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Seletividade de herbicidas na cultura do feijão-caupi (Vigna 1 

unguiculata (L.) Walp.) no semiárido piauiense 2 

 3 

Resumo - Diante da importância de se conhecer a seletividade de herbicidas na cultura 4 

do feijão-caupi, e      a busca em levar ao produtor a maximização no controle de plantas 5 

daninhas. O objetivo deste trabalho foi avaliar a fitotoxicidade com á aplicação do 6 

herbicida (fomesafen, 250 g.L
-1

), nas seguintes doses (15,0 e 7,5 g.L
-1

) e do (fluasifope-7 

p-butil, 250 g.L
-1

), nas seguintes doses (20,0 e 10,0 g.L
-1

), arranjado em delineamento 8 

inteiramente casualizado (DIC) com cinco tratamentos e cinco repetições e aplicados 9 

sobre a cultura do feijão-caupi, como testemunha foram  mantidas unidades 10 

experimentais sem aplicação de herbicidas. Avaliou-se altura de plantas, diâmetro do 11 

colmo, número de flores, número de vagens, matéria verde, matéria seca. O herbicida 12 

fomesafen foi o que ocasionou maior fitotoxidez em plantas de feijão-caupi 13 

prolongando o ciclo da cultura e interferindo na altura das plantas, e não houve 14 

influência nas características de massa verde, massa seca, número de flores, número de 15 

vagens e diâmetro de caule. Aos 35 DAA, das doses 7,5 g L
-1 

e 15 g L
-1 

de fomesafen e 16 

do herbicida fluazifop-p-butil 10 g L
-1 

e 20 g L
-1

 apresentou médias semelhantes entre 17 

si, e a testemunha sem aplicação, ocorrendo á recuperação das plantas. O herbicida 18 

fomesafen proporcionou fitotoxicidade á cultura do feijão-caupi nas duas doses 19 

aplicadas, enquanto que as plantas de feijão-caupi não apresentaram sintomas, 20 

independente da dose aplicada de fluazifop-p-butil, além disso, apenas o herbicida 21 

fomesafen interferiu na altura de plantas de feijão-caupi. 22 

 23 

Palavras-chave – BRS Itaim. Controle Químico. Fitotoxicidade. Plantas daninhas 24 

 25 

Herbicide selectivity in cowpea culture (Vigna unguiculata (L.) Walp.) in 26 

the semi-arid region of Piauí 27 

 28 

Abstract - In view of the importance of knowing the selectivity of herbicides in the 29 

cowpea culture, and the search to take to the producer the maximization in the control 30 

of weeds. The objective of this work was to evaluate phytotoxicity with the application 31 

of the herbicide (fomesafen, 250 gL
-1

), in the following doses (15.0 and 7.5 gL
-1

) and of 32 

(fluasifope-p-butyl, 250 gL
-1

 ), in the following doses (20.0 and 10.0 gL
-1

), arranged in a 33 

completely randomized design (DIC) with five treatments and five repetitions. of 34 

herbicides. Plant height, stem diameter, number of flowers, number of pods, green 35 

matter, dry matter were evaluated. The herbicide fomesafen was the one that caused the 36 

greatest phytotoxicity in cowpea plants, prolonging the crop cycle and interfering in the 37 

height of the plants, and there was no influence on the characteristics of green mass, dry 38 

mass, number of flowers, number of pods and diameter of stalk. At 35 DAA, doses of 39 

7.5 g L
-1

 and 15 g L
-1

 of fomesafen and the herbicide fluazifop-p-butyl 10 g L
-1

 and 20 g 40 

L
-1

 showed similar averages, and the control without application, occurring to plant 41 

recovery. The herbicide fomesafen provided phytotoxicity to the cowpea culture in the 42 

two doses applied, while the cowpea plants did not show symptoms, regardless of the 43 

applied dose of fluazifop-p-butyl, in addition, only the herbicide fomesafen interfered at 44 

the time of cowpea plants. 45 
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 46 

Keywords - BRS Itaim. Chemical Control. phytotoxicity. Weed 47 
 48 

Introdução 49 

 50 

O feijão-caupi [Vigna unguiculata (L.) Walp.] é amplamente cultivado em 51 

sistemas agrícolas familiares e tem grande importância social e econômica, sendo 52 

considerada uma das principais culturas alimentares, especialmente para populações 53 

mais carentes das regiões Norte e Nordeste e seus altos teores proteicos (20 a 26%), 54 

nutricionais e energéticos são combinações que atraem o interesse pelo cultivo dessa 55 

cultura (CASAIS et al. 2020) 56 

Por ser uma cultura de ciclo curto, o feijão possibilita o plantio em até três 57 

momentos durante a temporada. Nesta temporada 2020/21, o primeiro ciclo está com a 58 

colheita em andamento nos quase 920 mil hectares destinados à cultura no período, 59 

assim a produção esperada está na ordem de 1.033,6 mil toneladas, somando os feijões 60 

do tipo comum cores, comum preto e caupi (CONAB, 2020). 61 

Uma das principais fontes de emprego e renda nas regiões Norte e Nordeste do 62 

Brasil o cultivo de feijão-caupi, especialmente no sertão nordestino, sendo parte da 63 

produção direcionada para alimentação dessa população e o excedente comercializado 64 

(OLIVEIRA et al., 2020). 65 

A convivência de plantas daninhas com a cultura do feijão-caupi pode resultar 66 

redução de 90% da produtividade, além de muito suscetível á incidência de doenças por 67 

fungos, bactérias e virótica e nematoides o manejo inadequado de pragas está entre os 68 

fatores que mais acarretam danos à cultura (PEREIRA et al. 2020., BELADELI et al. 69 

2021., XAVIER et al. 2020). 70 

As plantas daninhas competem por recursos de crescimento, as quais afetam a 71 

lavoura diretamente por meio da competição por água, luz, e nutrientes, ou 72 

indiretamente, afetando a colheita e os processos de beneficiamento, devido à alta 73 

presença de sementes de plantas daninhas junto aos grãos das culturas agrícolas 74 

(PEREIRA et al., 2020). 75 

O feijão caracteriza-se por ser vulnerável à competição com plantas daninhas, fato 76 

relacionado principalmente às suas características morfológicas, observando-se maiores 77 

problemas quando a cultura se encontra em fases iniciais do seu desenvolvimento, 78 
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podendo ocasionar perdas superiores a 80% na produtividade de grãos caso nenhum 79 

manejo seja adotado (COSTA et al., 2020). 80 

Diversos são os métodos que podem ser empregados no controle de plantas 81 

daninhas, dentre eles, o mais utilizado pelos agricultores é o manejo químico, em razão 82 

de sua rápida ação e eficiência de controle em diferentes épocas de aplicação 83 

(SCHNEIDER, 2020).  84 

Entretanto, o uso de herbicidas está condicionado aos fatores relacionados às 85 

características das plantas, pois se sabe que a seletividade pode ser obtida por meio de 86 

diferenças fisiológicas e morfológicas entre as plantas. Tais diferenças estão 87 

relacionadas com a entrada de herbicidas nas plantas e seu efeito subsequente após a 88 

entrada. Um dos fatores ligados às plantas que afeta a seletividade do herbicida é a 89 

cultivar que está sendo utilizada (OLIVEIRA NETO, 2019). 90 

Porém, há poucos trabalhos na literatura sobre herbicidas seletivos ao feijão-91 

caupi, aplicados em pré ou pós-emergência da cultura, e assim, existe a necessidade de 92 

informações sobre o uso do controle químico de plantas daninhas no feijão-caupi, de 93 

modo a gerar informações que possam subsidiar a utilização desses produtos de modo 94 

seguro (CRUZ et al., 2018). 95 

 96 

Material e Métodos 97 

O experimento foi instalado na área experimental da Universidade Estadual do 98 

Piauí - UESPI, Campus Professor Barros de Araújo, Picos PI, no período de novembro 99 

2019 a fevereiro de 2020, em campo, arranjado em delineamento inteiramente 100 

casualizado (DIC) com cinco tratamentos e cinco repetições. 101 

Avaliaram-se os herbicidas pós-emergentes: fomesafen, 15 g L
-1

; fomesafen 7,5 g 102 

L
-1

; fluazifop-p-butil 20 g L
-1

; fluazifop-p-butil 10 g L
-1

 e a testemunha sem aplicação 103 

de herbicidas.  104 

A cultivar de feijão-caupi, utilizada no experimento foi á cultivar BRS Itaim tem 105 

hábito de crescimento determinado, porte ereto e tem alta resistência ao acamamento, é 106 

recomendada principalmente para cultivo em regime de sequeiro (EMBRAPA, 2009). 107 

A semeadura do ensaio foi realizada em vasos plásticos (polietileno) com 108 

capacidade de dezoito litros, sendo depositadas três sementes por vaso. A análise de 109 

solo apresentou os respectivos resultados: PH (h2O) 5,0; M.O: 11,6 g/kg; P-resina: 4,35 110 

dm-
3
; K: 17,6 mg dm-

3
; Ca: 1,08 e cmolc dm-

3
; Mg: 0,33 cmolc dm-

3
; H+Al: 2,58 e 111 
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cmolc dm
-3

; SB: 1,46 cmolc dm-
3
; CTC: 4,04 cmolc dm-

3
 e V%: 36,1;. Foi realizada a 112 

recomendação de 960 kg/ha
-1

 de calcário filler, 20 kg/ha
-1

 de N, 60 kg/ha
-1

 P2O5, 40 113 

kg/ha
-1

 K2O, 2 kg/ha
-1

 boro, 2 kg/ha
-1

 Cu, 6 kg/ha
-1

 Mn, 0,4 kg/ha
-1

 de Mo, 6 kg/ha
-1

 Zn 114 

e adubação de cobertura nitrogenada, 10 kg/ha
-1

 com ureia aos 15 dias após emergência 115 

(DAE) (EMBRAPA, 2017).  116 

E aplicações de inseticida biológico para o controle de pulgões com estrato de 117 

fumo álcool e detergente (BARBOSA, 2006). A irrigação foi realizada de forma a 118 

manter os vasos com umidade próxima á capacidade de campo evitando o déficit 119 

hídrico das plantas. 120 

A aplicação dos herbicidas em pós-emergência foi realizada aos 17 dias após á 121 

emergência (DAE). Foi utilizado um pulverizador costal, manual, com reservatório de 122 

20 litros, regulado com a pressão constante para aplicar o equivalente a 200 L ha
-1

 de 123 

volume de calda. Os tratamentos foram aplicados a 50 cm do alvo, com velocidade de 124 

passada de 2 m s
-1

 em período matutino de 08:00 a 09:00 horas.  125 

Avaliou-se a altura de planta (AP), mensurada em metros da base da planta até o 126 

último nó; diâmetro de colmo (DC), medido em milímetros na base da planta a dois 127 

centímetros do solo; número de flores (NF) e matéria verde (MV) e matéria seca (MS), 128 

avaliada com o corte das partes verdes das plantas aos 71 dias após aplicação (DAA), o 129 

material foi colocado em estufa com circulação forçada de ar durante 72 horas. 130 

Para avaliar a fitointoxicação ocasionada pela aplicação dos herbicidas em pós-131 

emergência com diferentes volumes de calda, foram realizadas cinco avalições de 132 

fitointoxicação aos 7, 14, 21, 28 e 35 (DAA). As avaliações foram feitas por dois 133 

avaliadores, atribuindo notas em uma escala de 0 a 100%, sendo 0% representando uma 134 

planta sem nenhum sintoma de fitotoxidez, e 100% a morte das plantas de feijão. 135 

Todo os dados foram submetidos à analise de variância e as médias foram 136 

comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade, para tanto foi utilizado o 137 

software Sisvar 5.6 (FERREIRA, 2014). 138 

Resultados 139 

Observou-se aos 7 DAA, das doses 7,5 g L
-1 

e 15 g L
-1 

de fomesafen apresentaram 140 

médias superiores e demonstrou que aplicação das doses do fluazifop-p-butil 10 g L
-1 

e 141 

20 g L
-1

 e a testemunha sem aplicação apresentaram médias de fitointoxicação 142 

inferiores não tendo diferido entre si. 143 
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Aos 14 DAA, das doses 7,5 g L
-1 

e 15 g L
-1 

de fomesafen apresentaram médias 144 

similares entre si, o mesmo ocorreu com a aplicação do herbicida fluazifop-p-butil 10 g 145 

L
-1 

e 20 g L
-1

, assim como a dose de 7,5 g L
-1 

fomesafen e 10 g L
-1 

fluazifop-p-butil 146 

foram proporcionais entre si, diferindo da testemunha sem aplicação. 147 

Aos 21 DAA, das doses 7,5 g L
-1 

e 15 g L
-1 

de fomesafen apresentaram médias 148 

aproximadas entre si, e demonstrou que aplicação do herbicida fluazifop-p-butil 10 g L
-1 

149 

e 20 g L
-1

 apresentou médias semelhantes entre si, assim como a dose de 7,5 g L
-1 

150 

fomesafen e 10 g L
-1 

fluazifop-p-butil foram proporcionais entre si, diferindo da 151 

testemunha sem aplicação.  152 

Aos 28 DAA, das doses 7,5 g L
-1 

e 15 g L
-1 

de fomesafen apresentaram médias 153 

equivalentes entre si, diferindo da testemunha, e demonstrou que aplicação do herbicida 154 

fluazifop-p-butil 10 g L
-1 

e 20 g L
-1

 e fomesafen 10 g L
-1 

não sofreram variação entre si, 155 

diferindo da testemunha, assim como, as doses do fluazifop-p-butil 10 g L
-1 

e 20 g L
-1

 156 

foram similares entre si, e a testemunha sem aplicação.  157 

Aos 35 DAA, das doses 7,5 g L
-1 

e 15 g L
-1 

de fomesafen e do herbicida fluazifop-158 

p-butil 10 g L
-1 

e 20 g L
-1

 apresentou médias semelhantes entre si, e a testemunha sem 159 

aplicação, ocorrendo á recuperação das plantas (Tabela 1). 160 

 161 

Tabela 1. Fitotoxicidade de herbicidas em plantas de feijão caupi submetidas a 162 

diferentes doses. Picos, Piauí, 2020 163 

Tratamentos g L-1 7 dias 14 dias 21 dias 28 dias 35 dias 

testemunha 0,0 0,0 b 0,0 d 0,0 d 0,0 a 0,0 a 

fluazifop-p-butil 20,0 2,20 b 12,20 c 9,60 c 4,80 ab 0,00 a 

fluazifop-p-butil 10,0 2,80 b 18,40 bc 14,40 bc 6,60 bc 0,00 a 

fomesafen 7,5 11,60 a 26,00 ab 22,60 ab 19,40 ab 2,60 a 

fomesafen 15,0 20,80 a 29,00 a 26,20 a 33,60 a 22,60 a 

            CV(%)   29,86 14,36          15,52         45,45 106,81 

As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si, comparadas pelo Teste de 164 
Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 165 
 166 
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Na conferição do diâmetro de caule foi observado que não ouve diferenças 167 

significativas das médias das doses dos herbicidas aplicados e à testemunha sem 168 

aplicação. 169 

O levantamento dos dados relativos á altura das plantas revelou que as doses 170 

aplicadas do herbicida fomesafen 7,5 g L
-1 

e 15 g L
-1 

e fluazifop-p-butil 10 g L
-1 

e 20 g 171 

L
-1

 as médias foram proporcionais entre si, e inferiores a testemunha sem aplicação 172 

proporcionando a redução da altura das plantas. As doses aplicadas do herbicida 173 

fluazifop-p-butil 10 g L
-1 

e 20 g L
-1 

as médias não diferem da testemunha. 174 

A pesagem da massa verde da parte aérea das plantas das doses aplicadas do 175 

herbicida fomesafen 7,5 g L
-1 

e 15 g L
-1 

e fluazifop-p-butil 10 g L
-1 

e 20 g L
-1

 e a 176 

testemunha tiveram as médias correlativas. 177 

Em relação á avaliação da massa seca da parte aérea das plantas das doses 178 

aplicadas do herbicida fomesafen 7,5 g L
-1 

e 15 g L
-1 

e fluazifop-p-butil 10 g L
-1 

e 20 g 179 

L
-1

 e a testemunha tiveram as médias correspondentes (Tabela 2). 180 

 181 

Tabela 2. Parâmetros biométricos ( DC- Diâmetro de Colmo; AP – Altura de planta; 182 

MV – massa verde de planta; e MS – massa seca de planta) de plantas de feijão caupi 183 

submetidas a diferentes doses de herbicidas. Picos, Piauí, 2020 184 

Tratamentos g L-1 DC (mm) AP (cm) MV (g) MS (g) 

testemunha 0,0 1,12 a 58,14 b 186,00 a 48,40 a 

fluazifop-p-butil 20,0 1,00 a 29,24 ab 171,20 a 32,40 a 

fluazifop-p-butil 10,0 0,94 a 28,08 ab 191,20 a 48,40 a 

fomesafen 7,5 0,80 a 14,98 a 114,80 a 33,20 a 

fomesafen 15,0 1,10 a 21,16 a 149,60 a 46,80 a 

            CV (%)   7,28 23,18           19,53          16,44      

 As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si, comparadas pelo Teste de 185 
Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 186 
 187 

A amostragem do número de flores aos 48 DAA demonstrou que aplicação do 188 

herbicida fluazifop-p-butil 10 g L
-1 

e 20 g L
-1

 e a testemunha sem aplicação 189 

apresentaram floração antecipada em 10 dias e o fomesafen atrasou a floração da cultiva 190 

BRS Itaim prolongando o seu ciclo e as doses aplicadas do herbicida fomesafen 7,5 g L
-

191 
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1 
e 15 g L

-1 
e fluazifop-p-butil 10 g L

-1 
e 20 g L

-1
 e a testemunha tiveram as médias 192 

coincidentes. 193 

O levantamento da produtividade em número de vagens aos 68 DAA demonstrou 194 

que o herbicida fluazifop-p-butil 10 g L
-1 

e 20 g L
-1

 e a testemunha sem aplicação 195 

apresentou emissão de vagens antecipada e as doses aplicadas do herbicida fomesafen 196 

7,5 g L
-1 

e 15 g L
-1 

e fluazifop-p-butil 10 g L
-1 

e 20 g L
-1

 suas médias não diferiram da 197 

testemunha sem aplicação (Tabela 3). 198 

 199 

Tabela 3. Número de flores e vagem aos 48 e 68 dias após a aplicação de diferentes 200 

herbicidas em plantas de feijão caupi. Picos, Piauí, 2020 201 

Tratamentos 20 g L-1 N: Flor 48 DAA N: Vagem 68 DAA 

testemunha 0,0 1,80 a 2,80 a 

fluazifop-p-butil 20,0 2,40 a 3,80 a 

fluazifop-p-butil 10,0 1,60 a 6,40 a 

fomesafen 7,5 0,80 a 2,00 a 

fomesafen 15,0 1,00 a 1,40 a 

CV (%) 18,91 39,61 

As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si, comparadas pelo Teste de 202 
Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 203 

 204 

Discussão 205 

Linhares et al. (2014), constataram que mesmo em espécies consideradas 206 

tolerantes, as plantas submetidas à aplicação de herbicidas inibidores de PROTOX, 207 

como o fomesafen e o lactofen, podem exibir injúrias de moderadas á severas após a 208 

aplicação destes herbicidas em pós-emergência, mas, por se tratar de produtos 209 

unicamente de contato, as folhas novas que saem após a aplicação não são afetadas. 210 

Bandeira et al. (2017).  211 

Silva et al. (2016), observou que tolerância de culturas a herbicidas, depende de 212 

uma série de fatores, entre eles, o estádio de crescimento das plantas, dessa forma, o 213 

maior estádio de desenvolvimento da planta (folhas, hastes, ramos) proporciona maior 214 

área de exposição da planta ao herbicida. 215 
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Em experimento realizado por Bandeira et al. (2017), avaliando o crescimento 216 

inicial do feijão-caupi após aplicação de herbicidas em pós-emergência, relatou que o 217 

fluazifop-p-butyl provocou sintomas leves de intoxicação até os 15 DAA, os herbicidas 218 

inibidores da ACCase proporcionaram os menores índices de intoxicação no feijão-219 

caupi, o que também foi relatado por Oliveira et al. (2013). 220 

A leve intoxicação de inibidores da ACCase é corroborada, também por Fontes et 221 

al. (2013). Nina et al (2011), avaliando o controle de plantas daninhas com herbicidas e 222 

efeitos da seletividade destes sobre o crescimento e produtividade de feijão-caupi 223 

constatou que o herbicida fluazifop-p-butil ocasionou sintomas de fitotoxicidade às 224 

plantas de feijão-caupi aos 7 e 14 DAA, resultado semelhante à este trabalho. 225 

Prado et al. (2016), avaliando toxicidade de herbicidas pós emergentes 226 

(fluasifope-p-butílico) e (fomesafen) em cultivares de feijão-caupi na cultivar BRS 227 

Tumucumaque ele observou, que não influenciou no diâmetro do caule. 228 

Linhares et al. (2014), concluíram que o herbicida fomesafen causou severa 229 

intoxicação no feijão-caupi, retardando o crescimento vegetativo, afetando diretamente 230 

a produtividade. Bandeira et al. (2017), também encontrou redução da altura das plantas 231 

de feijão-caupi até 14 dias após aplicação dos herbicidas bentazon, fomesafen e da 232 

mistura bentazon + imazamox.  233 

Oliveira et al. (2013), avaliando a fitotoxicidade de herbicidas aplicados em 234 

diferentes épocas em pós-emergência do feijão-caupi, independentemente da época de 235 

aplicação, as plantas em que foram aplicados os herbicidas oxadiazon, fluazifop-p-butil 236 

e fenoxaprope-petílico + cletodim apresentaram alturas maiores do que as que 237 

receberam aplicação do herbicida fomesafen, fato semelhante observado neste estudo.  238 

Prado et al, (2016), verificou que a aplicação de fomesafen, obtiveram menor área 239 

foliar em relação às plantas que receberam a aplicação de fluazifop-p-butil, o que 240 

também foi relatado por Fontes et al, (2010). 241 

Freitas et al. (2010), observaram que o fomesafen causou severa intoxicação até 242 

16 DAA, com posterior redução na injúria, retardando a floração e colheita em 13 dias 243 

em relação à testemunha sem herbicidas, o que também foi relatado por Linhares et al. 244 

(2014).  245 

Silva et al. (2016), avaliando a produtividade e componentes de rendimento de 246 

feijão-caupi sob efeito de herbicidas aplicados em pós-emergência, constatou que a 247 

aplicação do herbicida fomensafen proporcionou menor número de vagens por planta do 248 
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que a aplicação do herbicida Fluazifop-p-butil que favoreceu maior número de vagens 249 

por planta, o que também foi relatado por Linhares et al. (2014),  250 

          251 

          252 

Conclusão 253 

O herbicida fomesafen proporcionou fitotoxicidade á cultura do feijão-caupi nas 254 

duas doses aplicadas, enquanto que as plantas de feijão-caupi não apresentaram 255 

sintomas, independente da dose aplicada de fluazifop-p-butil, além disso, apenas o 256 

herbicida fomesafen interferiu na altura de plantas de feijão-caupi. 257 

 258 
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abastecimento. SNPC – Lista de Cultivares protegidas. Disponível em: >. Acesso em: 

09 set. 2009. E) TESE OU DISSERTAÇÃO: 

E) TESE OU DISSERTAÇÃO: 

Nery, M.C. Aspectos morfofisiológicos do desenvolvimento de sementes de Tabebuia 

serratifolia Vahl Night. 2005. 95 f. Dissertação (Mestrado em Fitotecnia) – Universidade 

Federal de Lavras, Lavras, 2005. 

III - OBSERVAÇÕES PERTINENTES – RBH 

a) Referente ao trabalho  

1. O trabalho é original?  

2. O trabalho representa uma contribuição científica para a área da Ciência das Plantas 

Daninhas?  

3. O trabalho está sendo enviado com exclusividade para a Revista Brasileira de 

Herbicidas? 
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 b) Referente à formatação  

1. O trabalho pronto para ser submetido online está omitindo os nomes dos autores?  

2. O trabalho contém no máximo 20 páginas, está no formato A4, digitado em espaço 

duplo; fonte Times New Roman, tamanho 12, incluindo títulos e subtítulos?  

3. As margens foram colocadas a 2,5 cm, a numeração de páginas foi colocada na 

margem inferior, à direita e as linhas foram numeradas de forma contínua?  

4. O recuo do parágrafo de 1,25 cm foi definido na formatação do parágrafo? Lembre-se 

que a revista não aceita recuo de parágrafo usando a tecla “TAB” ou a “barra de espaço”. 

5. A estrutura do trabalho está de acordo com as normas, ou seja, segue a seguinte ordem: 

título, resumo, palavras-chave, título em inglês, abstract, keywords, introdução, material e 

métodos, resultados e discussão, conclusões, agradecimentos (opcional) e referências? 

6. O título contém no máximo 20 palavras?  

7. O resumo, bem como o abstract apresentam no máximo 250 palavras?  

8. As palavras-chave estão em ordem alfabética, contêm entre três e cinco termos, 

iniciam com letra minúscula e separadas por vírgula?  

9. A introdução contém citações atuais que apresentam relação com o assunto abordado 

na pesquisa? Apresenta no máximo 700 palavras?  

10. As citações apresentadas na introdução foram empregadas para fundamentar a 

discussão dos resultados? 11. As citações estão de acordo com as normas da revista?  

12. As tabelas e figuras estão formatadas de acordo com as normas da revista e estão 

inseridas após as referências?  

13. A(s) tabela(s), se existente, está no formato retrato?  

14. A(s) figura(s) apresenta qualidade superior (resolução com no mínimo 500 dpi)?  

15. As unidades e símbolos utilizados no seu trabalho se encontram dentro das normas do 

Sistema Internacional adotado pela Revista Brasileira de Herbicidas?  

16. Os números estão separados por ponto e vírgula? Ex: 0,0; 2,0; 3,5; 4,0 17. As 

unidades estão separadas do número por um espaço? Ex: 5 m; 18 km; Exceção: 40%; 

15%. 18. O trabalho apresenta entre 20 e 35 referências, sendo 80% destas publicadas em 

periódicos indexados? 19. Todas as referências estão citadas ao longo do texto? 

20. Todas as referências citadas ao longo do texto estão corretamente descritas, conforme 

as normas da revista, e aparecem listadas?  

c) Demais observações  

1. Caso as normas da revista não sejam seguidas rigorosamente, seu trabalho não irá 

tramitar. Portanto, é melhor retardar o envio por mais alguns dias e conferir todas as 

normas. Recomenda-se consultar sempre o último número da Revista Brasileira de 

Herbicidas (http://www.rbherbicidas.com.br/), isso poderá lhe ajudar a esclarecer 

algumas dúvidas.  

1. Procure sempre acompanhar a situação de seu trabalho pela página da revista 

(http://www.rbherbicidas.com.br/).  

2. Esta lista de verificação não substitui a revisão técnica da Revista Brasileira de 

Herbicidas, a qual todos os artigos enviados serão submetidos. 3. Os artigos serão 

publicados conforme a ordem de aprovação. 
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