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HORMESIS NA CULTURA DA SOJA EM RESPOSTA À APLICAÇÃO DE 2,4-D 

SAL COLINA 

RESUMO 

 

RESUMO - A ação de herbicidas nas plantas nem sempre se manifesta de 

maneira deletéria, pois dependendo da dose o efeito pode até ser benéfico. Esse 

efeito estimulante é denominado como hormesis. Objetivou-se com este trabalho 

avaliar os efeitos de doses de 2,4-D sal colina sobre as variáveis biométricas e 

produtivas da soja sensível ao herbicida. Foram conduzidos dois experimentos, 

sendo um em casa-de-vegetação e outro em campo, nos quais foram aplicadas 

frações de 0 (controle); 0,0684; 0,684; 6,84; 68,4 e 684,0 g e.a. ha-1 da dose média 

recomendada em bula do herbicida 2,4-D sal colina em diferentes estádios 

fenológicos da cultura da soja. As aplicações das doses do herbicida 2,4-D sal colina 

foram realizadas quando pelo menos 50% das plantas entraram nos respectivos 

estádios fenológicos estudados (V2 e V5 em casa de vegetação e V2, V5, R2 e dois 

sequenciais: V2 e R2; V5 e R2 em campo). Em ambos os experimentos o efeito dos 

tratamentos foi avaliado observando-se os sintomas visuais de injúria, as variáveis 

biométricas altura de planta, diâmetro do colo, número de folhas, número de ramos, 

matéria seca da parte aérea e raiz; e produtivas como produtividade, peso de mil 

grãos, número de vagens por planta e número de grãos por vagem da soja. Os 

resultados foram submetidos à análise de variância e quando significativos testou-se 

o modelo de regressão de hormesis. Constatou-se que doses inferiores a 68,4 g e.a. 

ha-1 do herbicida 2,4-D sal colina podem incrementar variáveis biométricas ou 

produtivas da soja, e que o modelo de regressão de hormesis utilizado foi alterado 

em função da exposição em diferentes estádios fenológicos. 

 

 

Palavras-chaves: ácido 2,4-diclorofenoxiacético, auxina sintética, efeito hormético, 

Glycine max (L) 
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HORMESIS IN THE SOYBEAN CULTURE IN RESPONSE TO THE APPLICATION 

OF 2,4-D CHOLINE SALT  

SUMMARY 

 

SUMMARY - The action of herbicides on plants does not always manifest 

itself in a deleterious way, because depending on the dose, the effect can even be 

beneficial. This stimulating effect is known as hormesis. The objective of this work 

was to evaluate the effects of doses of 2,4-D choline salt on the biometric and yield 

parameters of soybean sensitive to 2,4-D. Two experiments were conducted, one in 

a greenhouse and the other in the field, in which fractions were applied at 0 (control); 

0.0684; 0.684; 6.84; 68.4 and 684.0 g ae ha-1 of the recommended average dose on 

the leaflet of the herbicide 2,4-D choline salt at different phenological stages of 

soybean. The applications of the different 2,4-D salt choline doses were carried out 

when at least 50% of the plants entered the respective studied phenological stages 

(V2 and V5 in greenhouse and V2, V5, R2 and two sequential times: V2 and R2; V5 

and R2 in the field). In both experiments the treatments effect was evaluated by 

observing the visual symptoms of injury, the biometric variables plant height, stem 

diameter, number of leaves, number of branches, dry matter of the aerial part and 

root and productive as productivity, weight of a thousand grains, number of pods per 

plant and number of grains per pod of soybeans. The results were submitted to 

analysis of variance and, when significant, the hormesis model was tested. It was 

found that doses less than 68.4 g ae ha-1 2,4-D choline salt can increase 

morphological or productive variables of soybean, and the hormesis regression 

model used was altered due to exposure at different phenological stages.  

 

 

Keywords: 2,4-dichlorophenoxyacetic acid, synthetic auxin, hormetic effect, Glycine 

max (L) 

 



 

CAPÍTULO 1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

 

1.1. INTRODUÇÃO 

 

 

A adoção de culturas tolerantes ao 2,4-D irá expandir o perfil de uso temporal 

e espacial deste herbicida auxínico. Preocupações em relação à contaminação de 

culturas sensíveis vizinhas, por deriva ou erros de pulverização, são preocupações 

que surgem em face dessa tecnologia (SOSNOSKIE et al., 2015). 

O 2,4-D é um herbicida pertencente ao grupo das auxinas sintéticas, também 

conhecidos como mimetizadores de auxinas, que revolucionou o controle de 

espécies eudicotiledôneas em cereais na década de 1940, sendo o primeiro 

herbicida seletivo introduzido no mercado com sucesso, usado até a atualidade 

(RODRIGUES & ALMEIDA, 2011). Mesmo quando aplicado em associação com 

outros produtos, os problemas de fitotoxicidade na maioria das vezes são atribuídos 

ao herbicida 2,4-D, detectado principalmente por seus sintomas bastante 

característicos (KALSING, 2018). 

Aureolus Philippus Theophrastus Bombastus von Hohenheim (1493-1541), 

conhecido como Paracelsus, considerado por muitos como o pai da toxicologia, é 

muitas vezes parafraseado por ter dito que “Tudo é veneno e não veneno; é a dose 

que faz com que alguma coisa não seja veneno”. Com esta declaração, Paracelsus 

considerou uma segurança aparente nas substâncias tóxicas em doses baixas 

(DUKE et al., 2006). Além disso, algumas substâncias, embora tóxicas em doses 

altas, podem ser estimulantes ou mesmo benéficas em doses baixas. Este é o caso 

dos medicamentos que são usados pelos seus efeitos benéficos, bem como com os 

produtos fitossanitários que são normalmente utilizados como substâncias tóxicas 

para plantas daninhas, insetos-praga e doenças. Este efeito estimulante de uma 

baixa dose de um tóxico é denominado de hormesis, hormese ou efeito hormético 

(EGAN et al., 2014). 
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Herbicidas à base de auxinas são exemplos conhecidos de produtos químicos 

que estimulam o crescimento em concentrações não tóxicas, mas que são letais em 

doses elevadas (BELZ et al., 2018). Para Cedergreen et al. (2007), as respostas 

horméticas em algumas características das plantas poderiam ser esperadas pelo 

aumento da produção e atividade de auxinas. 

A aplicação de doses de 2,4-D tem sido utilizada com a finalidade de 

avaliação dos eventuais efeitos na cultura da soja como nos trabalhos de Johnson et 

al. (2012), Robinson et al. (2013) e Silva et al. (2019). 

Apesar de inúmeras teorias sobre a causa da hormesis, poucos estudos têm 

sistematicamente avaliado a sua frequência, magnitude e distribuição entre os 

produtos químicos sobre plantas, incluindo ensaios de curvas de dose-resposta 

comparáveis (CEDERGREEN, 2008). Além disso, os poucos resultados existentes 

utilizaram a formulação amina e não adotaram modelo de doses-resposta para 

explicar os eventos observados, o que pode comprometer a correta identificação do 

efeito de hormesis. 

 

 

1.2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

1.2.1. Soja 

 

 

A soja é uma das culturas de maior importância econômica do agronegócio 

brasileiro e mundial. A consolidação dessa commoditie se justifica pela importância 

tanto para o consumo animal quanto para o consumo humano e também à geração 

de novas tecnologias que viabilizaram a expansão do cultivo em diversas regiões do 

mundo (ARTUZO et al., 2018). 

A soja tem como centro de origem o continente asiático na região central da 

China. Existem relatos de que essa leguminosa compunha a base alimentar do povo 

chinês há mais de 5.000 anos. Foi introduzida no Brasil em 1882, inicialmente na 

Bahia e depois na região sul do país, onde apresentou melhor adaptação, frente às 

condições bioclimáticas semelhantes àquelas das regiões tradicionais de cultivo 

(CAMPELO, 1999). 
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A soja é uma leguminosa pertencente à família Fabaceae, gênero Glycine e 

espécie cultivada Glycine max (L.) Merrill. Trata-se de uma planta herbácea inclusa à 

classe Magnoliopsida caracterizada como eudicotiledônea apresentando cotilédones 

em sua estrutura os quais são responsáveis pela nutrição embrionária da semente 

(DE SOUZA et al., 2014). 

As plantas de soja possuem sistema radicular pivotante, caule ereto e 

pubescente com várias ramificações; as folhas são alternadas, longas e pecioladas 

compostas de três a cinco folíolos lanceolados ou ovalados. A espécie é autógama, 

suas flores apresentam coloração branca, amarela ou roxa com variação 

dependente da cultivar; seu fruto é do tipo vagem podendo conter de uma a cinco 

sementes, característica genética marcante de cada cultivar. O hábito de 

crescimento pode ser determinado ou indeterminado no qual se relaciona com o 

fotoperíodo e que determina a duração do ciclo de vida (SILVA et al., 2015). 

A soja é sensível à duração das horas de luz, florescendo quando o 

comprimento dos dias é inferior a determinado valor, denominado como fotoperíodo 

crítico. Porém, a sensibilidade fotoperiódica da soja varia com o genótipo e, nas 

cultivares sensíveis, a resposta ao fotoperíodo é quantitativa e não absoluta, o que 

significa que a floração ocorrerá de qualquer modo (FIETZ & RANGEL, 2008). 

Devido à alta sensibilidade da soja, a diversidade genética e morfológica se 

dá pela eficiência dos programas de melhoramento que buscam genótipos com 

maior adaptabilidade para cada região produtora (MORTELE, 2011; 

VASCONCELOS et al., 2015). 

Para o cultivo da soja, bem como para a maioria das culturas de importância 

econômica, a aplicação de herbicidas é uma prática essencial no manejo de plantas 

daninhas com o intuito de minimizar os danos causados por estas invasoras. O 

controle químico de plantas daninhas passa por modificações com a introdução de 

cultivares tolerante a herbicidas, e entre as principais vantagens para a cultura da 

soja destaca-se a flexibilidade de manejo das plantas daninhas e a redução no custo 

de produção (LIMA et al., 2011; SILVA et al., 2011). 

Dentre os herbicidas aplicados na soja destaca-se o 2,4-D (ácido 2,4-

diclorofenoxiacético), uma auxina endógena sintética que atua como regulador de 

crescimento interferindo na divisão e elongação celular. Por ser uma eudicotiledônea 

o uso do 2,4-D nessa cultura é restringido à pré-semeadura, operação comumente 

denominada dessecação, na qual se aplica o herbicida a fim de eliminar qualquer 
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planta daninha e prevenindo assim a competição interespecífica (COSTA et al., 

2012). 

 

 

1.2.2. Ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D) 

 

 

A utilização do herbicida 2,4-D para o controle de folhas largas é frequente há 

mais de 70 anos. Foi o primeiro herbicida sintético a ser comercialmente 

desenvolvido e se tornou uma ferramenta eficaz em virtude de suas formulações 

comerciais serem facilmente solúveis em água, óleo e outros solventes resultando 

em rápida penetração através das folhas e raízes (ISLAM et al., 2017). 

O 2,4-D é estrutural e funcionalmente análogo ao ácido indol-3-acético (AIA), 

ou seja, este herbicida não é apenas estruturalmente semelhante ao AIA, mas 

também é biologicamente ativo como uma auxina em plantas. Por causa dessa 

semelhança estrutural com uma auxina natural, o 2,4-D foi projetado para agir como 

uma auxina ao nível molecular (SONG, 2014) e, em baixas concentrações, pode 

promover efeitos fisiológicos e bioquímicos semelhantes aos do AIA (VANNESTE & 

FRIML, 2009). 

A aplicação em vegetais sensíveis causa a morte de eudicotiledôneas sem 

afetar monocotiledôneas. As respostas fitotóxicas da ação deste herbicida são 

caracterizadas pelo crescimento anormal, senescência e morte de plantas (SONG, 

2014). A seletividade em gramíneas e o controle de plantas resistentes a outros 

herbicidas como o glyphosate são motivos pelos quais o uso do 2,4-D se torna 

vantajoso, além do desempenho eficiente na dessecação em campos de semeadura 

direta (FOLONI, 2016). 

O 2,4-D afeta o crescimento da parede celular devido ao desbalanço 

hormonal causado pelo aumento da biossíntese de etileno, giberelinas, citocininas e 

ácido abscísico (ABA) (OLIVEIRA et al., 2011). 

A atividade fitotóxica deste herbicida decorre da alteração da plasticidade das 

paredes celulares influenciando a quantidade de produção de proteínas e 

aumentando a produção de etileno e ABA. O acúmulo nessa produção causa o 

efeito de superconcentração de auxina proporcionando desequilíbrio na homeostase 
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e nas interações com demais hormônios, fenômeno conhecido como estresse 

oxidativo (GROSSMANN, 2010). 

A plasticidade celular ocorre em consequência da acidificação da parede 

celular em que a redução no pH apoplástico induz a elongação celular, promovendo 

o aumento da atividade de enzimas responsáveis pelo afrouxamento das células. 

Em decorrência disso, a atuação sobre as estruturas do citoesqueleto de actina 

resulta no crescimento desordenado dos tecidos jovens culminando na epinastia. 

Além disso, altera a mobilidade dos peroxissomos e mitocôndrias limitando suas 

funções de forma que a célula entra em um estado grave de estresse oxidativo 

(RODRÍGUEZ-SERRANO et al., 2014). 

As formulações do 2,4-D são divididas em três tipos de co-formulantes, sendo 

eles: éster, amina e colina (CONTIERO et al., 2016; SKELTON et al., 2017). As 

formulações ésteres têm problemas de volatilização. Possivelmente por este fato 

que não são comercializadas no Brasil desde 2002. Quando aplicadas na superfície 

da folha penetram rapidamente a cutícula devido à afinidade com óleo, e embora 

insolúveis em água, logo após a absorção são convertidas em ácido e translocadas 

até o sítio de ação (FOLONI, 2016; PETERSON et al., 2016). 

A formulação amina é a mais utilizada no mundo e entre elas se destaca 

como a mais comum as dimetilaminas (DMA). A utilização inadequada do 

ingrediente ativo, bem como, o uso extensivo ainda deixa dúvidas quanto ao risco 

ambiental deste formulado embora haja busca por melhorias com relação à 

volatilização (MARCINKOWSKA et al., 2017). 

A formulação colina caracteriza-se como um sal de amônia quaternária que 

fornece maior capacidade na redução do percentual de gotas finas e volatilidade em 

relação às demais formulações. Em condições de laboratório, alguns autores 

notaram redução na deriva da pulverização em virtude de sua baixa volatilidade 

(SOSNOSKIE et al., 2015; CONTIERO et al., 2016; MANUCHEHRI et al., 2017). 

Diante da ampla utilização do 2,4-D na agricultura surgem dúvidas referentes 

ao risco em culturas que não sejam o alvo, tornando-se uma constante 

preocupação. Os problemas de fitotoxicidade na maioria das vezes são atribuídos ao 

2,4-D mesmo quando aplicado em associação com outros produtos, visto que esse 

herbicida é detectado principalmente por seus sintomas visuais bastante 

característicos (COSTA et al., 2012). Estes sintomas visuais podem ser 

encarquilhamento das folhas, encurvamento da folha sobre a face abaxial, no qual 
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ramos e pecíolos apresentam epinastia e se tornam rígidas ou aumentam o volume 

em quase toda sua extensão; o caule apresenta fissuras, podem surgir órgãos mal 

constituídos e as plantas passam da coloração verde para a amarelada e 

posteriormente morrem (SILVA et al., 2011). 

Considerando o modo de ação deste herbicida, o comportamento se modifica 

em espécies sensíveis, sendo prejudicial em altas concentrações provocando danos 

letais à planta e demonstrando efeito estimulador em baixas doses (GROSSMANN 

2010). 

 

 

1.2.3. Hormesis 

 

 

Hormesis vem do grego “hormo” que significa “excitar” no qual uma 

característica biológica é estimulada por baixas doses de um composto, mas inibida 

por altas doses do mesmo. O conceito de hormesis tem origem toxicológica, cuja 

resposta à exposição a certo agente é bifásica, ou seja, com estímulo ou efeito 

benéfico em doses baixas e inibição ou efeito tóxico em altas doses (BUKOWSKI & 

LEWIS, 2000; CALABRESE & BALDWIN, 2000; CALABRESE & BALDWIN, 2001; 

TURTURRO et al., 2001).  

A natureza bifásica é dada devido à relação de dose-resposta ser oposta em 

doses baixas à resposta em doses altas. Assim, a curva hormética é de tal forma 

que a variável dependente tem mudanças em mais de um sentido com as mudanças 

na variável de resposta. Em contrapartida, modelos lineares e limiares apresentam 

sentido único, com aumento ou redução em todas as doses (MATTSON & 

CALABRESE, 2009; HOFFMANN, 2009). 

A hormesis deve ser considerada uma resposta adaptativa caracterizada pela 

perturbação inicial do estado de homeostase. Por sua vez, a homeostase é definida 

como a subsistência constante do estado interno de um organismo com funções e 

desempenhos eficientes de forma a assegurar que um ambiente fisiologicamente 

estável é mantido diante de uma perturbação. Em outras palavras, a homeostase é 

operacionalmente definida como a variação de dose que não proporciona nem 

deficiência nem toxicidade num organismo (HAYES, 2007). 
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Quando a homeostase é perturbada, a hormesis representa a vantagem 

obtida pelo organismo a partir dos recursos inicialmente e principalmente alocados 

para as atividades de reparo a dado tecido afetado, mas modestamente em excesso 

de que precisava para reparar os danos imediatos provocados pela perturbação da 

homeostase. Esse processo também poderia readaptar o organismo contra os 

danos de uma exposição posterior mais intensa dentro de um período de tempo 

limitado, funcionando como uma espécie de vacina (REYES, 2007). 

A resposta do organismo pode cumprir duas funções: reparação e proteção 

contra subsequentes e, possivelmente, exposições mais intensas. Todavia, se a 

exposição posterior não acontece, a sobre produção de recursos para reparação 

pode ser aplicada em outras funções úteis ao organismo, como crescimento 

adicional e reprodução (CALABRESE & BALDWIN, 2002). 

A magnitude das respostas estimulatórias na variável analisada observada 

em todos os campos da ciência, com diferentes substâncias tóxicas, organismos e 

intervalos de aplicação, está em média, entre 30 e 60% acima do tratamento 

controle (CEDERGREEN et al., 2005; CALABRESE & BLAIN, 2005; CALABRESE, 

2008; CALABRESE, 2010).  

No entanto, estímulos à resposta em uma característica não está 

necessariamente relacionada com uma resposta em outras características. Por 

exemplo, alguns herbicidas podem estimular o crescimento das raízes em baixas 

doses, mas não têm efeito estimulante no crescimento da parte aérea, em qualquer 

outra dose (WEIDMAN & APPLEBY, 1972). Da mesma forma, aumento de 100% no 

comprimento da folha de cevada ocorreu quando as plantas foram expostas ao 

metsulfuron-methyl, enquanto nas mesmas plantas não houve aumento na massa 

seca total (CEDERGREEN et al., 2005). Outros autores observaram hormesis com 

glyphosate na cultura do milho e capim-arroz (SCHABENBERGER et al., 1999; 

WAGNER et al., 2003). 

O exemplo mais tradicional de hormesis é o glyphosate que, aplicado 

comercialmente em baixas doses, estimula o acúmulo de sacarose e evita o 

florescimento em cana-de-açúcar (CLOWES, 1978; 1980; CLOWES et al., 1980; 

DUSKY et al., 1986; SUBIROS, 1990; SU et al., 1992; CASTRO, 1999; McDONALD 

et al., 2000; CASTRO et al., 2002; BENNETT & MONTES, 2003; CASTRO & 

MESCHEDE, 2009; MESCHEDE et al., 2009; VELINI et al., 2009; ARALDI et al., 

2010). 
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Outro aspecto a ser considerado para hormesis é o fato de que alguns 

produtos químicos podem afetar os hormônios vegetais em doses baixas, 

estimulando respostas hormonais responsáveis pelo alongamento da folha ou da 

raiz, dando início ao aumento destas características em baixas doses, embora 

possam ter efeitos deletérios em doses mais elevadas (TAIZ & ZEIGER, 2004; 

EGAN et al., 2014). 

Os mimetizadores de auxina (como dicamba e 2,4-D) são eficazes 

reguladores de crescimento de baixo custo. Os também denominados agonistas de 

auxina ainda são utilizados em culturas de tecidos para induzir embriogênese 

somática (MAHALAKSHMI et al., 2003; ESTABROOKS et al., 2007; JONES et al., 

2007; MADHUMITA et al., 2008), embora a grande utilização prática é controlar o 

amadurecimento (RUFINI et al., 2008), reduzir a queda (GARDNER et al., 1950; 

ANTHONY & COGGINS, 1999; ALMEIDA et al., 2004; 2008;) e aumentar o tamanho 

dos frutos (EL-ZEFTAWI, 1976; EL-OHTMANI et al., 1993; GUARDIOLA & LUIS-

GARCIA, 2000; ALMEIDA et al., 2004; 2008; RUFINI et al., 2008) ou prorrogar o 

período de colheita (ALMEIDA et al., 2004; 2008; RUFINI et al., 2008) em pomares 

de citros. 

Egan et al. (2014) utilizaram meta-análise para sintetizar sete décadas de 

resultados de experimentos sobre os efeitos da simulação de deriva de 2,4-D na 

soja e concluíram que a espécie é relativamente tolerante a baixas doses em todos 

os estádios de desenvolvimento. Os autores também comentam que a soja possui 

alta variabilidade de respostas quando exposta a auxinas sintéticas e que os 

sintomas visuais de injúrias, observados especialmente durante os estádios 

vegetativos, não são sinônimos de perdas de produtividade. 
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CAPÍTULO 2 – HORMESIS DE 2,4-D SAL COLINA EM VARIÁVEIS 

BIOMÉTRICAS DE SOJA 

RESUMO 

 

RESUMO - A ação de herbicidas nas plantas nem sempre se manifesta de 

maneira deletéria, pois dependendo da dose o efeito pode ser benéfico. O efeito 

estimulante de uma baixa dose de uma substância considerada tóxica é conhecido 

como hormesis. Em razão disso, objetivou-se com a realização deste trabalho 

avaliar o efeito de hormesis proporcionado por doses do herbicida 2,4-D sal colina 

sobre as variáveis biométricas de soja com hábito de crescimento indeterminado em 

dois estádios fenológicos. Foi adotado o delineamento experimental inteiramente 

casualizado, com sete repetições e os tratamentos dispostos por seis frações da 

dose média da bula do herbicida 2,4-D formulação sal colina: 0 (controle); 0,068; 

0,684; 6,84; 68,4 e 684 g e.a. ha-1 aplicadas nos estádios fenológicos V2 e V5 da 

cultura. As plantas foram avaliadas quanto aos seguintes variáveis biométricas: 

altura de planta, diâmetro do colo, número de folhas, matéria seca de parte aérea, 

raiz e total (parte aérea + raiz). Os resultados foram submetidos à análise de 

variância e, quando significativos, testou-se o modelo de regressão de hormesis. 

Dessa forma verificou-se que doses do herbicida 2,4-D sal colina podem incrementar 

as variáveis matéria seca da parte aérea, da raiz e total quando aplicadas no estádio 

V2. Quando a aplicação foi realizada em V5 as variáveis analisadas não se 

ajustaram ao modelo de hormesis e foram negativamente afetadas. 

 

 

Palavras-chave: auxina sintética, Glycine max (L.), morfologia, subdoses 
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CHAPTER 2 – HORMESIS OF 2,4-D CHOLINE SALT ON SOYBEAN BIOMETRIC 

VARIABLES  

SUMMARY 
 

SUMMARY – The action of herbicides on plants is not always manifested in a 

deleterious way, because depending on the dose the effect can be beneficial. The 

stimulating effect of low doses of a substance considered toxic is known as hormesis. 

the objective of this work was to evaluate the effect of hormesis provided by 2,4-D 

salt choline herbicide doses on the biometric variables of soybean with an 

indeterminate growth habit in two phenological stages. A completely randomized 

experimental design with seven replications was used, and the treatments consisted 

of six fractions of the average dose indicated on the leaflet of 2,4-D choline salt 

formulation, as follows: 0 (control), 0.068, 0.684, 6.84, 68.4 and 684 g ae ha-1 applied 

at the plant‟s phenological stages V2 and V5. Plants were evaluated for the following 

biometric parameters: plant height, stem diameter, number of leaves, shoot, root and 

total dry matter (shoot + root). The results were analyzed by ANOVA and, when 

significant, the hormesis regression model was tested. Low doses of 2,4-D choline 

salt herbicide may increase shoots, roots and total dry mater when applied at stage 

V2. When the application was performed at stage V5, the variables did not fit the 

hormesis model and were negatively affected. 

 

 

Keywords: synthetic auxin, Glycine max (L.), morphology, low doses 
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2.1. INTRODUÇÃO 

 

 

O ácido 2,4-diclorofenoxiacético, mais conhecido como 2,4-D, é considerado 

um dos herbicidas mais utilizados no mundo nos últimos 70 anos. Esse sucesso se 

deve principalmente à sua eficácia, baixo custo, seletividade em gramíneas e por ser 

uma opção para o controle de plantas resistentes a outros herbicidas como o 

glyphosate, além de ser uma ferramenta chave para aplicações de dessecação em 

campos de semeadura direta (FOLONI, 2016). As formulações comerciais desse 

herbicida também são facilmente solúveis em água, óleo e outros solventes 

resultando em rápida penetração através das folhas e raízes, o que o torna um 

herbicida eficaz (ISLAM et al., 2017).  

O desenvolvimento de cultivares de soja e algodão tolerantes ao 2,4-D criou 

grande preocupação devido ao potencial risco de contaminação acidental desse 

herbicida em culturas sensíveis (BLANCHETT et al., 2017). O 2,4-D pode facilmente 

entrar na atmosfera por volatilização (deriva química), deriva física, lixiviação ou 

escoamento devido à alta volatilidade e solubilidade em água, resultando em 

ameaças potenciais a culturas sensíveis como a soja não tolerante (NIU et al., 

2018). Segundo Peterson et al. (2016) a contaminação do herbicida 2,4-D pode 

causar efeitos negativos nas variáveis morfológicas e fisiológicas da cultura da soja, 

podendo afetar diretamente na produtividade de grãos. 

Algumas substâncias tóxicas podem ser estimulantes ou mesmo benéficas 

em doses baixas. Este é o caso dos medicamentos que são usados pelos seus 

efeitos benéficos, bem como com os produtos fitossanitários que são normalmente 

utilizados como substâncias tóxicas para plantas daninhas, insetos-praga e doenças. 

Este efeito estimulante de uma baixa dose de uma substância tóxica é conhecido 

como hormesis (EGAN et al., 2014) e refere-se a respostas adaptativas de sistemas 

biológicos para moderar desafios através dos quais o sistema melhora sua 

funcionalidade e/ou tolerância a futuros desafios ainda mais severos 

(CEDERGREEN et al., 2009; CALABRESE & MATTSON, 2017). 

Mesmo uma aplicação regular de herbicidas pode induzir a hormesis, quando 

doses baixas ocorrem de formas não intencionais, como pela deposição de deriva, 

heterogeneidade das doses em pequena escala, contato de folhas entre plantas 
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tratadas e não tratadas, efeito guarda-chuva, resistência a herbicidas e 

contaminações em tanque (VELINI et al., 2008; VELINI et al., 2010). Como todos os 

herbicidas atuam em vias ou processos cruciais para as plantas, baixas doses de 

qualquer herbicida podem ser usadas para modular o crescimento, desenvolvimento, 

produtividade ou composição das plantas (BRITO et al., 2018).  

Herbicidas à base de auxinas, como o 2,4-D, são exemplos de produtos 

químicos que aumentam o crescimento em concentrações não tóxicas, mas que são 

letais em doses mais elevadas (AMERICO et al., 2017). Conhecido como regulador 

de crescimento, auxina sintética ou herbicida hormonal, o 2,4-D faz parte da classe 

dos herbicidas mimetizadores de auxina, pois, em baixas concentrações, promove 

efeitos fisiológicos e bioquímicos similares aos do ácido indol-3-acético (AIA), 

principal auxina natural presente nas plantas (VANNESTE & FRIML, 2009; 

GROSSMANN, 2010). Assim, supõe-se que o efeito de hormesis promovido pelo 

herbicida 2,4-D pode ser esperado através do aumento da produção e atividade de 

auxinas podendo interferir no crescimento e desenvolvimento das plantas 

(TAVARES et al., 2017).  

A maioria dos estudos encontrados na literatura buscou-se avaliar a 

seletividade de 2,4-D na cultura da soja. Os poucos trabalhos que estudaram o 

efeito de baixas doses desse herbicida também não utilizaram curvas de dose-

resposta para explicar os eventos observados, o que pode comprometer a correta 

identificação do efeito de hormesis (CEDERGREEN et al., 2005; ADEMOWO et al., 

2019). Além do mais, utilizaram a formulação amina e, por conta disso, podem não 

representar a futura situação da produção de soja no mundo onde será utilizada a 

formulação contendo sal colina em soja tolerante à molécula (MARQUES et al., 

2019). 

Diante do exposto, objetivou-se com a realização deste trabalho utilizar 

curvas de dose-resposta para avaliar o efeito de hormesis proporcionado por doses 

do herbicida 2,4-D formulação sal colina sobre as variáveis biométricas: altura de 

planta, diâmetro do colo, número de folhas, matéria seca de parte aérea, raiz e total 

(parte aérea + raiz) de uma cultivar de soja com hábito de crescimento 

indeterminado em dois estádios fenológicos. 
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2.2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

A fase experimental da presente pesquisa foi representada por um estudo 

conduzido em casa-de-vegetação na Universidade Federal de Mato Grosso – 

Campus Universitário do Araguaia, localizado na cidade de Barra do Garças – MT, 

nas coordenadas geográficas 15º52‟29,4” S e 52º18‟35,1” O, durante o período entre 

13 de dezembro de 2018 a 02 de fevereiro de 2019. 

As parcelas foram constituídas por vasos de plástico com capacidade de 20,0 

L preenchidos com solo coletado na camada arável de um Latossolo Vermelho-

Amarelo distroférrico húmico, seco e peneirado para a remoção de restos vegetais. 

Amostras compostas deste solo foram enviadas para análise em laboratório. As 

caraterísticas químicas desse solo foram: pH em CaCl2 de 4,4; 70,0 g dm-3 de 

matéria orgânica; valores não significativos de P resina; V de 9,5%; e teores de K, 

Ca, Mg e H+AL de 0,21; 0,63; 0,22 e 10,0 cmolc dm-3, respectivamente; 695 g dm-3 

de areia, 125 g dm-3 de silte e 180 g dm-3 de argila. 

Baseado na análise do solo, as correções de fertilidade e acidez constituíram 

de 3,0 g dm-3 de calcário e 0,35 g dm-3 de superfosfato simples. O substrato dos 

vasos foi mantido úmido durante o período experimental por irrigações automáticas 

programadas para dispensar quantidade de água próxima à capacidade de campo 

do solo. As temperaturas mínimas, máximas e médias diárias no interior da casa-de-

vegetação foram obtidas por meio do datalogger da marca Minipa®, modelo 

ezTemp-10 com Certificado de Calibração Nº. 17688/18, ajustado para realizar uma 

leitura a cada 30 minutos (Figura 1). 

 

Figura 1. Temperaturas mínimas, máximas e médias ocorridas no interior da casa-

de-vegetação durante a condução do experimento. 
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A semeadura da soja foi realizada a 5,0 cm de profundidade em quantidade 

suficiente para garantir a emergência de aproximadamente três plântulas, sendo que 

após a emergência realizou-se o desbaste de forma a permanecer apenas uma 

planta sadia por vaso. Utilizou-se sementes da cultivar HO Cristalino IPRO de hábito 

de crescimento indeterminado, sensível ao herbicida 2,4-D. 

Foi adotado o delineamento experimental inteiramente casualizado, com sete 

repetições, nas quais cada vaso foi considerado uma unidade experimental. Os 

tratamentos experimentais foram compostos por seis frações do herbicida 2,4-D 

formulação sal colina: 0 (controle); 0,068; 0,684; 6,84; 68,4 e 684 g e.a. ha-1. As 

doses foram estabelecidas a partir de porcentagens da dose média recomendada 

em bula (1,5 L ha-1), a saber: 0%; 0,01%; 0,1%; 1,0%; 10% e 100%. As 

pulverizações do herbicida foram efetuadas em dois estádios fenológicos da soja 

(V2 ou V5). 

A aplicação dos tratamentos foi realizada quando pelo menos 50% das 

plantas estavam no estádio fenológico correspondente ao objeto de estudo, com 

auxílio de pulverizador de pesquisa pressurizado a CO2 contendo barra de 

pulverização munida por quatro pontas com indução de ar do tipo leque, modelo 

ADIA 110015, espaçadas a 50 cm entre si, distantes a 50 cm do alvo e calibrada a 

1,8 kgf cm-2 de modo a se obter consumo de calda equivalente a 150 L ha-1. 

A temperatura, a umidade relativa do ar e a velocidade do vento foram 

registradas durante as aplicações utilizando-se termohigroanemômetro, cujos 

valores corresponderam, respectivamente, a 26,7ºC, 70,1% e 2,0 km h-1 nas 

aplicações no estádio V2 e 24,5ºC, 75,1% e 1,0 km h-1 nas aplicações no estádio V5 

das plantas de soja. 

As avaliações da cinética de emissão da fluorescência máxima da clorofila “α” 

foram realizadas aos 1, 3, 7 e 14 dias após a aplicação (DAA), com fluorômetro 

portátil Handheld chlorophyll fluorometer OS30p+, para determinar a eficiência 

fotoquímica do fotossistema II (Fv/Fm). As avaliações foram realizadas nas folhas 

que representavam o estádio fenológico estudado com duas repetições por leitura, 

nas primeiras horas da manhã a fim de garantir a adaptação ao escuro pelas folhas. 

Os valores obtidos foram analisados pelo teste F e os efeitos dos tratamentos foram 

comparados pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade utilizando-se o 

programa estatístico AgroEstat (BARBOSA & MALDONADO JÚNIOR, 2015). 
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Os sintomas visuais de injúria foram avaliados aos 3, 7, 14, 21 e 30 DAA, 

atribuindo valores entre 0 (nenhuma injúria observada) e 100% (morte das plantas). 

Ressalta-se que as avaliações visuais de 3, 7, 14 e 21 DAA serviram como 

parâmetro para a avaliação de 30 DAA. A caracterização das plantas de soja 

submetidas a aplicações de doses de 2,4-D sal colina foi realizada aos 30 DAA, 

determinando a altura das plantas, diâmetro do colo e número de folhas. As plantas 

foram então coletadas e fracionadas em parte aérea e raiz, sendo embaladas em 

sacos de papel e mantidas em estufa de circulação forçada de ar a 65ºC durante 

três dias, momento no qual as amostras foram pesadas em balança de precisão 

para determinação da matéria seca da raiz, da parte aérea e total (raiz + parte 

aérea). 

Os valores obtidos para as variáveis citadas foram analisados pelo teste F 

utilizando-se o programa estatístico AgroEstat (BARBOSA & MALDONADO 

JÚNIOR, 2015). Quando significativos, testou-se o modelo de regressão de Brain & 

Cousens (1989), adaptado por Ritz et al. (2015), para análise do efeito de hormesis 

com o objetivo de descrever as curvas de dose-resposta com estímulo em baixas 

doses: 

y       
          

1   exp( (log( )   log( )))
 

onde y = produção do tratamento; x = dose do herbicida; e = ED50, que é definido 

como a dose que proporciona 50% do efeito total alcançável; d = limite superior; c = 

limite inferior; b = denota a inclinação relativa em torno de e; f = termo linear. Os 

modelos foram montados pelo software R Core Team (2018), e os gráficos foram 

plotados no programa Origin 8.5.1 SR1.  

As variáveis que não apresentaram hormesis foram ajustadas ao modelo de 

regressão não-linear do tipo polinomial pelo programa Origin 8.5.1 SR1. Para 

escolha do modelo de regressão foi considerado o maior valor do coeficiente de 

determinação (R2) a p ≤ 0,05 de acordo com o teste F, respeitando-se a resposta 

biológica. 
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2.3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Os efeitos visuais de injúria (%)do herbicida 2,4-D sal colina apresentaram 

comportamento exponencial crescente quanto a avaliação foi realizada aos 30 DAA, 

sendo observados apenas nas duas maiores doses com valores superiores a 49% 

para a dose de 68,4 g e.a. ha-1 e 100% de injúria para a dose de 684,0 g e.a. ha-1 do 

herbicida no estádio V2 (Figura 2). Coincidindo com os dados encontrados nessa 

pesquisa, Egan et al. (2014) afirmam que percentuais de injúria entre 40 e 60% 

foram constatados com a dose de 56,0 g e.a. ha-1 de 2,4-D aplicada durante a fase 

vegetativa da soja. 

 

Figura 2. Injúria visual (%) aos 30 DAA provocada por doses do herbicida 2,4-D sal 

colina aplicadas no estádio fenológico V2 de plantas de soja. ** 

Significativo (p ≤ 0,01). 

As principais injúrias observadas nesse estádio foram encarquilhamento das 

folhas, epinastia dos pecíolos, engrossamento e rachaduras no ramo principal. 

Importante salientar que quando receberam aplicação da maior dose (684,0 g e.a. 

ha-1) as plantas de soja tiveram o porte reduzido, passaram da coloração verde para 

amarelada e posteriormente morreram. Destaca-se que plantas apresentam maior 

sensibilidade à ação dos herbicidas em estádios iniciais de desenvolvimento, sendo 

este fato atribuído, principalmente, à menor espessura da cutícula e de cerosidade 

na folha nesse estádio (LIMA et al., 2011). 
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Doses do herbicida 2,4-D sal colina aplicadas no estádio V2 da soja podem 

induzir a maior produção de folhas, de matéria seca da parte aérea (MSPA), da raiz 

(MSR) e total (MST), com ajuste significativo do modelo de regressão para hormesis 

para estas variáveis e coeficientes de determinação superiores a 0,91 (Tabela 1 e 

Figura 3). Não foi observado efeito de hormesis para as variáveis altura e diâmetro 

do colo das plantas e, por conta disso, os dados foram ajustados ao modelo de 

regressão não-linear do tipo polinomial, apresentando valores de R2 de 0,98 e 0,99, 

respectivamente (Tabela 1). 

Tabela 1. Valores de F, coeficientes de determinação e coeficientes das equações 

de regressão para análise das variáveis biométricas de plantas de soja 

submetidas a aplicações de 2,4-D sal colina no estádio V2. Valores 

máximos de crescimento estimados e dose do herbicida para estes 

valores 

Variável 

 Parâmetros da regressão Com Hormesis  V. máx.
/6 

F R
2 

b c d e f 
% da 
test.

/5
 

Dose 

Nº de Folhas 51,60** 0,91 5,06 0,03 16,97 59,64 0,48 45,90 36,01 

MSPA (g)
/2
 449,55** 0,98 3,19 0,0001 6,64 48,75 0,16 43,22 26,22 

MSR 126,48** 0,96 1,63 -0,05 3,51 3,68 1,93 54,41 2,60 

MST (g)
/3
 169,80** 0,97 2,65 -0,02 10,49 40,34 0,27 30,98 19,42 

Variável 
 Parâmetros da regressão Sem Hormesis 

F R
2 

a b c 

Altura
 

233,77** 0,98 47,44 -0,12 0,000083 

Diâmetro 
(mm)

/4
 

424,34** 0,99 3,93 -0,0069 0,0000016 

**Significativo a 1% de probabilidade. /1 – Matéria seca da raiz; /2 – Matéria seca da parte aérea; /3 – 
Matéria seca total; /4 – Diâmetro do colo; /5 – % da testemunha; /6 – Valores Máximos. 

Conforme mencionado anteriormente, alguns dos principais sintomas visuais 

observados devido à aplicação de doses de 2,4-D sal colina em plantas de soja foi 

encarquilhamento de folhas e pecíolos. Nota-se que neste experimento as plantas 

tratadas produziram maior quantidade de folhas novas, sugerindo uma possível 

tentativa de recuperação do estresse promovido pela aplicação de doses do 

herbicida (ABBAS et al., 2016). 

Nota-se que os valores máximos para as variáveis número de folhas (Figura 

3A), matéria seca da parte aérea (Figura 3B), da raiz (Figura 3C) e total (Figura 3D) 

em V2 submetidas à aplicação de 2,4-D sal colina foram estimados nas respectivas 
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doses de 36,01; 26,22; 2,60 e 19,42 g e.a. ha-1 do herbicida, apresentando 

incremento de 45,90; 43,22; 54,41 e 30,98 %, respectivamente, em relação ao 

tratamento controle (Tabela 1 e Figura 3).  

 

 

Figura 3. Curvas representando o número de folhas (A), matéria seca da parte 

aérea (B), matéria seca da raiz (C) e matéria seca total (D) da soja 

aplicada com 2,4-D sal colina no estágio V2. 

Para as aplicações do herbicida no estádio V2, o incremento nas variáveis 

matérias secas da parte aérea e da raiz influenciou na produção de matéria seca 

total das plantas de soja, podendo dessa forma incrementar parâmetros produtivos 

das plantas. Silva et al. (2019), utilizando doses próximas a 13 g e.a. ha-1 de 2,4-D 

sal amina em plantas no estádio V4, verificaram maior quantidade de matéria seca o 

que proporcionou incremento na produtividade da cultura. 

Os incrementos constatados neste estudo variaram entre 30,98 e 54,41% em 

relação ao tratamento controle para doses entre 2,60 e 36,01 g e.a. ha-1. Duke et al. 

(2006) descrevem que em mais de trinta casos de tratamentos de plantas cultivadas 
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com herbicidas em doses subletais, a dose de resposta máxima da hormesis pode 

ser observada em até 20% da concentração recomendada em bula, com respostas 

que podem alcançar em torno de 50% de incremento da variável analisada, sendo 

que estímulos podem ser verificados em características de crescimento, como ganho 

de peso, altura, comprimento e área foliar e/ou características internas como teor 

proteico e níveis de açúcares. 

Velini et al. (2010) salientam que, apesar do benefício que pode ser 

observado, baixas doses de herbicidas não são recomendadas como estimulante de 

crescimento para culturas, pois a doses que provocam o efeito de hormesis podem 

variar consideravelmente dependendo de fatores como formulação, condições 

climáticas e principalmente pela cultivar e o estádio fenológico das plantas. 

Para a variável Fv/Fm, que avalia a eficiência do aparato fotossintético da 

soja, não foi constatada diferença significativa entre as doses do herbicida na 

avaliação realizada a 1 DAA. Porém, na avaliação seguinte de 3 DAA as três 

maiores doses diferiram das demais. Contudo, ressalta-se que nas avaliações 

subsequentes de 7 e 14 DAA houve aumento nos valores de eficiência quântica do 

fotossistema II para as doses 6,84 e 68,4 g e.a. ha-1, não sendo verificadas 

diferenças estatísticas entre essas doses e o tratamento controle (Tabela 2). 

Tabela 2. Eficiência quântica do fotossistema II (Fv/Fm) de soja submetida a 

aplicação de 2,4-D sal colina no estádio V2 

Doses Fv/Fm
 

(g e.a. ha
-1

) 1 DAA 3 DAA 7 DAA 14 DAA 

0 0,7910 0,8075 a 0,7697 a 0,7288 a 

0,0684 0,7980 0,7991 a 0,7707 a 0,7255 a 

0,684 0,7974 0,7954 a 0,7665 a 0,7358 a 

6,84 0,7947 0,7920 b 0,7740 a 0,7272 a 

68,4 0,7897 0,7875 b 0,7770 a 0,7260 a 

684,0 0,7780 0,7837 b 0,0537 b 0,0000 b 

F Doses 1,77
NS 

1,12
NS 

3666,73**
 

1863,72**
 

CV (%) 5,97 6,34 1,96 3,00 

NS – Não significativo; ** Significativo a 1% de probabilidade. Médias seguidas de mesma letra na 
coluna não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Scott-Knott ao nível de 5% de 
probabilidade. 

Nota-se que somente a dose de 684,0 g e.a. ha-1 ocasionou danos definitivos 

ao aparato fotoquímico e nas características da fluorescência da clorofila α da soja, 
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o que coincide com a injúria observada para essa dose (Tabela 2). Khaleghi et al. 

(2012) afirmam que a fluorescência da clorofila α é uma importante ferramenta para 

estudar respostas de estresse in vivo em plantas, particularmente no fotossistema II 

e isto porque no aparato fotossintético, o fotossistema II é considerado um dos 

componentes mais sensíveis a estresses o que limita principalmente a fotoquímica 

em resposta a perturbações, incluindo a aplicação de herbicidas. 

Os efeitos visuais de injúria (%) proporcionados pelo herbicida 2,4-D sal 

colina aplicado no estádio V5, assim como ocorreu no estádio V2, apresentaram 

comportamento exponencial sendo observados apenas nas duas maiores doses 

com valores superiores a 40% para a dose de 68,4 g e.a. ha-1 e 100% de injúria para 

a dose de 684,0 g e.a. ha-1 quando a avaliação foi realizada aos 30 DAA (Figura 2). 

 

Figura 4. Injúria visual (%) aos 30 DAA provocada por doses do herbicida 2,4-D sal 

colina aplicadas no estádio fenológico V5 de plantas de soja. ** 

Significativo (p ≤ 0,01). 

Neste estudo observou-se que doses até 6,84 g e.a. ha-1 não apresentaram 

injúria visual durante o período avaliado. Tal informação se assemelha ao trabalho 

realizado por Silva et al. (2019), no qual relatam que não constataram sintomas 

visuais de injúria na soja em tratamentos com doses de 2,4-D inferiores a 20,0 g e.a. 

ha-1 aplicadas nos estádios V4 e V6. Os autores comentam ainda que para doses a 

partir de 30,0 g e.a. ha-1 sintomas visuais como epinastia dos pecíolos, redução de 

altura da planta e torção do ramo principal foram notados. 
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As principais injúrias observadas nesse estádio foram encarquilhamento das 

folhas, encurvamento das folhas sobre a face abaxial, epinastia de ramos e pecíolos, 

engrossamento e fissuras no ramo principal. Assim como ocorreu no estádio V2, a 

aplicação da dose de 684,0 g e.a. ha-1 no estádio V5 acarretou redução de altura, 

clorose e morte das plantas de soja. Yamashita et al. (2013) dizem que a 

fitotoxicidade do 2,4-D pode variar nas plantas desde leve epinastia nas folhas, 

seguida pela deformação até a morte da planta. 

Doses do herbicida 2,4-D sal colina aplicadas no estádio V5 da soja afetaram 

negativamente as variáveis biométricas da cultura, visto que o efeito de hormesis foi 

não significativo. No entanto, é válido salientar que o efeito herbicida foi evidenciado 

apenas para doses superiores a 6,84 g e.a. ha-1. Os valores de altura, número de 

folhas, matéria seca da parte aérea (MSPA), da raiz (MSR), total (MST) e diâmetro 

do colo ajustaram-se ao modelo de regressão não-linear do tipo polinomial com 

comportamento descendente conforme aplicou-se as doses crescentes do herbicida 

(Tabela 4). 

Tabela 3. Valores de F, coeficientes de determinação e coeficientes das equações 

de regressão para análise das variáveis biométricas de plantas de soja 

submetidas a aplicações de 2,4-D sal colina no estádio V5 

Variável 
 Parâmetros da regressão Sem Hormesis 

F R
2 

a b c 

Altura
 

108,08** 0,97 86,86 -0,090 -0,00004 

Nº de Folhas 102,35** 0,97 33,49 0,010 -0,00009 

MSPA (g)
/2
 362,61** 0,99 20,67 -0,090 0,00009 

MSR 14,34* 0,84 15,02 -0,080 0,00008 

MST (g)
/3
 57,56** 0,95 35,69 -0,180 0,00018 

Diâmetro 
(mm)

/4
 

1689,61** 0,99 8,18 0,004 -0,00002 

**Significativo a 1% de probabilidade; *Significativo a 5% de probabilidade. /1 – Matéria seca da raiz; 
/2 – Matéria seca da parte aérea; /3 Matéria seca total; /4 – Diâmetro do colo; /5 - % da testemunha; 
/6 – Valores Máximos. 

Egan et al. (2014) utilizaram meta-análise para sintetizar sete décadas de 

resultados de experimentos sobre os efeitos da simulação de deriva de 2,4-D na 

soja e concluíram que a espécie é relativamente tolerante a algumas doses em 

todos os estádios de desenvolvimento. 

A variável Fv/Fm foi afetada pela aplicação de doses de 2,4-D sal colina 

iguais ou superiores a 6,84 g e.a. ha-1 no estádio V5, demonstrando que essas 
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doses acarretaram danos ao aparato fotoquímico e nas características da 

fluorescência da clorofila α da soja (Tabela 4). Yusuf et al. (2010) asseguram que a 

análise da fluorescência da clorofila α é capaz de detectar com segurança e 

confiabilidade efeitos de estresse e injúrias no processo fotossintético causados por 

diversos fatores. 

Nota-se que ao 1 DAA não foram observadas diferenças significativas entre 

as doses do herbicida e que na avaliação de 14 DAA não houve diferença 

significativa entre o tratamento controle e as doses 0,0684 e 0,684 g e.a. ha-1, uma 

vez que essas diferenciaram das maiores doses (Tabela 4). As mudanças na 

cinética de emissão de fluorescência da clorofila α de organismos fotossintéticos são 

resultados de frequentes modificações na atividade fotossintética, principalmente 

com relação à eficiência quântica do transporte de elétrons através do fotossistema 

II em folhas (SHARMA et al. 2015). 

Tabela 4. Eficiência quântica do fotossistema II (Fv/Fm) de soja submetida a 

aplicações de 2,4-D sal colina no estádio V5 

Doses Fv/Fm
 

(g e.a. ha
-1

) 1 DAA 3 DAA 7 DAA 14 DAA 

0 0,7458 
0,7432 a 

0,7488 a 0,7782 a 

0,0684 0,7330 
0,7485 a 

0,7580 a 0,7608 a 

0,684 0,7318 
0,7635 a 

0,7542 a 0,7588 a 

6,84 0,7254 
0,7581 a 

0,7550 a 0,7284 b 

68,4 0,6930 
0,7164 b 

0,7544 a 0,7372 b 

684,0 0,6825 
0,7132 b 

0,6565 b 0,0000 c 

F Doses 2,18
NS 

5,88**
 

35,25**
 

1630,76**
 

CV (%) 6,24 3,11 2,41 3,21 

NS – Não significativo; ** Significativo a 1% de probabilidade. Médias seguidas de mesma letra na 
coluna não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Scott-Knott ao nível de 5% de 
probabilidade. 

Destaca-se que neste estádio apenas para as doses de 68,4 g e.a. ha-1 foi 

possível observar valores de Fv/Fm inferiores a 0,7 implicando que 10% da dose 

recomendada em bula foi capaz de reduzir de forma drástica a eficiência 

fotossintética da soja. Na literatura há relato de que plantas sob ausência de 

estresse apresentam potencial de rendimento quântico (Fv/Fm) na faixa de 0,75 a 

0,85 (CORRÊA & ALVES, 2010). Portanto, as doses superiores a 6,84 g e.a. ha-1 

avaliada aos 14 DAA promoveram distúrbios no aparato fotossintético, visto que 
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valores abaixo de 0,75 demonstram que as folhas certamente foram submetidas a 

dano fotoinibitório. 

 

 

 

2.4. CONCLUSÕES 

 

 

Nas condições em que esse experimento foi conduzido, conclui-se que: 

Os sintomas visuais de injúria (%) em plantas de soja não tolerante nos 

estádios V2 e V5 aos 30 DAA tiveram comportamento exponencial com a inflexão da 

curva começando a partir da dose de 68,4 g e.a. ha-1 do herbicida 2,4-D sal colina. 

Os valores máximos para as variáveis número de folhas, matéria seca da 

parte aérea, da raiz e total de plantas de soja no estádio V2 foram estimados, na 

devida ordem, para as doses de 36,01; 26,22; 2,60 e 19,42 g e.a. ha-1 do herbicida 

de 2,4-D sal colina. 

A variável Fv/Fm não foi afetada pela aplicação de doses inferiores a 68,4 g 

e.a. ha-1 de 2,4-D sal colina no estádio V2. 

A cultura da soja não tolerante no estádio V5 é negativamente afetada pela 

aplicação de doses do herbicida 2,4-D sal colina, visto que, o efeito de hormesis não 

foi significativo para as variáveis biométricas avaliadas. 

A variável Fv/Fm não foi afetada pela aplicação de doses inferiores a 6,84 g 

e.a. ha-1 de 2,4-D sal colina no estádio V5. 
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CAPÍTULO 3 – HORMESIS DE 2,4-D SAL COLINA EM VÁRIAVEIS PRODUTIVAS 
DE SOJA 

RESUMO 

 

RESUMO – A ação de herbicidas em plantas sensíveis, dependendo da dose, pode 

causar efeito benéfico. Este efeito estimulante causado por baixas doses de uma 

substância considerada tóxica é conhecido como hormesis. Dessa forma, o objetivo 

da pesquisa foi de avaliar o efeito de hormesis proporcionado por doses do herbicida 

2,4-D sal colina sobre variáveis biométricas e de produção de soja não-tolerante em 

distintos estádios fenológicos. Adotou-se o delineamento experimental em blocos 

casualizados com quatro repetições. Os tratamentos foram arranjados em esquema 

fatorial 6 x 5, contendo seis frações da dose média da bula do herbicida 2,4-D 

formulação sal colina (0 (controle); 0,068; 0,684; 6,84; 68,4 e 684,0 g e.a. ha-1) 

associadas a cinco momentos de aplicação durante o estádio fenológico da soja, a 

saber: V2, V5 e R2 e dois sequenciais: V2 e R2; V5 e R2. As plantas de soja foram 

avaliadas levando-se em consideração as principais variáveis biométricas e 

produtivas. Os resultados foram submetidos à análise de variância e quando 

significativos testou-se o modelo de regressão para hormesis com o objetivo de 

descrever as curvas de dose-resposta com estímulo em baixas doses. Constatou-se 

que os efeitos do 2,4-D sal colina na soja são influenciados pela idade da planta e 

que em todos os estádios nos quais foram realizadas as aplicações de 2,4-D sal 

colina, incluindo as sequenciais, ao menos uma variável apresentou hormesis. 

 

 

Palavras-chave: ácido 2,4-diclorofenoxiacético, auxina sintética, efeito hormético, 

Glycine max (L.) 
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CHAPTER 3 – HORMESIS OF 2,4-D CHOLINE SALT IN SOYBEAN YIELD 

VARIABLES 

SUMMARY 

 

SUMMARY – The action of herbicides on sensitive plants, depending on the dose, 

can have a beneficial effect. This stimulating effect caused by low doses of a 

substance considered toxic is known as hormesis. Thus, the aim of this research was 

to evaluate the effect of hormesis provided by 2,4-D choline salt doses on biometric 

and productive variables of non-tolerant soybean at different phenological stages. A 

randomized block design was used with four replications. The treatments were 

arranged in a 6 x 5 factorial scheme, with six fractions of the average dose at the 

leaflet of the herbicide 2,4-D formulation choline salt (0 (control); 0.068; 0.684, 6.84, 

68.4 and 684.0 g e.a. ha-1) associated with five application times during the 

phenological stage of soybean, V2, V5 and R2 and two sequential: V2 and R2; V5 

and R2. The soybean plants were evaluated taking into account the main biometric 

and productive parameters. The results were submitted to analysis of variance and, 

when significant, the hormesis regression model was tested in order to describe the 

dose-response curves with stimulus in low doses. It was observed that the effects of 

2,4-D choline salt on soybeans are influenced by the age of the plant and that at all 

stages in which 2,4-D choline salt applications were made, including the sequential 

ones, at least one variable presented hormesis. 

 

 

Keywords: 2,4-dichlorophenoxyacetic acid, synthetic auxin, hormetic effect, Glycine 

max (L.) 
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3.1. INTRODUÇÃO 

 

 

A frequência de plantas daninhas resistentes a herbicidas aumentou na 

medida em que programas de manejo dessas plantas se tornaram ineficientes, 

sendo considerado como um dos principais entraves para agricultura atual. Por 

conta disso, cresceu o interesse pelo desenvolvimento de culturas tolerantes aos 

herbicidas auxínicos (KALSING et al., 2017). 

O desenvolvimento de culturas tolerantes ao 2,4-D como a soja, milho e 

algodão pode gerar aumento significativo no uso desse herbicida durante os 

estádios vegetativos e de crescimento reprodutivo inicial da soja nos atuais sistemas 

de cultivo. Posteriormente, isso aumentará a probabilidade de que plantas de soja 

sensíveis sejam expostas ao 2,4-D (ROBINSON et al., 2013). Esta exposição pode 

ocorrer como resultado de contaminação do tanque de pulverização ou deriva do 

herbicida e gerar danos significativos às culturas sensíveis (KNISS, 2018), incluindo 

redução de componentes produtivos como número de grãos por vagem, vagens por 

planta, peso de mil grãos e produtividade (ROBINSON et al., 2015). 

Algumas substâncias podem apresentar característica de dose-resposta 

bifásica, as quais são caracterizadas por aumento na resposta em doses baixas e 

mudança para inibição em doses mais altas (EGAN et al., 2014). Esse fenômeno é 

denominado de hormesis, no qual ocorrem efeitos estimulatórios sobre uma ou 

várias características de algum organismo por conta de baixas doses de toxinas e é 

cada vez mais aceito na biologia vegetal devido à hormesis provocada por 

herbicidas (BELZ et al., 2018). 

Herbicidas à base de auxinas, como o 2,4-D, são exemplos de produtos 

químicos que aumentam o crescimento em concentrações não tóxicas, mas que são 

letais em altas doses. Assim, supõe-se que essas respostas podem ser esperadas 

através do aumento da produção e atividade de auxinas podendo interferir na 

produtividade das plantas (OLIVEIRA et al., 2015; AMÉRICO et al., 2017). 

Estudos de Cedergreen et al. (2007) e Calabrese et al. (2010) estimaram a 

frequência com que a hormesis é encontrada em pesquisas de dose-resposta com 

herbicidas e afirmam que o fenômeno é mais frequente quando doses baixas 

apropriadas são usadas. Calabrese & Blain (2011) discutem em seu banco de dados 
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de relatórios de hormesis em plantas que cerca de 60% dos casos são 

proporcionados por baixas doses de herbicidas. 

Informações de hormesis são obtidas por análise de regressão, comparando 

modelos de regressão não-lineares com e sem a simulação de crescimento 

hormético e avaliando qual modelo descreve melhor os resultados obtidos. Este 

procedimento, além de conferir maior credibilidade aos testes, também permite 

estimar o máximo efeito hormético e a concentração que proporciona tal efeito 

(CEDERGREEN et al., 2005; CEDERGREEN, 2008). Além disso, na maioria dos 

trabalhos encontrados na literatura utilizaram a formulação amina e, dessa forma, 

podem não contemplar a futura situação da produção de soja no mundo onde será 

utilizada formulação sal colina (MARQUES et al., 2019). 

Dessa forma, objetivou-se com este trabalho avaliar o efeito de hormesis do 

herbicida 2,4-D sal colina sobre as variáveis biométricas e de produção da soja 

sensível ao herbicida, observando como o modelo de dose-resposta utilizado foi 

alterado em função da exposição em diferentes estádios fenológicos. 

 

 

3.2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

A fase experimental da presente pesquisa foi representada por um estudo 

conduzido em condições de campo, com o experimento estabelecido em uma área 

de cultivo de soja pertencente à Fazenda Santo Antônio, localizado no município de 

Araguaiana – MT, cujas coordenadas geográficas são 15º36‟41” S e 51º48‟13” O, 

durante o período de 04 de novembro de 2018 a 22 de fevereiro de 2019.  

O clima da região é do tipo Aw segundo a classificação de Köppen, 

caracterizada por apresentar temperaturas médias superiores a 27º C nos meses 

mais quentes (novembro a fevereiro), temperaturas médias superiores a 18º C nos 

meses mais frios (junho a agosto) e com média de precipitação anual entre 1000 e 

1500 mm distribuídos em dois períodos bem definidos em termos de precipitação, 

em que a época de chuvas intensas ocorre nos meses de outubro a março e o nítido 

período de estiagem de abril a setembro (MARCHI et al., 2017). 

Adotou-se o delineamento experimental em blocos casualizados, com quatro 

repetições e com tratamentos distribuídos em esquema fatorial 6 x 5, sendo seis 
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frações da dose média de bula do herbicida 2,4-D formulação sal colina (0 

(testemunha); 0,0684; 0,684; 6,84; 68,4 e 684,0 g e.a. ha-1) que foram estabelecidas 

em função da dose de 1,5 L ha-1 recomendada em bula, a saber: 0; 0,01%; 0,1%; 

1,0%; 10,0% e 100%, associadas a cinco momentos de aplicação (estádios 

fenológicos V2, V5, R2 e dois sequenciais: V2 e R2; V5 e R2). 

Amostra do solo da área foi coletada e enviada para análise em laboratório. As 

caraterísticas químicas do solo foram: pH em CaCl2 de 4,9; 35,0 g dm-3 de matéria 

orgânica; P resina não significativo; V de 49,4%; teores de K, Ca, Mg e H+Al de 

0,17; 3,40; 1,37 e 5,1 cmolc. dm-3, respectivamente; 375 g dm-3 de areia, 125 g dm-3 

de silte e 575 g dm-3 de argila. Baseado na análise do solo as correções de 

fertilidade e acidez constituíram de 1,5 t ha-1 de calcário, 300 kg ha-1 da formulação 

00-30-20 na semeadura e uma adubação de cobertura, sendo 100 kg ha-1 de P2O5 e 

50 kg ha-1 de K2O. A semeadura foi realizada com a cultivar HO Cristalino IPRO não 

tolerante ao 2,4-D sal colina, com densidade populacional de 280 mil plantas ha-1, 

conforme recomendação da empresa fornecedora. 

Cada unidade experimental foi composta por cinco linhas de cultivo com sete 

metros de comprimento e espaçadas a 0,45 m entre si, considerando-se como área 

útil as três linhas centrais com desconto de 1,0 m em cada extremidade da parcela. 

A aplicação das doses do herbicida foi realizada quando pelo menos 50% das 

plantas encontravam-se no estádio fenológico correspondente ao objeto de estudo, 

com pulverizador de pesquisa pressurizado a CO2 contendo barra de pulverização 

munida por quatro pontas com indução de ar do tipo leque ADIA 110015, espaçadas 

0,5 m entre si, distantes a 0,5 m do alvo e calibrada a 1,8 kgf cm-2, de modo a se 

obter consumo de calda equivalente a 150 L ha-1. 

Durante as aplicações a temperatura, a umidade relativa do ar e a velocidade 

do vento foram registradas com termohigroanemômetro, cujos valores 

corresponderam, respectivamente, a 25,3ºC, 64,3% e 4,1 km h-1 nas aplicações no 

estádio V2, 30,0ºC, 60,6% e 1,2 km h-1 nas aplicações no estádio V5 e 25,1ºC, 

78,5% e 2,9 km h-1 nas aplicações no estádio R2. 

O efeito dos tratamentos foi avaliado observando-se os sintomas visuais de 

injúria em uma escala de 0 (nenhuma injúria) a 100% (morte das plantas) aos 3, 7, 

14, 21 e 30 dias após as aplicações (DAA). Salienta-se que as avaliações visuais 

realizadas aos 3, 7, 14 e 21 DAA serviram como parâmetro para a avaliação de 30 

DAA. Quando a cultura entrou no estádio fenológico R5 foram coletadas 
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aleatoriamente 10 plantas por parcela e levadas ao laboratório para determinação 

das variáveis altura de planta, diâmetro do colo, número de ramos, matéria seca de 

folhas e matéria seca total da parte aérea. Coletou-se 10 plantas ao acaso por 

parcela no ponto de colheita (R9) para determinação da altura de inserção da 

primeira vagem, número de vagens por planta e número de grãos por vagem. 

A produtividade da soja foi obtida colhendo-se todas as plantas localizadas na 

área útil da parcela e debulhadas em trilhadora estacionária. Os grãos obtidos foram 

pesados em balança com precisão de 0,01 g e os dados utilizados para estimar a 

produtividade de grãos (kg ha-1) em umidade corrigida a 13%. Uma amostra dos 

grãos foi utilizada para determinação do peso de mil grãos (BRASIL, 2009). 

Os valores obtidos para as variáveis citadas foram analisados pelo teste F 

utilizando-se o programa estatístico AgroEstat (BARBOSA & MALDONADO 

JÚNIOR, 2015). Quando significativos, testou-se o modelo de regressão de Brain & 

Cousens (1989), adaptado por Ritz et al. (2015), para análise do efeito de hormesis 

com o objetivo de descrever as curvas de dose-resposta com estimulo em baixas 

doses:  

y       
          

1   exp( (log( )   log( )))
 

onde y = produção do tratamento; x = dose do herbicida; e = ED50, que é definido 

como a dose que proporciona 50% do efeito total alcançável; d = limite superior; c = 

limite inferior; b = denota a inclinação relativa em torno de e; f = termo linear. Os 

modelos foram montados pelo software R Core Team (2016), e os gráficos foram 

plotados pelo programa Origin 8.5.1 SR1.  

As variáveis que não apresentaram efeito de hormesis foram ajustadas ao 

modelo de regressão não-linear do tipo polinomial no programa Origin 8.5.1 SR1. 

Para escolha do modelo de regressão foi considerado o maior valor do coeficiente 

de determinação (R2) a p ≤ 0,05 de acordo com o teste F, respeitando-se a resposta 

biológica. 
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3.3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Os efeitos visuais de injúria proporcionados pelo herbicida 2,4-D sal colina 

aos 30 DAA se ajustaram ao modelo não linear do tipo polinomial apresentando 

comportamento quadrático e ascendente (Figura 1). As principais injúrias 

observadas nesse período foram encarquilhamento e encurvamento das folhas 

sobre a face abaxial, epinastia de ramos e pecíolos, engrossamento e fissuras no 

ramo principal. 

Não foram observadas injúrias visuais para a dose de 68,4 g e.a. ha-1 na 

avaliação realizada aos 30 DAA quando as aplicações foram feitas nos estádios V2 

ou V5. As aplicações sequenciais da mesma dose (68,4 g e.a. ha-1) realizadas nos 

estádios V2 e R2, V5 e R2 acarretaram maiores injúrias visuais em comparação aos 

demais momentos de exposição ao herbicida. A dose de 684,0 g e.a. ha-1 ocasionou 

injúrias superiores a 92,5% para aplicações realizadas em V2, V5, V2 e R2, V5 e R2, 

ocasionando a morte das plantas. Embora a aplicação da maior dose no estádio R2 

ter apresentado aproximadamente 80% de injúria aos 30 DAA, isto não acarretou na 

morte das plantas (Figura 1). 

 

Figura 1. Percentual de injúria visual (%) aos 30 DAA provocada por doses do 

herbicida 2,4-D sal colina aplicadas em V2, V5, R2 de plantas de soja. ** 

Significativo (p ≤ 0,01). 
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Alguns autores concluíram que plantas apresentam maior sensibilidade à 

ação dos herbicidas em estádios inicias de desenvolvimento, sendo este fato 

atribuído, principalmente, à menor espessura da cutícula e de cerosidade na folha 

nessa fase (SILVA et al., 2011; ROBINSON et al., 2015; KNISS, 2018; KALSING, 

2018). Com os resultados observados na Figura 1 pode-se inferir que os efeitos do 

2,4-D sal colina são diretamente influenciados pelo estádio fenológico da planta. 

Doses altas de 2,4-D em plantas sensíveis como a soja podem causar sintomas 

visuais que vão desde encarquilhamento foliar até epinastia severa, seguida de 

morte das plantas dependendo das condições ambientais, dose e principalmente do 

estádio de crescimento no momento da exposição por conta das diferenças de idade 

das folhas. 

Doses do herbicida 2,4-D sal colina aplicadas no estádio V2 da soja podem 

incrementar a produção de matéria seca da parte aérea (MSPA) e o peso de mil 

grãos (PMG), uma vez que estas variáveis apresentaram ajuste significativo ao 

modelo de regressão para hormesis e coeficientes de determinação superiores a 

0,97. As demais variáveis não se ajustaram ao modelo de hormesis e, por isso, os 

dados foram ajustados ao modelo de regressão não-linear do tipo polinomial com 

valores de R2 superiores a 0,77 (Tabela 1). Brito et al. (2018) afirmam que a reação 

para compensar um estresse químico no caso dos vegetais pode estar relacionada a 

maior acúmulo de matéria seca e fresca, tanto da parte aérea quanto radicular ou 

maior peso de sementes, embora nem sempre acarrete maior produtividade. 

Tabela 1. Valores de F, coeficientes de determinação e coeficientes das equações 

de regressão para análise das variáveis biométricas e de produção de 

soja submetida à aplicação de 2,4-D sal colina no estádio V2. Valores 

máximos de crescimento estimados e dose do herbicida para estes 

valores 

Variável 

 Parâmetros da regressão com Hormesis  V. máx.
/3 

F R
2 

b c d e f 
% da 
test.

/4 Dose
/5 

MSPA (g)
/1
 175,76** 0,97 2,71 -4,42 271,77 83,70 1,51 9,85 28,20 

PMG (g)
/2
 366,85** 0,98 2,17 -16,20 167,90 120,21 0,79 8,58 33,49 

Variável 
 Parâmetros da regressão sem Hormesis 

F R
2 

a b c 

IPV
/6 

1135,30** 0,99 19,6078 -0,0096 -0,0001 
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Altura 
(cm)

/7 2835,02** 0,99 107,2916 -0,1027 -0,0001 

DC (mm)
/8 

1394,40** 0,99 8,8633 -0,0049 -0,0001 

NR
/9 

191,84** 0,96 6,4401 -0,0016 -0,0001 

MSF (g)
/10

 300,15** 0,98 155,1747 -0,2655 0,0001 

Prod.  
(kg ha

-1
)
/11 89,62** 0,93 2388,3070 0,5894 -0,0059 

V0G
/12 

18,48* 0,77 3,3549 -0,0186 -0,0002 

V1G
/13 

144,71** 0,96 8,0225 -0,0214 0,0001 

V2G
/14 

47,26** 0,88 40,0950 -0,0698 0,0001 

V3G
/15

 71,36** 0,92 47,1438 -0,0677 -0,0001 

V4G
/16

 66,48** 0,92 0,2286 -0,0016 0,0001 

TV
/17

 75,23** 0,92 98,8450 -0,1794 0,0005 

**Significativo a 1% de probabilidade; *Significativo a 5% de probabilidade. /1- Matéria seca da parte 
aérea; /2- Peso de mil grãos; /3- Valores máximos; /4- % da testemunha; /5- Dose (g e.a. ha

-1
); /6- 

Altura de inserção da 1ª vagem; /7- Altura de planta; /8- Diâmetro do colo; /9- Número de ramos; /10- 
Matéria seca de folhas; /11- Produtividade de grãos (kg ha

-1
); /12- Vagens com 0 grão; /13- Vagens 

com 1 grão; /14- Vagens com 2 grãos; /15- Vagens com 3 grãos; /16- Vagens com 4 grãos; /17- Total 
de vagens por planta. 

 
Figura 2. Curvas representando a matéria seca da parte aérea (A) e peso de mil 

grãos (B) de soja submetida à aplicação de doses de 2,4-D sal colina no 

estádio V2. 

As curvas representando a MSPA (Figura 2 A) e o PMG (Figura 2 B) de soja 

submetida à aplicação de 2,4-D sal colina no estádio V2 apresentaram coeficiente 

de determinação de 0,97 e 0,98, respectivamente. Os valores máximos foram 

estimados para a dose de 28,20 e 33,49 g e.a. ha-1, em que o valor percentual 

máximo em relação ao tratamento controle foi de 9,85 e 8,58%, na devida ordem 

para as variáveis MSPA e PMG (Figura 2). Os valores da literatura para herbicidas 

variam, em média, entre 20% e 30% da estimulação acima do tratamento controle 
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sob condições controladas e entre 10% e 25% nas condições de campo, que está na 

faixa baixa do aumento hormético geral relatado (CEDERGREEN, 2008). 

Aplicações de 2,4-D sal colina no estádio V5 da soja podem induzir a maior 

altura de plantas e incrementar o peso de mil grãos (PMG) e a produtividade de 

grãos, uma vez que estas variáveis apresentaram ajuste significativo ao modelo de 

regressão para hormesis e R2 igual a 0,99. As demais variáveis não se ajustaram ao 

modelo de regressão de hormesis. Devido a isso, os dados foram ajustados ao 

modelo de regressão não-linear do tipo polinomial, com valores de R2 superiores a 

0,80 (Tabela 2). 

Tabela 2. Valores de F, coeficientes de determinação e coeficientes das equações 

de regressão para análise das variáveis biométricas e produtivas de soja 

submetida à aplicação de 2,4-D sal colina no estádio V5. Valores 

máximos de crescimento estimados e dose do herbicida para estes 

valores 

Variável 
 Parâmetros da regressão com Hormesis  V. máx.

/4 

F R
2 

b c d e f 
% da 
test.

/5 Dose
/6 

Altura 
(cm)

/1
 

2734,97** 0,99 1,66 -32,56 107,53 92,42 1,18 11,56 26,23 

PMG (g)
/2
 4840,62** 0,99 0,54 467,59 173,23 507,61 -1,05 14,22 29,25 

Prod.  
(kg ha

-1
)
/3
 

4868,56** 0,99 0,74 3740,7 2502,77 13,83 -1,64 2,72 2,03 

Variável 
 Parâmetros da regressão sem Hormesis 

F R
2 

a b c 

IPV
/7 

1475,09** 0,99 20,9320 0,0058 -0,0005 

DC (mm)
/8 

4355,68** 0,99 8,4544 -0,0009 -0,0001 

NR
/9 

420,04** 0,96 6,4647 -0,0099 0,0001 

MSF (g)
/10

 134,56** 0,98 133,3796 -0,7040 0,0007 

MSPA (g)
/11

 484,10** 0,98 260,7740 -1,1587 0,0011 

V0G
/12 

14,21* 0,80 2,9223 -0,0018 -0,0001 

V1G
/13 

45,22** 0,88 8,0023 -0,0015 -0,0001 

V2G
/14 

410,60** 0,98 36,4679 -0,0260 -0,0003 

V3G
/15

 55,76** 0,90 43,6393 -0,1033 0,0001 

TV
/16

 189,39** 0,96 91,3081 -0,1350 0,0002 

**Significativo a 1% de probabilidade; *Significativo a 5% de probabilidade. /1- Altura de planta; /2- 
Peso de mil grãos; /3- Produtividade de grãos (kg ha

-1
); /4- Valores máximos; /5- % da testemunha; 

/6- Dose (g e.a. ha
-1

); /7- Altura de inserção da 1ª vagem; /8- Diâmetro do colo; /9- Número de ramos; 
/10- Matéria seca de folhas; /11- Matéria seca da parte aérea; /12- Vagens com 0 grão; /13- Vagens 
com 1 grão; /14- Vagens com 2 grãos; /15- Vagens com 3 grãos; /16- Total de vagens por planta. 
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Uma resposta hormética pode ser medida em vários parâmetros. No entanto, 

uma resposta estimulatória em uma característica não se correlaciona 

necessariamente com uma resposta estimulatória em outra característica (DUKE et 

al., 2006). O fato de que nem todas as características são igualmente responsivas à 

indução da hormesis por uma dose específica foi demonstrado para o 2,4-D sal 

colina em soja após aplicação das doses utilizadas neste estudo. 

A curva representando a altura de plantas de soja submetida à aplicação de 

2,4-D sal colina no estádio V5 apresentou coeficiente de determinação de 0,99. O 

valor máximo foi estimado para a dose de 26,23 g e.a. ha-1, em que o valor 

percentual máximo em relação ao tratamento controle foi de 11,56% (Figura 3). 

 
Figura 3. Curva representando a altura de planta de soja submetida à aplicação de 

doses de 2,4-D sal colina no estádio V5. 

A representação gráfica das curvas de hormesis para o PMG (Figura 4 A) e 

produtividade (Figura 4 B) de soja no estádio V5 apresentaram R2 de 0,99. 
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Figura 4. Curvas representando o peso de mil grãos (A) e a produtividade de grãos 

(kg ha-1) (B) de soja submetida à aplicação de doses de 2,4-D sal colina 

no estádio V5. 

Os valores máximos foram estimados para a dose de 29,25 e 2,03 g e.a. ha-1, 

em que o valor percentual máximo em relação ao tratamento controle foi de 14,22 e 

2,72%, respectivamente, para as variáveis PMG e produtividade de grãos (Figura 4). 

Resultados próximos aos encontrados neste estudo foram obtidos por Silva et al. 

(2019) que utilizando doses próximas a 13 g e.a. ha-1 de 2,4-D sal amina em plantas 

de soja durante os estádios V4 ou V6. 

Aplicações de doses de 2,4-D sal colina no estádio R2 da soja podem 

promover o aumento da MSPA e do peso de mil grãos (PMG), pois estas variáveis 

apresentaram ajuste significativo ao modelo de regressão para hormesis e R2 

maiores que 0,97. As variáveis altura de inserção da 1ª vagem (IPV) e altura de 

planta não se ajustaram ao modelo de hormesis, os dados foram então ajustados ao 

modelo de regressão não-linear do tipo polinomial apresentando comportamento 

quadrático ascendente e descendente, respectivamente, com valores de R2 

superiores a 0,96 (Tabela 3). 

Tabela 3. Valores de F, coeficientes de determinação e coeficientes das equações 

de regressão para análise das variáveis biométricas e produtivas de soja 

submetida à aplicação de 2,4-D sal colina no estádio R2. Valores 

máximos de crescimento estimados e dose do herbicida para estes 

valores 

Variável  Parâmetros da regressão com Hormesis  V. máx.
/3 
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F R
2 

b c d e f 
% da 
test.

/4 Dose
/5 

MSPA (g)
/1
 193,01** 0,97 0,65 326,68 254,75 3,62 -6,42 9,57 7,73 

PMG (g)
/2
 4840,62** 0,99 0,66 225,79 194,04 21,16 -0,32 5,94 71,42 

Variável 
 Parâmetros da regressão sem Hormesis 

F R
2 

a b c 

IPV
/6 

19,60,67** 0,96 21,4081 -0,0881 0,0001 

Altura 
(cm)

/7 3350,24** 0,98 106,9225 -0,2198 0,0002 

**Significativo a 1% de probabilidade. /1- Matéria seca da parte aérea; /2- Peso de mil grãos; /3- 
Valores máximos; /4- % da testemunha; /5- Dose (g e.a. ha

-1
); /6- Altura de inserção da 1ª vagem; /7- 

Altura de planta. 

As curvas representando a MSPA (Figura 5 A) e o PMG (Figura 5 B) de soja 

submetida à aplicação de doses de 2,4-D sal colina no estádio R2 apresentaram 

coeficiente de determinação de 0,97 e 0,99, respectivamente. Os valores máximos 

foram estimados para a dose de 7,73 e 71,42 g e.a. ha-1, em que o valor percentual 

máximo em relação ao tratamento controle foi de 9,57 e 5,94%, nessa ordem para 

as variáveis MSPA e PMG (Figura 5). 

 
Figura 5. Curvas representando a matéria seca da parte aérea (A) e peso de mil 

grãos (B) de soja submetida à aplicação de doses de 2,4-D sal colina no 

estádio R2. 

Nenhum parâmetro de produtividade isolado controla o rendimento final. A 

junção de todos os componentes de produção irá refletir na produtividade de grãos. 

Todos os componentes do rendimento são afetados quando ocorre uma injúria de 

herbicidas na soja. A quantidade e o momento da incidência de desvio afetarão o 

grau de dano sofrido (ROBINSON et al., 2013). A dose alta verificada para o valor 

máximo da variável PMG no estádio R2 pode significar uma tentativa de priorizar a 
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perpetuação da espécie. Os resultados encontrados no estudo corroboram com os 

de Solomon et al. (2014) quando aplicaram 2,4-D sal amina em doses de até 28,0 g 

e.a. ha-1 no mesmo estádio (R2) da soja. Os autores verificaram ainda que o peso de 

mil grãos aumentou proporcionalmente ao aumento da dose, dentro do intervalo de 

doses utilizadas (0,028 a 28,0 g e.a. ha-1). 

Doses do 2,4-D sal colina aplicadas de maneira sequencial nos estádios V2 e 

R2 da soja podem induzir maior altura de planta. Para as demais variáveis o efeito 

de hormesis foi não significativo e os valores se ajustaram ao modelo de regressão 

não-linear do tipo polinomial, apresentando coeficientes de determinação superiores 

a 0,88 (Tabela 4). 

Tabela 4. Valores de F, coeficientes de determinação e coeficientes das equações 

de regressão para análise das variáveis biométricas e produtivas de soja 

submetida a aplicações sequenciais de 2,4-D sal colina no estádio V2 e 

R2. Valores máximos de crescimento estimados e dose do herbicida para 

estes valores 

Variável 

 Parâmetros da regressão com Hormesis  V. máx.
/2 

F R
2 

b c d e f 
% da 
test.

/3 Dose
/4 

Altura 
(cm)

/1
 

7276,76** 0,99 1,91 -10,99 105,75 78,04 0.88 8,07 20,15 

Variável 
 Parâmetros da regressão sem Hormesis 

F R
2 

a b c 

IPV
/5 

2086,78** 0,99 20,7619 -0,0629 -0,0001 

DC (mm)
/6 

366,97** 0,98 8,2943 0,0134 -0,0003 

NR
/7 

589,16** 0,98 5,9501 0,0088 -0,0002 

MSF (g)
/8
 118,24** 0,95 146,8469 -0,1906 -0,0003 

MSPA (g)
/9 

101,45** 0,94 274,0725 -0,6744 0,0004 

PMG (g)
/10

 529,73** 0,98 183,9739 -0,4232 0,0002 

Prod.  
(kg ha

-1
)
/11 417,95** 0,98 2338,4586 -3,9866 0,0008 

V0G
/12 

12,06* 0,89 3.1866 -0,0177 0,0001 

V1G
/13 

169,00** 0,96 8,0623 -0,0138 0,0001 

V2G
/14 

297,03** 0,97 36,8033 -0,0069 -0,0008 

V3G
/15

 173,07** 0,96 43,9551 -0,0435 -0,0003 

V4G
/16

 48,38** 0,88 0,2314 -0,0006 -0,0001 

TV
/17

 283,85** 0,97 92,2389 -0,0682 -0,0001 

**Significativo a 1% de probabilidade; *Significativo a 5% de probabilidade. /1- Altura de planta; /2- 
Valores máximos; /3- % da testemunha; /4- Dose (g e.a. ha

-1
); /5- Altura de inserção da 1ª vagem; /6- 

Diâmetro do colo; /7- Número de ramos; /8- Matéria seca de folhas; /9- Matéria seca da parte aérea. 
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/10- Peso de mil grãos; /11- Produtividade de grãos (kg ha
-1

); /12- Vagens com 0 grão; /13- Vagens 
com 1 grão; /14- Vagens com 2 grãos; /15- Vagens com 3 grãos; /16- Vagens com 4 grãos; /17- Total 
de vagens por planta. 

A curva representando a altura de planta de soja submetida a aplicações 

sequenciais de doses de 2,4-D sal colina nos estádios V2 e R2 apresentou ajuste do 

modelo de regressão para hormesis com R2 de 0,99. O valor máximo foi estimado 

para a dose de 20,15 g e.a. ha-1, com valor percentual máximo em relação ao 

tratamento controle de 8,07% (Figura 6). 

 
Figura 6. Curva representando a altura de planta de soja submetida à aplicações 

sequenciais de 2,4-D sal colina nos estádios V2 e R2. 

A hormesis deve ser considerada uma resposta adaptativa caracterizada pela 

perturbação inicial do estado de homeostase (CALABRESE & MATTSON, 2017). A 

homeostase é definida como a subsistência constante do estado interno de um 

organismo com funções e desempenhos eficientes de forma a assegurar que um 

ambiente fisiologicamente estável é mantido diante de uma perturbação (BRITO & 

HADDAD, 2017).  

Quando a homeostase é perturbada, a hormesis representa a vantagem 

obtida pelo organismo a partir dos recursos inicialmente alocados para as atividades 

de reparo a dado tecido afetado, mas modestamente em excesso de que precisava 

para reparar os danos imediatos provocados pela perturbação da homeostase. Esse 

processo também poderia readaptar o organismo contra os danos de uma exposição 

posterior mais intensa dentro de um período de tempo limitado, funcionando como 

uma espécie de vacina (ADEMOWO et al., 2019). 
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Doses do 2,4-D sal colina aplicadas de maneira sequencial nos estádios V5 e 

R2 da soja podem gerar incremento na produtividade de grãos. Para as demais 

variáveis avaliadas, o efeito de hormesis foi não significativo e os valores se 

ajustaram ao modelo de regressão não-linear do tipo polinomial com comportamento 

descendente conforme aplicou-se as doses crescentes de 2,4-D sal colina, 

apresentando R2 superiores a 0,82 (Tabela 5). 

Tabela 5. Valores de F, coeficientes de determinação e coeficientes das equações 

de regressão para análise das variáveis produtivas e biométricas de soja 

submetida a aplicações sequenciais de 2,4-D sal colina nos estádios V5 e 

R2. Valores máximos de crescimento estimados e dose do herbicida para 

estes valores 

Variável 

 Parâmetros da regressão com Hormesis  V. máx.
/2 

F R
2 

b c d e f 
% da 
test.

/3 Dose
/4 

Prod.  
(kg ha

-1
)
/1
 

581,58** 0,99 0,76 1045,48 2007,44 660,69 -9,50 12,93 42,56 

Variável 
 Parâmetros da regressão sem Hormesis 

F R
2 

a b c 

PMG (g)
/5 

2283,92** 0,92 161,0497 -0,0682 -0,0002 

V0G
/6 

9,84* 0,82 3,1104 -0,0053 0,0001 

V1G
/7 

652,34** 0,99 7,8467 0,0129 -0,0003 

V2G
/8 

316,28** 0,98 39,6279 -0,0551 -0,0001 

V3G
/9
 271,94** 0,97 49,1417 -0,1474 0,0001 

TV
/10

 478,58** 0,98 99,9619 -0,1957 0,0007 

IPV
/11 

9649,43** 0,99 20,5702 -0,0744 0,0001 

Altura 
(cm)

/12 5683,90** 0,99 107,8941 -0,2718 0,0001 

DC (mm)
/13 

3028,95** 0,99 8,4110 -0,0028 -0,0001 

NR
/14 

263,73** 0,97 6,3629 0,0054 -0,0002 

MSF (g)
/15

 2239,78** 0,99 143,7927 -0,5628 0,0005 

MSPA (g)
/16

 740,07** 0,99 260,6311 -1,1590 0,0011 

**Significativo a 1% de probabilidade; *Significativo a 5% de probabilidade. /1- Produtividade de grãos 
(kg ha

-1
); /2- Valores máximos; /3- % da testemunha; /4- Dose (g e.a. ha

-1
); /5- Peso de mil grãos; /6- 

Vagens com 0 grão; /7- Vagens com 1 grão; /8- Vagens com 2 grãos; /9- Vagens com 3 grãos; /10- 
Total de vagens por planta; /11- Altura de inserção da 1ª vagem; /12- Altura de planta; /13- Diâmetro 
do colo; /14- Número de ramos; /15- Matéria seca de folhas; /16- Matéria seca da parte aérea. 

A representação gráfica da curva de hormesis para a produtividade de soja 

submetida a aplicações sequenciais de doses de 2,4-D sal colina nos estádios V5 e 

R2 apresentou ajuste do modelo de regressão para hormesis com R2 de 0,99 e o 
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valor máximo foi estimado para a dose de 42,56 g e.a. ha-1, com valor percentual 

máximo em relação ao tratamento controle de 12,93% (Figura 7). Neste estudo foi 

possível observar que os efeitos visuais de injúria demonstraram que doses de 2,4-D 

sal colina ocasionaram danos à soja no sequencial V5 e R2 aos 30 DAA. Mesmo 

assim notou-se que algumas doses estimularam as plantas a compensar o estresse 

causado, conferindo incremento na produtividade de grãos e confirmando efeito 

hormético com a aplicação de doses de 2,4-D sal colina em soja. 

 

Figura 7. Curva representando a produtividade de soja submetida a aplicações 

sequenciais de doses de 2,4-D sal colina nos estádios V5 e R2. 

Todos os fatores que influenciam a resposta estimulatória de um composto 

herbicida parecem ser fatores capazes de afetar os padrões gerais de crescimento 

das plantas, como espécies de plantas, biótipo ou cultivar e estádio de 

desenvolvimento das plantas, densidade das plantas ou condições ambientais. Além 

disso, a duração da exposição ou o ponto final medido também podem determinar o 

resultado hormético (VELINI et al., 2008; BELZ, 2016). 

Velini et al. (2010) afirmam que, apesar do benefício que pode ser observado, 

baixas doses de herbicidas não são recomendadas como estimulante de 

crescimento para culturas, pois as doses que podem proporcionar o efeito de 

hormesis podem variar consideravelmente dependendo de fatores como formulação, 

condições climáticas e principalmente pela cultivar e o estádio fenológico das 

plantas. 
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A variável produtiva vagens com 4 grãos não apresentou diferença 

significativa quando as aplicações do 2,4-D sal colina foram realizadas no estádio V5 

e no sequencial V5 e R2. Destaca-se que para as aplicações feitas no estádio R2 as 

variáveis de produtividade de grãos, V0G, V1G, V2G, V3G, V4G, TV, DC, NR e MSF 

não foram afetadas pelo 2,4-D sal colina, uma vez que não houve diferença 

significativa entre os tratamentos (Tabela 11). Utilizando meta-análise para sintetizar 

décadas de resultados de experimentos sobre os efeitos da simulação de deriva de 

2,4-D na soja, Egan et al. (2014) concluíram que a espécie é relativamente tolerante 

a algumas doses em todos os estádios de desenvolvimento. 

Tabela 6. Resumo da análise de variância das variáveis produtivas e biométricas de 

soja submetida a aplicações de doses de 2,4-D sal colina nos estádios 

V5, R2 e sequencial V5 e R2 

 Variáveis produtivas 

 V5 V5R2  R2 

 V4G
/1 

V4G
/1 

Prod.
/2 

V0G
/3 

V1G
/4 

V2G
/5 

V3G
/6 

V4G
/1 

TV
/7 

   (kg ha
-1

)    

Média 0,20 0,18 2427,94 2,91 8,10 38,32 42,09 0,17 91,61 

F Doses 1,63
NS 

2,65
NS 

1,18
NS 

1,61
NS 

0,44
NS 

0,53
NS 

0,35
NS 

1,46
NS 

0,32
NS 

F Blocos 0,69
NS 

0,26
NS

 0,79
NS

 1,01
NS

 0,71
NS 

0,34
NS 

1,05
NS

 0,52
NS 

0,55
NS 

CV (%) 19,83 17,77 7,50 54,12 8,16 8,07 8,56 19,81 8,03 

 Variáveis biométricas 

 R2 

 Diâmetro do colo
 

Número de ramos Matéria seca de folhas 

 (mm)  (g) 

Média 8,30 5,98 135,69 

F Doses 0,33
NS

 1,39
NS

 0,67
NS

 

F Blocos 0,34
NS

 1,64
NS

 0,48
NS

 

CV (%) 9,31 11,85 19,44 

NS – Não significativo. /1- Vagens com 4 grãos; /2-Produtividade de grãos; 3/-Vagens com 0 grão; /4- 
Vagens com 1 grão; /5- Vagens com 2 grãos; 6/- Vagens com 3 grãos; 7/-Total de vagens por planta. 

Os resultados sobre a variabilidade da hormesis indicam que algumas 

respostas horméticas a herbicidas podem exceder em muito as respostas 

horméticas geralmente observadas. As razões para essa variabilidade são 

complexas, pois, além do herbicida aplicado e da espécie ou cultivar da planta 

exposta, vários outros fatores parecem influenciar uma resposta hormética. O 
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conhecimento atual dos fatores influenciadores ainda é incompleto e é derivado de 

poucos estudos com herbicidas. A influência pode variar desde iniciar uma resposta 

hormética e alterar características qualitativas e / ou quantitativas (por exemplo, 

magnitude ou intervalo de doses) até impedir completamente a hormesis 

(SCHABENBERGER et al., 1999; BELZ et al., 2010; BELZ et al., 2018). 

 

 

3.4. CONCLUSÕES 

 

 

Nas condições em que esse experimento foi conduzido, conclui-se que: 

Os efeitos do 2,4-D sal colina na soja são influenciados pela idade da planta; 

Os efeitos visuais de injúria foram maiores nos estádios iniciais de 

desenvolvimento; 

Os valores máximos esperados de doses de 2,4-D sal colina para variáveis 

produtivas nos estádios iniciais de desenvolvimento da soja são menores em relação 

ao estádio reprodutivo; 

Em todos os estádios nos quais foram realizadas as aplicações de doses de 

2,4-D sal colina, incluindo os sequenciais, ao menos uma variável apresentou 

hormesis. 
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