP 

1. OI (0,673 Kg.ha-1) 24,0 ns 33,3 50,0 0,0 
2. OI (0,673 Kg.ha-1) +  
AA (3,225 Kg.ha-1) 

14,8 83,3 16,7 0,0 

3. OI (0,673 Kg.ha-1) +  
ES (1,020 Kg.ha-1) 

24,0 83,3 16,7 0,0 

4. OI (0,673 Kg.ha-1) +  
AA (3,225 Kg.ha-1) +  
ES (1,020 Kg.ha-1) 

20,7 100,0 0,0 0,0 

Média Geral 20,9 75,0 20,8 0,0 
CV (%) 39,4 - - - 
 18 DAAP 
1. OI (0,673 Kg.ha-1) 32,7 ns 33,3 33,3 33,3 
2. OI (0,673 Kg.ha-1) +  
AA (3,225 Kg.ha-1) 

26,8 33,3 50,0 16,7 

3. OI (0,673 Kg.ha-1) +  
ES (1,020 Kg.ha-1) 

27,1 16,7 50,0 33,3 

4. OI (0,673 Kg.ha-1) +  
AA (3,225 Kg.ha-1) +  
ES (1,020 Kg.ha-1) 

31,4 50,0 50,0 0,0 

Média Geral 29,5 33,3 45,8 20,8 
CV (%) 36,4 - - - 
 33 DAAP 
1. OI (0,673 Kg.ha-1) 11,6 ab 17 67 17 
2. OI (0,673 Kg.ha-1) +  
AA (3,225 Kg.ha-1) 

6,1 b 17 33 17 

3. OI (0,673 Kg.ha-1) +  
ES (1,020 Kg.ha-1) 

22,1 a 17 17 67 

4. OI (0,673 Kg.ha-1) +  
AA (3,225 Kg.ha-1) +  
ES (1,020 Kg.ha-1) 

11,5 ab 17 50 33 

Média Geral 12,8 17 42 33 
CV (%) 41,9 - - - 
Fonte: Próprio autor. OI: octanoato de ioxinila; AA: aminoácidos; ES: espalhante siliconado. Médias 
seguidas de mesma letra nas colunas não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade. ns = não significativo (p>0,05). 

 

Depois de 60 da aplicação dos produtos não ocorreu sintomas visíveis de 

intoxicação nas plantas de cebola. Soares et al. (2003) mostraram que a convivência 

com as plantas daninhas durante os primeiros 98 dias reduziu a produtividade da 
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cebola em 95% e o peso médio de bulbos em 91%. Portanto, o controle das plantas 

daninhas nesta cultura é de extrema importância para a garantia da produtividade. 

Para tanto, evitar fitotoxidez causado por herbicidas nas plantas de cebola também é 

fundamental para que a produtividade não seja reduzida. A adição de aminoácidos 

no herbicida octanoato de ioxinila mostra-se promissora na redução de plantas de 

cebola fitointoxicadas como visto neste trabalho. No entanto, mais estudos com 

mistura de espalhantes siliconados e aminoácidos devem ser realizados para maior 

garantia dos seus efeitos na cultura. 

 

Figura 6. Sintoma de fitointoxicação de plantas de cebola ao herbicida 
octanoato de ioxinila. 

   
Fonte: Próprio autor. 

 

O período do estágio e o prazo de entrega deste trabalho foi anterior ao da 

colheita da cebola, desta maneira, os resultados referentes a produtividade não 

foram apresentados. 
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5 CONCLUSÃO  

 

A adição de aminoácido, espelhante siliconado, ou de ambos ao herbicida 

octanoato de ioxinila não aumenta o controle de plantas daninhas. 

A adição do espelhante siliconado ao herbicida octanoato de ioxinila reduz a 

proporção de plantas daninhas para cada planta de cebola após 60 dias da sua 

aplicação, em relação a aplicação isolada de octanoato de ioxinila. 

A adição do aminoácido ao herbicida octanoato de ioxinila reduz o número de 

plantas de cebola com sintomas de fitointoxicação após 33 dias da sua aplicação 

enquanto a adição do espelhante siliconado a este herbicida aumenta o número de 

plantas de cebola fitointoxicadas, em relação a aplicação isolada de octanoato de 

ioxinila. 
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