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Introdução 

 Originaria do Brasil, a mandioca (Manihot esculenta crantz), é uma cultura 

caracterizada pela rusticidade e adaptabilidade às diferentes condições edafoclimáticas 

(OTSUBO, 2012), diante disso, de acordo com Oliveira 2001, pela sua alta capacidade de 

produção e adaptação às condições climáticas e culturais diversas, é uma planta de grande 

importância fonte alimentícia nos trópicos, tanto suas folhas quanto as raízes são úteis como 

fonte de alimento humano e animal.  

Por ser uma cultura de crescimento inicial relativamente lento, deixando o solo 

descoberto, o desenvolvimento da mandioca pode ser afetado pela presença das plantas 

daninhas (OTSUBO, 2012). Segundo Albuquerque et al. (2008), um dos principais fatores 

que contribuem para a baixa produtividade da cultura de mandioca no Brasil é o manejo 

inadequado de plantas daninhas. Ademais, o controle químico é uma opção eficaz para o 

controle de plantas daninha caracterizado pela intervenção em grandes áreas, com pouca 

dependência de mão de obra e rapidez na aplicação (SILVA et al., 2012).  

Além disso, a capacidade de se desenvolver e produzir relativamente bem em solos de 

baixa fertilidade, talvez seja a principal característica dessa planta. Em solos pobres de 
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nutrientes, a planta reduz seu tamanho, todavia mantendo a concentração desses nutrientes em 

nível ótimo, permitindo assim maior eficiência na utilização dos elementos nutritivos 

(CARVALHO, 2007). Segundo Neto (2018), o adubo foliar tem indicação de suprir os 

nutrientes do solo, assim auxilia no enraizamento e fortalecimento do sistema de defesa da 

planta, com o objetivo de aumentar a sua produtividade.  

As misturas de tanque são, muitas vezes, usadas com o intuito de se aumentar o 

espectro de ação dos produtos e diminuir os números de aplicações; muitos agricultores optam 

por essa técnica visando esse objetivo (PETTER et al, 2012). Diante disso, visando o aumento 

na produtividade e a redução de custos de aplicação torna-se interessante verificar a 

possibilidade da aplicação da mistura em tanque de herbicidas e minerais mistos. 

De acordo com Silva et al. (2007) relatam que qualquer queda no desempenho das 

misturas de defensivos agrícolas pode ser resultado de diferentes tipos de incompatibilidade 

física, causada por suas formulações e interações, que resulta em formação de precipitados e 

em separação de fase. Dessa forma, pouco se sabe a respeito do efeito dessas possíveis 

alternativas para as cultivares de mandioca sem alterar a seletividade dos herbicidas. 

Objetivou-se com este trabalho avaliar a intoxicação de mandioca em aplicação pós-

emergente de misturas de herbicidas e nutrientes minerais mistos. 

 

Fundamentação Teórica 

De acordo com Merotto (2015), as aplicações do herbicida glifosato em dose de até 

1440 g ha-1 e.a e de adubo foliar não alteraram o acúmulo dos micronutrientes Fe e Mn nas 

cultivares de soja CD 206RR e Fundacep 59RR. Além disso, aplicação do adubo foliar não 

foi eficiente como forma de aumentar o rendimento de grãos de soja nestas cultivares. 

Em relação aos resultados da fitointoxicação das plantas de soja em função dos 

tratamentos aplicados, observou-se que não houve interação significativa entre métodos de 

controle de plantas daninhas e a mistura com fertilizante foliar, havendo apenas efeitos dos 

métodos de controle de plantas daninhas (MORAES, 2017).  

Segundo Araújo (2008) aplicação de molibdênio, mesmo misturado, leva ao aumento 

na produtividade; em todas as espécies daninhas presentes, em ambos os experimentos, não 

foi observada redução no controle delas quando se misturou molibdênio à calda dos 

herbicidas. 



 
 

 

Ademais, Castro et al. (2002) concluíram ser viável a aplicação de boro junto à calda 

de herbicidas em pré-emergência na cultura do girassol. A produtividade da cultura e os 

componentes de produção do tratamento acetochlor + ácido bórico indicam a maior eficiência 

desse tratamento na aplicação de boro junto à calda de herbicidas para a cultura do girassol. 

 

Metodologia 

O experimento foi realizado no campo experimental da Fazenda Escola de Castanhal-

PA, da Universidade Federal Rural da Amazônia. A área foi preparada em sistema 

convencional com duas arações e uma gradagem niveladora. O plantio de mandioca da 

cultivar BRS Poti, foi realizado com o uso de uma máquina plantadeira com espaçamento 

entre linhas de 0,9 m e aproximadamente 1,0 m entre plantas, totalizando uma densidade de 

plantio aproximado de 11.111 plantas ha-1. Com a disponibilidade da análise de solo não foi 

necessária realização de calagem e adubação fosfatada, apenas adubação potássica realizada 

com aplicação de cloreto de potássio (100 kg ha-1) e uréia (89 kg ha-1) parceladas aos 30, 70 e 

110 dias após o plantio.  

A casualização de blocos foi realizada após o plantio com dimensões de 4 x 5 m, 

quatro repetições e sete tratamentos. Trinta dias após a emergência foram aplicados os 

tratamentos constituindo de quatro herbicidas (Fluazifop, Metsulfurom metil, isoxaflutole e 

flumioxazina), duas testemunhas sem aplicação (parcelas capinadas no limpo e parcelas sem 

capina no sujo) e os nutrientes minerais mistos Avant C3 e Torque Plus, cuja composição está 

descrita na tabela 1. Os tratamentos obedeceram as misturas descritas na tabela 2. 

 

Tabela 1– Porcentagem de nutrientes nos produtos Torque e C3. Fonte: Autor. 

Produto P2O5 K2O Mg S B Cu Fe Mn Mo Zn Co 

Torque Plus 0 3 3 11,67 5 0,3 3,5 3 0,1 8 0 

Avant C3 6 0 0 2,86 0,2 0,3 0 2 3 0 0 

 

Tabela 2 – Tratamentos e dosagens em grama de i.a. em equivalente ácido ha-1. Fonte: Autor. 

TRATAMENTO DOSE* 

 LIMPO 0 

 SUJO 0 

 Fluazifop+ Metsulfurom metil + C3 250 + 3,6 + 1 

 Fluazifop+ Metsulfurom metil+TORQUE 250 + 3,6 + 3 

 Fluazifop+ isoxaflutole + C3  250 + 75 + 1 

 Fluazifop+ isoxaflutole+TORQUE 250 + 75 + 3 

 Fluazifop+ flumioxazina+C3 250 + 100 + 1 

 Fluazifop+ flumioxazina+ TORQUE 250 + 50 + 3 



 
 

 
*Dose de herbicidas em g de ingrediente ativo em equivalente ácido ha-1. Dose de C3 em Kg ha-1 e Torque em L 

ha-1. 

 

A aplicação dos tratamentos ocorreu 30 dias após a emergência com um pulverizador 

pressurizado a CO2, velocidade de 4 km h-1, pressão de 50 lib pol-2, munidas de uma barra de 

50 cm com duas pontas de pulverização de duplo leque AD-IA 11002 e 150 L ha-1 de volume 

de calda. 

Trinta dias após a aplicação dos tratamentos foi realizado, a biometria de diâmetro do 

caule, altura da planta e análise de toxidez das plantas de mandioca e das plantas daninhas. O 

efeito dos herbicidas sobre a cultura da mandioca foram avaliados, de acordo com os sintomas 

visuais de fitotoxicidade, numa escala de 0 (zero) a 100%, em que 0 (zero) equivale a nenhum 

dano visível na planta e 100%, à morte da planta (FRANS, 1972). 

Os dados obtidos foram submetidos a análise de variância e as médias comparadas 

pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

 

Resultados e Discussões 

Todas as misturas apresentaram sintomas de fitotoxidez (Tabela 3), sendo maior 

quando utilizado as misturas Fluazifop+ Metsulfurom metil + C3 e Fluazifop+ Metsulfurom 

metil+Torque, diferindo dos demais tratamentos. Provavelmente o efeito fitotóxico foi 

provocado pela ação do metsulfurom metil sodium, já que nas demais misturas há um 

decréscimo significativo na toxidez. O metsulfuron metil sodium do grupo uimico da 

sulfoniluréia, de acordo com Monquero et al (2001) é usado abundantemente em áreas 

agrícolas, por causa de sua alta eficácia no controle de várias espécies de plantas daninhas, é 

um inibidor da acetolactato sintase ALS, também chamado de acetohydroxyacido synthase 

(AHAS), o qual catalisa a primeira reação na produção dos aminoácidos de cadeia ramificada 

valina, leucina e isoleucina.  

Além disso, segundo Silva (2003) as misturas no tanque desses graminicidas 

específicos com latifolicidas têm trazido uma série de problemas de antagonismo. Entre os 

herbicidas que já mostraram ação antagônica, podem ser citados: sulfoniluréias, 

imidazolinonas, MCPA, 2,4-D, 2,4-DB, dicamba, acifluorfen, bromoxynil, bentazon e 

metribuzin; provavelmente eles afetam a absorção foliar. Espaçando-se as pulverizações por 

alguns dias, o problema é minimizado e, até mesmo, eliminado. 

 



 
 

 

 

 

Tabela 3 – Porcentagem de intoxicação de mandioca, plantas daninhas, altura e diâmetro de mandioca submetida 

a diferentes misturas de herbicidas e nutrientes minerais mistos. Fonte: Autor.    

Tratamento 
Porcentagem de intoxicação 

Alturans Diâmetrons 
Mandioca Planta daninhans 

LIMPO - - 27,28 8,75 

SUJO - - 31,61 9,13 

Fluazifop+ Metsulfurom metil + C3 75,00 a 81,25 25,90 9,51 

Fluazifop+ Metsulfurom metil+Torque 77,50 a 62,50 26,20 7,89 

Fluazifop+ isoxaflutole + C3  32,50 b 61,25 31,75 9,15 

Fluazifop+ isoxaflutole+Torque 26,25 b 75,00 28,25 9,28 

Fluazifop+ flumioxazina+C3 52,50 b 72,50 25,45 7,88 

Fluazifop+ flumioxazina+ Torque 60,00 b 88,75 24,43 8,91 

Médias seguidas de mesma letra, na coluna, não diferem, estatisticamente, entre si, pelo teste Tukey (p > 0,05). 
nsNão significativo a 1% de probabilidade pelo teste F. 

 

O controle de plantas daninhas foi muito satisfatório, com o percentual de controle 

variando 61 a 85% (Tabela 3). Contudo, não há diferença entre os tratamentos sendo, portanto 

eficiente as misturas. Não pode se inferir possíveis interações positivas ou negativas dos 

nutrientes minerais mistos misturados as formulações que promova maior ou menor 

intoxicação tanto de mandioca, quanto das plantas daninhas.  

Não há diferença entre os tratamentos com as misturas e as testemunhas no limpo e no 

sujo para altura e diâmetro, muito provavelmente devido a época de avaliação não ter sido 

suficiente para provocar danos no caule das plantas.  

Apesar dos elevados níveis de toxidez na cultura há necessidade de avaliações em 

períodos posteriores, já que nos parâmetros biométricos avaliados não ocorreu dano, podendo 

ocorrer a recuperação da planta e reduzir o dano tóxico do herbicida, não sendo possível 

determinar com exatidão se as misturas são ou não seletivas. 

 

Conclusões 

As misturas com o herbicida Metsulfurom metil provocam efeitos fitotóxicos em 

mandioca com maior dano. Todas as misturas foram eficientes no controle de plantas 

daninhas. Todas as formulações não promoveram danos em altura e diâmetro de caule  
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