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ECLESIASTES 3 

Tempo para tudo 

1 Tudo neste tem o seu tempo; 

Cada coisa tem a sua ocasião. 

2 Há tempo de nascer e tempo de morrer; 

Tempo de plantar e tempo de arrancar; 

3 tempo de matar e tempo de curar; 

Tempo de derrubar e tempo de construir. 

4 Há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar; 

Tempo de chorar e tempo de dançar; 

5 tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las; 

Tempo de abraçar e tempo de afastar. 

6 Há tempo de procurar e tempo de perder; 

Tempo de economizar e tempo de desperdiçar; 

7 tempo de rasgar e tempo de remendar;  

Tempo de ficar calado e tempo de falar. 

8 Há tempo de amar e tempo de odiar; 

Tempo de guerra e tempo de paz. 

9 o que é que a pessoa ganha com todo o seu trabalho?  

10 eu tenho visto todo o trabalho que Deus dá às pessoas para que fiquem ocupadas. 

11 Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Ele nos deu o desejo de entender as coisas que já 
aconteceram e as que ainda vão acontecer, porém não nos deixa compreender completamente o que 
ele faz. 

12 Então entendi que nesta vida tudo que a pessoa pode fazer é procurar ser feliz e viver o melhor 
que puder. 

13 Todos nós devemos comer e beber e aproveitar bem aquilo que ganhamos com nosso trabalho. 
Isso é um presente de Deus. 

14 Eu sei tudo o que Deus faz dura para sempre; não podemos acrescentar nada, nem tirar nada. E 
uma coisa que Deus faz é levar as pessoas a *temê-lo.  

15 Tudo o que acontece ou que pode acontecer já aconteceu antes. Deus faz com que uma coisa 
acontece torne a acontecer. 

A injustiça no mundo  

16 Neste mundo eu também reparei o seguinte: no lugar onde deviam estar a justiça e o direito, o que 
a gente encontra é a maldade.  

17 Então pensei assim:  “ Deus julgará tanto os bons como os maus porque tudo o que se passa 
neste mundo, tudo o que a gente faz, acontece na hora que tem de acontecer”. 



 
 

18 Aí cheguei à conclusão de que Deus está pondo as pessoas à prova para que elas vejam que não 
são melhores do que os animais.  

19 No fim das contas, o mesmo o que acontece com as pessoas acontece com os animais. Tanto as 
pessoas como os animais morrem. O ser humano não leva nenhuma vantagem sobre o animal, pois 
os dois têm de respirar para viver. Como se vê, tudo é ilusão,  

20 pois tanto um como o outro irão para o mesmo lugar, isto é, o pó da terra. Tanto um como o outro 
vieram de lá e voltarão para lá. 

21 Como é que alguém pode ter a certeza de que o sopro da vida do ser humano vai para cima e que 
o sopro de vida do animal desce para a terra? 

22 Assim, eu compreendi que não há nada melhor do que a gente ter prazer no trabalho. Esta é a 
nossa recompensa. Pois como é que podemos saber o que vai acontecer depois da nossa morte? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMO 

A cebola (Allium cepa) é uma hortaliça importante na região de Ituporanga – SC, 

sendo fonte de renda para muitas famílias dependentes da agricultura familiar. Um 

dos grandes desafios que os produtores enfrentam ao longo da safra é o controle de 

plantas daninhas na lavoura, sendo o mesmo feito principalmente com uso de 

herbicidas. O uso destes na cultura da cebola faz com que a mesma apresente 

sintomas de fitotoxidez, o que acaba prejudicando o desenvolvimento das plantas. 

Em razão disso a maioria dos agricultores acaba utilizando fertilizantes foliares com 

o propósito de diminuir os efeitos fitotóxicos causados pelos herbicidas. Este 

trabalho avaliou o uso do herbicida Ioxynil (Totril®) associado ao uso de fertilizantes 

foliares do tipo complexos organominerais na cultura da cebola. Sete tratamentos 

foram avaliados, sendo Testemunha, Capina Manual, Herbicida, Herbicida + GZ®, 

Herbicida + Ruter AA®, Herbicida e GZ® separado, Herbicida + Ruter AA® separado.  

O trabalho foi conduzido durante a safra 2015/2015, na propriedade do agricultor 

Ademar Schaffer. As médias foram avaliadas utilizando o Teste de Tukey, ao nível 

de 5% de probabilidade e não houve diferença estatística significativa entre os 

tratamentos aplicados. 

Palavras-chave: Allium cepa. Plantas daninhas. Fitotoxidez. Totril®. 
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1. INTRODUÇÃO  

Originária da Ásia, a cebola (Allium cepa) é uma importante hortaliça 

produzida em Santa Catarina, sendo os municípios de Ituporanga, Alfredo Wagner, 

Imbuia e Aurora os maiores produtores de cebola do estado. Muitas famílias tiram o 

seu sustento da cebolicultura, que é favorecida na região pelas estações do ano 

bem definidas, condições climáticas adequadas em anos normais, propriedades 

agrícolas bem organizadas e equipadas e também estrutura fundiária de agricultura 

familiar na maioria dos casos.  

No sistema produtivo adotado, assim como em outras hortaliças, a cebola 

também demanda muitas aplicações de agrotóxicos como herbicidas, fungicidas e 

inseticidas, o que acaba onerando bastante os custos de produção para o agricultor, 

além dos riscos à saúde humana e ao meio ambiente. 

 

1.1 IMPORTÂNCIA NA AGRICULTURA 

A cebola é uma cultura que geralmente é produzida por pequenos e médios 

agricultores, em especial agricultores familiares, o que contribui para geração de 

renda nas propriedades e também a permanência do homem no campo, fazendo 

com que as estatísticas de êxodo rural não aumentem ainda mais em todo o país.  

A cultura da cebola é uma atividade agrícola que demanda bastante mão de 

obra, principalmente na fase da colheita, que na região de Ituporanga inicia em 

meados de outubro até o final de dezembro. Este item pesa bastante nos custos de 

produção, sendo suprido por mão de obra da própria família ou contratada de 

vizinhos, parentes ou terceirizada.  

 

1.2 SAFRA 2015/2016 

Em meados de 2015 a meteorologia já previa um ano com ocorrência de El 

Niño, fenômeno climático de caráter atmosférico-oceânico, em que ocorre o 

aquecimento anormal das águas superficiais e subsuperficiais do Oceano Pacífico 

Equatorial. Este fenômeno trouxe sérios prejuízos para a safra de cebola na região 

do Alto Vale do Itajaí. Chuva acima do normal, pouca incidência solar, alta umidade 

relativa do ar, fatores que resultaram em diminuição da produção. 
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O produto final com qualidade inferior e diminuição da quantidade ofertada 

resultou na elevação do preço da cebola no mercado nacional. Segundo agricultores 

e profissionais da área da região de Ituporanga, responsável por 70% da produção 

no estado de Santa Catarina, uma perda de safra desta magnitude não ocorria na 

região há muitos anos. Com elevada precipitação, elevada umidade e baixa 

insolação, as doenças na lavoura se tornam mais frequentes e agressivas, e em 

muitos dias não foi possível pulverizar a lavoura. No período de agosto a meados de 

novembro, época de maior frequência de aplicação de produtos fitossanitários, 

choveu acima da média e solo estava sempre muito encharcado, o que impediu a 

entrada de maquinário para realizar a pulverização. Nestas condições os custos de 

produção dispararam e a quantidade de produto disponível para o comércio 

diminuiu, o que consequentemente impactou negativamente a renda dos produtores 

e também o custo para os consumidores, que pagaram mais caro pelo produto. 

É prática comum entre os agricultores fazer misturas de herbicidas no tanque 

de pulverização, em função da resistência que algumas plantas daninhas 

apresentam em relação ao modo de ação dos herbicidas. Esta prática contribui para 

o aumento da fitotoxidez que as plantas apresentam após a aplicação dos 

herbicidas.  

Conforme recomendação disponível no Agrofit (2016), a recomendação para 

a aplicação do herbicida Totril® é de apenas uma vez durante todo o ciclo da cultura 

da cebola. 

As duas aplicações de Totril® durante o mesmo ciclo da cultura na área 

experimental são justificadas pelo fato de as mesmas possivelmente potencializarem 

os efeitos fitotóxicos do herbicida e consequentemente o estresse sofrido pela 

cultura, justificando assim o uso de produtos foliares bioestimulantes, segundo a 

lógica dos agricultores. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 MERCADO NACIONAL E CATARINENSE 

A cebola é uma cultura pertencente ao grupo das hortaliças de grande 

importância econômica no Brasil, ficando atrás apenas da batata e do tomate 

(BOEING, 2002 apud BIROLO, 2011). A produção brasileira da cebola teve 

crescimento gradual na última década devido à adoção de tecnologias por grande 

parte dos produtores e pelo aumento das áreas de cultivo na região Centro-Oeste do 

país, em áreas do bioma Cerrado. Assim, entre os anos de 2001 e 2010, houve um 

crescimento de 48% na produção bruta e apenas 6% na área útil de cultivo, 

demonstrando que o incremento da produção é resultado da maior produtividade 

alcançada (SCHIMITT, 2011 apud BIROLO, 2011). 

Segundo o IBGE (2015), a área de cebola plantada em 2013 foi de 56.956 ha 

e a área colhida de 56.906 ha, com produção de 1.549.712 toneladas e rendimento 

médio de 27.233 Kg ha-1. No ano de 2014 a participação do estado catarinense foi 

de 33,4% do total da produção nacional. Em 2015 foi registrada a redução na 

produção nacional de cebola (IBGE, 2015), estimada em torno de 10% a menos de 

cebola proveniente dos produtores de todo o país. Segundo dados do IBGE (2015), 

no ano de 2015 o rendimento médio de cebola da região Sul apresentou diminuição 

de 15,6%, sendo esta região do país responsável por 48,1% da produção nacional 

de cebola. Em 2015 a região Sul teve redução na área colhida em virtude do 

excesso de chuva, decorrente da ação do fenômeno climático El Niño, que atingiu os 

principais municípios produtores de cebola na região, entre eles Ituporanga, Aurora, 

Imbuia, no Alto Vale do Itajaí e Alfredo Wagner, na Grande Florianópolis, 

proporcionando condições climáticas adversas para a produção de cebola. No 

período do transplante das mudas, que corresponde aos meses de junho e julho, os 

agricultores enfrentaram sérios problemas para preparar o solo para implantação da 

cultura. Dias seguidos de chuva e consequentemente solo com umidade inadequada 

para a entrada de maquinário, prejudicaram o transplante das mudas. Nos meses de 

setembro e outubro ocorreram mais de 45 dias seguidos de chuva, prejudicando 

ainda mais as lavouras. Os insumos agrícolas já haviam sido comprados, as mudas 

estavam transplantadas na lavoura e não havia como fazer os tratos culturais, pois 

as condições de clima e solo impediam completamente a entrada do trator e do 
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pulverizador para controlar as principais doenças da cultura, em especial o míldio 

(causado pelo fungo Peronospora destructor), conhecido popularmente pelos 

agricultores como “mofo branco”. Em meados de novembro a incidência de chuvas 

na região passou a ser menos frequente, diminuindo um pouco os prejuízos na 

lavoura. Cebolas de ciclo precoce começaram a ser colhidas e as de ciclo médio e 

longo terminaram seu desenvolvimento.  Com todos estes contratempos, a 

participação de Santa Catarina no mercado nacional de cebola em 2015 foi de 

36,1% (IBGE, 2015). Provavelmente com alguma participação nesta porcentagem 

de cebola importada que foi trazida para os municípios catarinenses e 

comercializada como se fosse produzida em Santa Catarina. 

Segundo dados do IBGE (2015), a safra 2015 foi marcada por queda na 

produção e alta dos preços. O primeiro decorrente da quebra de safra da cebola 

Argentina, que era o principal fornecedor para abastecer o mercado interno. A 

Argentina perdeu o posto de maior exportador de cebola para o mercado interno 

brasileiro para a Europa, que passou a vender grande quantidade de cebola para o 

Brasil. A alta dos preços no mercado interno é explicada pelos elevados custos que 

a importação de cebola da Europa ocasiona e este aumento foi repassado aos 

consumidores, fazendo os preços dispararem em território nacional e elevarem o 

Índice de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA), índice oficial de inflação no País. 

 

2.2 A CULTURA 

A cebola é uma planta herbácea cuja parte comercializada é um bulbo 

tunicado. Apresenta variação em formato, cor, pungência, tamanho e conservação 

pós-colheita (SOUZA; RESENDE, 2002). Segundo Resende e Costa (2006), no que 

se refere à formação de bulbos, a cebola é uma planta de dias longos. A bulbificação 

ocorre com a combinação de temperatura e fotoperíodo. Temperaturas muito baixas 

prejudicam a bulbificação, assim como temperaturas excessivas também interagem 

de forma negativa no processo de formação dos bulbos.   

A cultura é muito sensível à interferência das plantas infestantes, 

principalmente por causa da disposição ereta das folhas cilíndricas, do porte baixo e 

do lento desenvolvimento inicial (SHADBOLT e HOLM, 1956 apud FERREIRA et al., 

1999). 
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Segundo Maia et al., (2000) a cebola tem a capacidade de apresentar vida útil 

prolongada após a colheita. Quando armazenada sob condições adequadas, 

associada ao manejo correto durante a colheita, a embalagem, a adequação do 

transporte e a colocação rápida no mercado, as perdas são diminuídas em termos 

quantitativos e qualitativos.  

 

2.3 HERBICIDA E COMPLEXOS ORGANOMINERAIS 
 

Fertilizantes foliares são utilizados em larga escala na agricultura brasileira. 

As principais razões para isso são o relativo baixo custo deste produto, a 

possibilidade de aplicação homogênea na lavoura, o fornecimento de 

micronutrientes requeridos em pequenas quantidades, a possibilidade de 

combinação da aplicação com produtos fitossanitários, os supostos benefícios 

referentes ao estímulo ao enraizamento e crescimento da planta, a redução da 

fitotoxidez de herbicidas, auxílio à planta no combate à sintomas adversos (stress). 

Os fertilizantes foliares são divididos em grupos de acordo com a forma química que 

são fabricados. As principais são formas são quelatos, cloretos, sulfatos, óxidos e 

complexos organominerais. Muitos destes produtos são vendidos com registro de 

adubos foliares, porém através do marketing empregado pelas empresas fabricantes 

também são comercializados como “bioestimulantes vegetais”.  

As principais características dos Complexos organominerais (bioestimulantes) 

utilizados neste experimento são descritas segundo informações dos fabricantes: 

Fertiactyl Gz®: Produto da empresa Timac Agro, é recomendado para 

aplicação em diferentes estágios da planta via fertirrigação por gotejamento, 

aspersão e outras formas de aplicação, sendo compatível com a grande maioria dos 

fertilizantes hidrossolúveis e outros produtos, exceto com produtos de pH ácido, 

óleos e nitrato de cálcio. É indicado para utilização em culturas hortícolas a campo e 

em ambiente protegido. Contém: 13% de nitrogênio total, 5% de óxido de potássio 

(K2O), ácidos húmicos e fúlvicos, glicina-betaína e zeatina (GOMES BEZERRA et 

al., 2007). 

Ruter AA®: Produto da empresa Tradecorp, tem como principais argumentos 

favorecer a germinação, o desenvolvimento radicular depois do transplantio, 

estimular o crescimento das plantas no início do ciclo e reduzir o estresse. Contém 

em sua composição: 7% de aminoácidos livres, 5,5% de nitrogênio total, 5% de 
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fósforo total, 3,5% de potássio total, 15,03% de matéria orgânica, 0,036% de ferro 

EDDHA, 0,05% de manganês EDTA, 0,07% de zinco EDTA e 0,1% de molibdênio. 

Ruter AA® é um produto a base de aminoácidos e nutrientes, com o objetivo de ser 

promotor de enraizamento por possuir aminoácidos específicos para isso. Tem ação 

importante na aceleração da divisão celular, que pode também ser observado na 

elongação de ramos, quando aplicado via foliar. Atua com importante auxílio na 

recuperação de danos causados à planta, como fitotoxidez, danos físicos e 

climáticos (GOMES BEZERRA et al., 2007). 

TOTRIL® (Ioxynil) é um herbicida de contato absorvido quase exclusivamente 

pelas folhas. Devido à limitada translocação, a sua eficácia é máxima quando as 

infestantes estão no início do seu desenvolvimento, razão pela qual as aplicações 

deverão ser em pós-emergência precoce. O aparecimento dos sintomas de 

fitotoxicidade nas plantas infestantes verifica-se passadas algumas horas ou dias, 

dependendo das condições climáticas. Por norma, em infestantes muito jovens os 

sintomas surgem passados dois dias, com plantas jovens totalmente necróticas, com 

consequente morte. Formulação: Concentrado para emulsão (EC) com 225 g/l de 

ioxynil (na forma de octanoato). Grupo químico: Benzonitrilina. Dose: 1,5 l a 2 l / ha. 

Modo de ação: pertence à família química dos nitrilos e inibe a fotossíntese no 

fotossistema II. Espectro de ação: controla com eficácia um conjunto significativo de 

infestantes dicotiledôneas (folha larga) suscetíveis de causar sérios problemas 

competitivos na fase inicial de desenvolvimento da cultura da cebola, sendo as 

principais: Amaranthus blitoides (Bredos), Amaranthus retroflexus (Moncos-de-

perú), Chenopodium album (Catassol), Datura stramonium (Figueira-do-

inferno), Polygonum aviculare (Sempre-noiva), Polygonum persicaria (Erva-

pessegueira), Raphanus raphanistrum (Saramago), Solanum ningrum (Erva-moira) 

e Sonchus oleraceus (Serralha-macia). Não possui qualquer controle sobre 

gramíneas.  

São as principais características dos herbicidas inibidores do fotossistema II 

(VICTORIA FILHO, 2009): 

a) Inibem a fotossíntese bloqueando o transporte de elétrons na fase luminosa. A 

taxa de fixação de CO2 declina poucas horas após a aplicação nas plantas 

sensíveis; 

b) Geralmente são aplicados ao solo, mas em alguns casos podem ser aplicados na 

parte aérea em pós-emergência com a adição de um adjuvante; 
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c) A translocação predominante é pelo aploplasto; 

d) Quando aplicados à folhagem atuam como se fossem herbicidas de ação tópica, 

e necessitam de uma cobertura uniforme nas folhas.  

e) Apresentam maior atividade sobre plantas daninhas dicotiledôneas, mas depende 

do herbicida utilizado; 

f) Aplicados ao solo necessitam serem mobilizados para a zona de germinação das 

plantas daninhas, através de chuva, irrigação ou então que o solo esteja úmido por 

ocasião da aplicação; 

g) Persistência no solo varia de poucas semanas até mais de 2 anos, dependendo 

do herbicida da dose aplicada, do tipo de solo e das condições climáticas; 

h) Em geral são adsorvidos ao solo, tendo baixa a moderada lixiviação, mas 

depende do herbicida, do tipo de solo e da precipitação pluviométrica no local da 

aplicação; 

i) Geralmente são produtos de baixa toxicidade para mamíferos; 

j) A resistência de plantas daninhas tem ocorrido com os herbicidas desse grupo, 

após repetidas aplicações anuais.  
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3. OBJETIVOS 

Este trabalho teve por objetivo geral avaliar o efeito de dois fertilizantes 

foliares do tipo complexos organominerais (Fertiactyl GZ® e Ruter AA®) como 

redutores de fitotoxidez do herbicida Ioxynil (Totril®) na cultura da cebola. Como 

objetivo específico, verificar se a suposta ação anti-stress dos produtos avaliados 

ocorre por estímulo à planta ou pela redução da eficiência do herbicida aplicado. 

Avaliar o efeito sobre plantas daninhas utilizando o método da capina manual. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho foi conduzido durante a safra 2015/2016, no município de 

Ituporanga (região do Alto Vale do Itajaí - Santa Catarina), na propriedade do 

agricultor Ademar Schaffer, localizada na comunidade de Três Barras, Latitude 

27º30’39.28” S, Longitude 49°35'16.24” O e altitude de 565 m. O experimentou foi 

composto por parcelas de 8,4 m2 (1,69 m de largura x 5 m comprimento) rodeadas 

por uma bordadura de 1,12 m, instaladas dentro de uma lavoura de cebola, 

totalizando 0,5 ha (Figura 1). 

 
Figura 1. Vista aérea da área experimental. Ituporanga, SC 

 

No experimento foi plantado a cultivar Sprint da empresa Tecnoseed (Figura 

2). Esta variedade apresenta ciclo precoce com maturação em torno de 90 a 100 

dias após o transplante das mudas.  

 

 

 

 

 

 

Google Earth, 2015 
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Figura 2. Variedade “Sprint” – Tecnoseed 
 

Os canteiros de mudas foram semeados no dia 11 de abril de 2015 na 

propriedade agrícola (Figura 3). As mudas de cebola utilizadas no experimento 

foram iguais às mudas utilizadas na safra na propriedade da família, recebendo os 

mesmos tratamentos padronizados. 

 

 
Figura 3. Canteiro de mudas  

 
No dia 20 de junho de 2015, 70 dias após a semeadura, as mudas foram 

transplantadas para a lavoura e a área experimental. Antes do transplante foi 

aplicado 750 kg/ha de fertilizante químico com a formulação 4-24-12, totalizando a 

aplicação de 30 kg de N, 180 kg de P2O5 e 90 kg de K2O. E também a aplicação de 

Tecnoseed, 2015 
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200 Kg/ha de Top Phos, fornecendo 56 kg de P2O5. No total da adubação de base 

foi aplicado 236 kg de P2O5.  

 
Figura 4. Área pronta para implantação do experimento 
 

4.1 TRATAMENTOS 

O experimento foi composto por sete tratamentos, com quatro repetições 

cada, totalizando 28 (vinte e oito) parcelas individuais, distribuídas em blocos ao 

acaso (Figuras 5 e 6). O espaçamento entre linhas foi de 0,28 m e entre plantas 0,10 

m 
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Figura 5. Croqui da área experimental  
 

 
 
Figura 6. Demarcação da área experimental 
 

Aos 57 dias após o transplante das mudas foram coletadas amostras para 

análise química do solo (Figura 7). As amostras foram encaminhadas para o 
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laboratório de análise de solo da EPAGRI de Ituporanga. Os resultados são 

apresentados na Tabela 1. 

 
Figura 7. Coleta de amostras de solos para análise química 

 
 

Tabela 1. Análise Química de solo na área do experimento 

pH H2O pH SMP Ca Mg Al H+Al t T 

  -----------------------------------cmolc dm-³----------------------------------- 
5,4 5,8 8,3 2,9 0,1 5,5 11,9 17,36 

M V M.O Argila PMehlich I K   
------------------------%---------------------------- -------mg dm-3-------   
0,84 68,3 3,5 39 23,3 260   

Fonte: Laudo de análise de solo – EPAGRI, 2016. 

 
Os tratamentos aplicados foram: 

1- Testemunha: não ocorreu capina e aplicação de herbicidas, apenas os 

tratamentos fitossanitários comuns a toda lavoura.  

 

2 - Capina Manual: foi feito o controle mecânico de plantas daninhas com o auxílio 

de enxada, recebendo apenas a pulverização de inseticidas e fungicidas, igual a 

toda a lavoura onde o experimento foi implantado.  

 

3 - Herbicida: Ioxynil (Totril®) dose de 1L/ha em duas aplicações com 34 dias de 

diferença. Com o auxílio de um pulverizador costal manual foi utilizado o volume de 

calda equivalente a 300L/ha, seguindo a recomendação técnica do fabricante. 
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4 - Herbicida + GZ®: foi feita a mistura do herbicida ioxynil (Totril®) (1L/ha) e o 

complexo organomineral Fertiactyl GZ® na dose equivalente a 1L/ha, ambos 

aplicados misturados na calda de pulverização com o auxílio de um pulverizador 

manual no volume proporcional a 300L/ha de calda. 
 

5 - Herbicida + Ruter AA®: foi feita a mistura do herbicida ioxynil (Totril®) (1L/ha) e o 

complexo organomineral Ruter AA® na dose de 1L/ha, ambos aplicados misturados 

na calda de pulverização com o auxílio de um pulverizador manual no volume 

proporcional a 300L/ha de calda. 

 

6 - Herbicida + GZ® separado (Totril® e complexo organomineral Fertiactyl GZ®): 

foram feitas as aplicações dos produtos nas mesmas doses dos outros tratamentos, 

porém diferente dos outros tratamentos, ao invés de misturados na pulverização, 

foram aplicados separados, com um dia de diferença entre as aplicações.  

 

7 - Herbicida + Ruter AA® separado (Totril® e complexo organomineral Ruter AA®): 

foram feitas as aplicações dos produtos nas mesmas doses dos outros tratamentos, 

porém diferente dos outros tratamentos, ao invés de misturados na pulverização, 

foram aplicados separados, com um dia de diferença entre as aplicações.  

A aplicação dos tratamentos ocorreu aos 70 e 71 (29 e 30 de agosto de 2015) 

e 105 e 106 dias (3 e 4 de outubro de 2015) após o transplante das mudas com um 

pulverizador costal manual com capacidade de 5 litros (Figura 8). Após a aplicação 

de cada tratamento o pulverizador era lavado com água para evitar possíveis 

contaminações. Como um dos produtos utilizados é agrotóxico, foi utilizado 

Equipamento de Proteção Individual (EPI) durante a aplicação e manuseio dos 

tratamentos. 
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Figura 8. Aplicação dos produtos na área experimental 
 

Após a cebola ter atingido seu ponto de maturação aos 132 dias após o 

transplante das mudas (30 de outubro de 2015), foi feita a colheita do experimento 

com o auxílio de um gabarito de 0,56m X 1,00m (Figura 9), totalizando 0,56 m2 de 

área delimitada. Foram colhidas duas medidas do gabarito (Figuras 10 e 11), 

totalizando 1,12 m2 por parcela experimental. 

 
Figura 9. Colheita dentro da área do gabarito 
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Figura 10. Recolhimento da cebola na lavoura 

 

 
Figura 11. Cebola colhida sendo acondicionada em sacaria 

 

Depois que a cebola foi colhida, a mesma foi colocada dentro de sacaria e 

levada até o galpão, onde foi feita a limpeza dos bulbos, a retirada de partículas de 

solo, o corte da raiz e da haste vegetativa (talo) (Figura 12). Após o beneficiamento, 

as amostras foram pesadas para determinação da massa fresca (Figura 13) e 

deixadas à temperatura ambiente para secagem.  

 

 
 Figura 12. Limpeza dos bulbos no galpão, no dia da colheita 
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Figura 13. Avaliação da massa fresca dos bulbos 
 
 

A massa dos bulbos foi avaliada em três épocas diferentes: no dia da colheita, 

no galpão da propriedade no local do experimento e após a cura, aos 21 e 35 dias, 

nas dependências do Laboratório de Química e Fertilidade do Solo, no IFC - 

Campus Rio do Sul. Aos 35 dias após a colheita foram separados os bulbos 

apodrecidos e o restante das amostras foram classificadas nas classes 2 e 3, de 

acordo com o maior diâmetro transversal do bulbo, segundo as classes ou calibres 

(Portaria nº 529, de 18 de Agosto de 1995, do Ministério da Agricultura, do 

Abastecimento e da Reforma Agrária). 

No dia da colheita, na área delimitada pelo gabarito a ser colhida foi feita a 

avaliação do número de plantas daninhas presentes em cada parcela experimental. 

Esta avaliação consistiu na contagem e identificação das plantas presentes em cada 

parcela colhida. 

Com o auxílio do software ASSISTAT® todas as informações coletadas no 

experimento foram submetidas à análise de variância e as médias comparadas pelo 

teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 PLANTAS DANINHAS 

 Em relação à incidência de plantas daninhas nas parcelas do experimento, os 

melhores resultados foram obtidos nos tratamento com o uso de herbicida, 

indiferente da modalidade aplicada (Tabela 2). O pior resultado foi obtido com o 

tratamento capina manual, onde a presença de plantas daninhas foi maior inclusive 

do que no tratamento sem herbicida. Isso se deve ao revolvimento do solo com 

consequente exposição das sementes de plantas daninhas do banco de sementes 

do solo. A capina manual não foi uma boa prática de controle. Observando os 

resultados obtidos, apesar de ampla variação, é possível observar que existe melhor 

controle de plantas daninhas nos tratamentos onde os produtos foliares foram 

empregados juntamente com o herbicida, indiferente de como foram aplicados, 

misturado, ou separado. Essas informações precisam ser melhores avaliadas com 

experimentos específicos realizados em parcelas experimentais maiores, de modo a 

elucidar com mais riqueza de detalhes esta observação. 

Não houve relação entre os tratamentos aplicados e a ocorrência de plantas 

daninhas nas parcelas dos tratamentos. Esperava-se que o tratamento com capina 

manual apresenta-se o melhor resultado no controle de plantas daninhas, o que não 

foi constatado (Tabela 2). Ainda, a hipótese de que os produtos foliares interferem 

na eficiência dos herbicidas não foi possível ser confirmada, pois estes tratamentos 

apresentaram melhor controle de plantas daninhas quando comparados com os 

tratamentos sem a aplicação dos produtos foliares (Tabela 2). 
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Tabela 2. Número de plantas daninhas nos tratamentos 
 Tratamento  Nº de plantas daninhas 
Testemunha*    35ns 

Capina Manual 95 
Herbicida 25 
Herbicida + GZ® 3 
Herbicida + Ruter AA® 8 
Herbicida e GZ® separado 8 
Herbicida e Ruter AA® separado 16 

  Média** 27,1 
CV (%)                                                      202,7 

*Sem Herbicida 
**Média de quatro repetições. 
ns: Não significativo ao teste de Tukey ao nível de 5 % de probabilidade. 
 

5.2 MASSA DOS BULBOS 

 
A perda de massa dos bulbos no período pós-colheita (35 dias) variou de 5,01 

ton/ha para o tratamento Herbicida e GZ® separado e 2,91 ton/ha para o tratamento 

Herbicida e Ruter AA® separado (Tabela 3). A diferença entre a massa dos bulbos 

no período pós-colheita, que corresponde a 35 dias após a colheita, apresentou uma 

variação de 2,1 ton/ha. 

 

Tabela 3. Produtividade na colheita, aos 21 e 35 DAC* e perda total de massa 

*DAC: Dias após a colheita. 
** Média de perda de todos os tratamentos. 

Tratamento 
Massa dos bulbos 

Colheita 21 DAC 35 DAC Perda Total 

 -------------------------------ton/ha---------------------- 

Testemunha 40,81ns 38,44 36,32 4,49 

Capina Manual 37,91 36,11 34,82   3,09 

Herbicida 40,20 38,10 35,65 4,55 

Herbicida + GZ® 38,10 36,20 34,39   3,71 

Herbicida + Ruter AA® 45,17 42,67 41,65   3,52 

Herbicida e GZ® separado 38,10 35,99 33,09 5,01 

Herbicida e  Ruter AA® separado 41,26 39,28 38,35   2,91 

CV (%) 9,40 9,83 10,32 9,70** 
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Nas colunas, as médias não diferiram estatisticamente entre si pelo Teste de Tukey ao nível de 5% 
de probabilidade.  
ns: não significativo. Média de 4 repetições. 
 
 

Conforme o padrão adotado na comercialização desta cultura e de acordo 

com a Portaria nº 529, de 18 de Agosto de 1995, do então Ministério da Agricultura, 

do Abastecimento e da Reforma Agrária, a Tabela 4 demonstra a classificação dos 

bulbos. 

 

Tabela 4. Classificação dos bulbos de cebola 
Classes ou 

Calibres 
Maior diâmetro transversal 

do bulbo (mm) 

2 Maior que 35 até 50 

3 Maior que 50 até 70 

4 Maior que 70 até 90 
5 Maior que 90 

Fonte: Portaria nº 529, de 18 de Agosto de 1995, do Ministério da 
Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária. 

          Nos tratamentos avaliados não houve diferença estatística significativa entre a 

distribuição das classes de bulbos e da produção total de bulbos (Figura 14). Isso 

pode ser atribuído em parte à falta de efeito fitotóxico do herbicida empregado ou à 

pouca eficiência dos fertilizantes foliares como produtos anti-stress. Ainda, as 

condições climáticas atípicas e adversas no ano da avaliação podem ter impactado 

negativamente na lavoura do experimento, mascarando os resultados obtidos. Na 

safra 2015/2016 não foi encontrado bulbos classificado como classe 4, apenas 

classe 2 e 3. 
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Figura 14. Distribuição das classes 3 e 2 e produtividade total de bulbos no 
experimento. 
Dentro de cada classe e no total, as médias não deferiram estatisticamente entre si pelo Teste de 
Tukey ao nível de 5% de probabilidade.  Média de 4 repetições. 
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6. CONCLUSÕES 

Nas condições do experimento, não houve diferença significativa entre os 

tratamentos avaliados.  

A repetição do experimento em um ano diferente e a avaliação mais aprofundada 

dos efeitos dos produtos é necessária antes que possamos afirmar que há um efeito 

positivo na produtividade e que a utilização pelo agricultor é vantajosa. 
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APÊNDICE A 
 

Tabela 5. Avaliação da massa dos bulbos 35 DAC nas classes 3 e 2 

Tratamento 
Massa dos 
bulbos da 
classe 3 

Massa dos 
bulbos da  
classe 2 

Massa dos 
bulbos  
35 DAC 

Testemunha 3,563 0,507 4,159 

Capina Manual 3,370 0,618 3,988 

Herbicida 3,614 0,428 4,083 

Herbicida + GZ® 3,149 0,689 3,938 

Herbicida + Ruter AA® 4,244 0,498        4,769 

Herbicida e GZ® separado 3,212 0,577        3,789 

Herb. e Ruter AA® separado 4,020 0,372        4,392 

CV (%) 14,41 28,89       10,32 
Nas colunas, as médias não diferiram estatisticamente entre si pelo Teste de Tukey ao nível de 5% 
de probabilidade. Média de 4 repetições. 
Fonte: Elaboração da autora, 2016. 
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ANEXO A - LAUDO DE ANÁLISE DO SOLO DO EXPERIMENTO 
 

 


