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A utilização de herbicidas em atividades florestais, é prática relativamente recente
no Brasil. A principal dificuldade para a efetivação do emprego de herbicidas tem sido a
inexistência de informações básicas sobre o assunto, mesmo em literatura.

Tendo-se em vista esse problema, foi elaborado um programa de pesquisa em que se
pretende estudar diversos aspectos do controle químico de plantas daninhas, que competem
com o eucalipto. Um dos aspectos básicos a serem abordados é o da toxidez apresentada
pelos herbicidas. Para verificar esse efeito sobre a germinação e plântulas de eucalipto foi
elaborado um teste, utilizando-se 6 herbicidas. As aplicações dos produtos foram em pré-
emergência, logo após a semeadura. Os resultados obtidos, aos 10 e 20 dias após as
aplicações, são apresentados no Quadro I.

QUADRO I - Avaliação da toxidez, apresentada por alguns herbicidas, aplicados em pré-
emergência em eucalipto.

ÉPOCA DE AVALIAÇÃO, APÓS
APLICAÇÃO

HERBICIDAS TESTADOS

10 DIAS 20 DIAS
AFALON 3 1
BROMACIL 7 10
ETAZIN 50 7 10
ATRAZINA 4 10
COROGARD 50 2,5 10
DCPA 1,5 1
TESTEMUNHA 1 1

Observações: as avaliações foram feitas através de notas, admitindo-se uma escala
numérica de 1 a 10, adotando-se o seguinte critério:

NOTA 1: ausência de toxidez;
NOTA 2: fitotoxidez muito severa e morte das plântulas.
O Afalon (Lorax) e o DCPA (Dacthal) não foram tóxicos às plântulas e não

afetaram a germinação. Os demais foram muito tóxicos ao eucalipto.
O mesmo programa de pesquisa prevê também, a experimentação com vários

produtos, em povoamentos de eucalipto e pinos, recém instalados no campo.
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