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MONITORAMENTO DE PLANTAS DANINHAS RESISTENTES A 

HERBICIDAS NO ESTADO DE MATO GROSSO, E DIFUSÃO DE 

MEDIDAS DE CONTROLE. 

Patrocínio 
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• Identificação e monitoramento de plantas daninhas resistentes 
a herbicidas em propriedades algodoeiras do estado de Mato 
Grosso; 

 

•  Difusão de práticas de manejo para áreas com resistência de 
plantas daninhas a herbicidas, além de  práticas de manejo 
para prevenir/retardar o aparecimento de plantas daninhas 
resistentes em áreas sem ocorrência. 

 



• Projeto iniciado em 2012 – primeira etapa – 
levantamento; 

• Projeto renovado em 2015 – segunda etapa – 
monitoramento. 



Espécie de plantas daninhas com resistência encontradas  

Planta daninha Herbicida Mecanismo de Ação

Picão-preto (Bidens subalternans ) Pyritiobac-sodium... Inibidores da ALS

Leiteiro (Euphorbia heterophylla ) Trifloxysulfuron-sodium..... Inibidores da ALS

Caruru (Amaranthus deflexus ; A. retroflexus ) Pyritiobac-sodium... Inibidores da ALS

Caruru (Amaranthus retroflexus ) Fomesafen Inibidores da PROTOX

Caruru (Amaranthus palmeri ) Glyphosate Inibidores da EPSPs

Mentrasto (Ageratum conyzoides ) Trifloxyssulfuron-sodium.... Inibidores da ALS

Capim-pé-de-galinha (Eleusine indica ) Clethodim / Tepraloxydim/haloxyfop... Inibidores da ACCase

Buva (Conyza  spp.) Glyphosate Inibidores da EPSPs

Capim Amargoso (Digitaria insulares ) Glyphosate Inibidores da EPSPs



Caruru – (Amaranthus palmeri). 
 

• Amostra de Caruru enviadas para o IMAmt – 
verificação de resistência – rotina do projeto; 

• Observou-se que algumas amostras não foram 
controladas pelo herbicidas do grupo dos inibidores 
da ALS e também pelo herbicida glifosato; 

• Observou-se que as mesmas possuíam características 
morfológicas de Amaranthus palmeri. 

 

 



• Após estudo aprofundado e suporte em 
literatura especializada, foi confirmada que 
essas amostras tratavam da espécie 
Amaranthus palmeri S. Watson 

• Em anos anteriores, as amostras de plantas do 
gênero Amaranthus, eram controladas pelo 
herbicida glifosato e devidamente 
identificadas como A. deflexus e A. retroflexus. 
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Características gerais da espécie 
Amaranthus palmeri 
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• Originaria das regiões áridas do centro sul dos 
EUA e norte do México; 

• Principal planta daninhas de áreas de cultivo 
de soja, algodão nos EUA – devido suas 
características biológicas e de resistencia a 
herbicidas de diferentes sítios de ação; 

• Planta C4 – altamente competitiva em regiões 
de clima quente; 





• Crescimento rápido – 2-3cm/dia – exige 
atenção para o estádio de aplicação dos 
herbicidas; 

• Literatura americana cita que quando há alta 
infestação de A. palmeri não controlada, as 
perdas de produtividade podem atingir 91% 
no milho, 79% na soja e 77% no algodão; 



Crescimento em 52 horas 
 

Há citação de até 7,5 cm por dia (3”) 



• Dependendo das condições de 
desenvolvimento uma planta pode produzir 
200 – 600 mil sementes; 

• Sementes de tamanho reduzido, facilitando a 
dispersão – aves/mamíferos/ transporte de 
maquinários... 

 

Fonte: Cavenaghi, 
2015 



• Sementes – rápida germinação, temperatura 
ideal entre 32 e 38°C, principalmente se estão 
em menores profundidades; 

• Condições que ocorrem na maioria das áreas 
do MT, sendo assim podemos ter germinação 
durante o ano todo, bastante apenas a 
ocorrência de umidade no solo; 

 



• Não havendo a entrada de novas sementes na 
área (controle de plantas antes de produzir 
semente), a densidade de semente no solo 
pode diminuir substancialmente em 3 ou 4 
anos; 

• Hibridação Natural – cruzamentos com outras 
espécies de caruru, transferindo a resistência 
a herbicidas para as outras espécies.  



• Nos EUA existem A. palmeri com resistência 
simples a herbicidas de 5 mecanismos de 
ação: 

– Inibidores da ALS; 

– Inibidores da EPSPs; 

– Inibidores da HPPD; 

– Inibidores da tubulina; 

– Inibidores do fotossistema II. 

 



• Porém existem casos de resistência múltipla, 
para 2 ou 3 desses mecanismos; 

• Israel possui A. palmeri resistente aos 
inibidores da ALS; 

• Argentina possui A. palmeri resistente aos 
inibidores da EPSPs; 

• Brasil – A. palmeri com Resistencia múltipla: 

– Inibidores da ALS; 

– Inibidores da EPSPs 

 



Detalhes Práticos para 
identificação de A. palmeri 
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• Plantas Dióicas 

Planta Fêmea – inflorescência 
espinheta. 

Planta Macho 



Folhas com pecíolos maiores ou 
iguais ao comprimento do limbo 
foliar 

Fonte: Cavenaghi, 
2015 

Fonte: Guimarães, 
2015 



• Folhas distribuídas simetricamente em torno 
do caule quando a planta é vista de cima, em 
alguns casos podem ocorrer manchas 
esbranquiçadas nas folhas; 

• Estrutura na axila da folha 
Estrutura espinescente – A. 
palmeri 

Espinho – A. spinosus 

Fonte: Cavenaghi, 
2015 





Sistema de Produção - MT 



Lavoura de soja com infestação de A. palmeri em MT. 



Lavoura de algodão com infestação de A. palmeri em MT 



Lavoura de milho com infestação de A. palmeri em MT. 



Algumas práticas a serem adotadas 
para o manejo de A. palmeri 
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• Práticas rigorosas pró-ativas – evitar produção 
de semente (redução do banco de semente do 
solo); 

• MT – locais detectados – espaço geográfico 
restrito – práticas de contenção; 

• Tolerância Zero – ausência de plantas de A. 
palmeri nas propriedades; 

• Estratégias múltiplas de controle – mecânicas, 
químicas e culturais. 





1. Eliminar todas as plantas de A. palmeri na 
área antes da semeadura; 

2. Uso de herbicidas em pré-emergência – ação 
residual; 

3. Aplicação de herbicidas em pós-emergência – 
A. palmeri no estádio de 2 a 4 folhas 
(herbicidas inibidores da ALS e a base de 
glifosato não serão efetivos nessas 
populações) 



4. Monitoramento frequente da lavoura; 

5. Controle total de plantas – também fora da 
lavoura, em carreadores bordaduras e áreas não 
cultivadas das fazendas 



6. Limpeza de todo maquinário após trabalhar 
em áreas infestadas; 

7. Cuidado com amostras de solo provenientes 
dessas áreas infestadas. 

 

Nestas safra serão conduzidos uma série de 
ensaios de manejo de herbicidas nas culturas da 
soja, milho e algodão visando o controle de A. 
palmeri 



INSTRUÇÃO NORMATIVA 86 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2015 

REGULAMENTAR 
 

- USO E TRÂNSITO DE MÁQUINAS COLHEDORAS; 
 

- AUTORIZAÇÀO PARA COLETA E USO DA PLANTA 
DANINHA; 
 

- CUIDADOS COM AMOSTRA DE SOLO DE ÁREAS 
INFESTADAS; 
 

- USO DOS RESÍDUOS CULTURAIS (CASQUILHOS); 
 

-  MONITORAMENTO DAS ÁREAS ONDE A PLANTA FOR 
ENCONTRADA; 
 

-  INUTILIZAÇÃO DE CAMPOS DE SEMENTES COM A 
PRESENÇA DESTA PLANTA. 

 

 



Materiais Técnicos – IMAmt  

Disponíveis para download em http://www.imamt.com.br/home/outraspublicacaos/ 
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CONTROLE DE AMAPA – PRÉ-FLORESCIMENTO – 14 DAA 



Herbicidas avaliados em casa de vegetação ou 
campo: 

PRÉ-EMERGENTES 

 -Fomesafen  

- Flumioxazina  

- Trifluralina  

- S-Metalachlor 

- Sulfentrazone 

- Pedimenthalin 

- Diuron 

- Atrazina 

- Metribuzin 

- Piroxasulfone – produto em RET. 

- SE POSSÍVEL APLICAR MAIS PRÉ-EMERGENTE DENTRO DA CULTURA (S-
METOLACHLOR EM ALGODÃO POR EX.) 

 

 



PÓS-EMERGENTES – estádios iniciais 

- ATRAZINA (3,0 L) - MILHO 

- PROTOX (fomesafen, lactofen, flumiclorac – 0,6 L) - SOJA 

- GLUFOSINATE-AMMONIUN (2,0 a 3,0 L ) – ALGODÃO LL/GLT e Soja LL. 

 

DESSECAÇÃO – antes do florescimento 

- SAFLUFENACIL (70g),  PARAQUAT (2,0 L), FLUMIOXAZIN (100 a 120 g),  
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Campo Experimental 
IMAmt – Primavera 
do Leste. 


