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Introdução 

 A cultura da mandioca teve o inicio de sua implantação no Estado do Paraná 

há pelo menos 50 anos, onde o seu cultivo, principalmente a partir dos anos 80, deixou de ser 

uma cultura de subsistência e passou a ser utilizada como alternativa para reforma de algumas 

áreas de pastoreio Cabral (2006). A produção nacional está, atualmente, concentrada nos 

Estados do Paraná, que vem se destacando no cenário nacional em produtividade e qualidade 

de seus subprodutos, com produção equivalente a 18%, Pará 17% e Bahia 17% 

(TAKAHASHI et al., 2002).   

Os impactos que os sistemas de manejo e as praticas agrícolas desempenham sobre o 

crescimento e ocupação das comunidades infestantes no cultivo da mandioca, pode ser 

analisada por meio de levantamento fitossociológico (CUNHA et al, 2014), de forma que, a 

partir do levantamento adequado das infestantes, é possível traçar estratégias eficientes, 

visando ao manejo dessas espécies (INOUE et al, 2009). Ademais, a tecnologia de aplicação 

também vem se destacando cada vez mais no cenário agrícola, se tornando um dos itens de 

mais importância em relação ao modo de aplicação devido a sua função. Isso possibilita a 

geração de informações que podem servir de base para diversas tomadas de decisão, 

traduzindo resultados significativos para a obtenção de uma aplicação consciente e positiva 

(JESUS, 2014). 

                                                           
1
 Agronomia, UFRA, it.leal@hotmail.com 

2
 Agronomia, UFRA, maurabrochado@gmail.com 

3
 Agronomia, UFRA, gabrielcunha_xin@hotmail.com 

4
 Doutora, UFRA, giselebaratasilva@gmail.com 

5
 Doutor, UFRA, rafael.gomes@ufra.edu.br 

https://doi.org/10.31692/2526-7701.IIICOINTERPDVAGRO.2018.00573


 
 

 

O uso de microrganismos vem oferecendo resultados promissores na manutenção da 

qualidade de plântulas, com redução da utilização de insumos químicos, que causam 

malefícios para o ambiente e/ou para organismos não alvos (Junges et al, 2014).  

De acordo com Junior et al (2013), um dos microrganismos importantes usados como 

inoculantes em culturas agrícolas são os fungos do gênero Trichoderma.  A promoção de 

crescimento vegetal ocasionada por Trichoderma spp. pode envolver alguns fatores ainda 

poucos esclarecidos, como a produção de hormonas e vitaminas, a solubilização de fosfatos e 

controle de patógenos (Machado et al., 2009). Nessa circunstância, os fungos do gênero 

trichoderma possuem destacada importância pela diversidade e capacidade de adaptação em 

diferentes ambientes além de apresentar diferentes mecanismos de ação (Montalvão, 2012). 

Deste modo, procurou-se avaliar os modos de aplicação de Trichoderma e o seu efeito 

na fitossociologia de plantas daninhas na cultura da mandioca. 

 

 

Fundamentação Teórica 

 Microrganismos promotores de crescimento de plantas são microrganismos 

endofíticos ou rizosféricos benéficos, capazes de colonizar raízes e podem promover 

diretamente o crescimento regulando a via dos hormônios vegetais (FILHO et al, 2018). 

Avaliar a aplicação do Trichoderma e sua influencia na fitossociologia permitirá escolher a 

técnica mais adequada para a pulverização desses microrganismos na cultura da mandioca. 

 

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, totalizado uma densidade de 

plantio aproximado de 11.111 plantas ha
-1

. Com a disponibilidade da análise de solo não foi 

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

com aplicação de cloreto de potássio (100 kg ha
-1

) e nitrogenada com uréia (89 kg ha
-1

) com 

aplicação aos 30, 70 e 110 dias após o plantio.  

Após o plantio foi realizada a casualização de blocos com dimensões de 4 x 5 m, com 



 
 

 

quatro repetições e quatro tratamentos. Os tratamentos constaram de três modos de aplicação 

de TRICODERMA, sendo: aplicação dirigida na linha de plantio (ponta de pulverização 

MJ604), aplicação em faixa na linha de plantio (ponta de pulverização PBIA04), aplicação em 

área total (STIA11004) e uma testemunha sem aplicação de tricoderma. A pulverização da 

calda com o microrganismo foi calibrada para aplicação de 400 L ha
-1

 utilizando um 

pulverizador pressurizado a CO2, velocidade de 4 km h
-1

 e pressão de 50 lib pol
-2

.    

Trinta dias após a aplicação dos tratamentos foi realizado o levantamento 

fitossociológico de plantas daninhas, por meio do lançamento ao acaso de um quadrado 

inventário de 0,25 m² em cada bloco totalizando uma área amostral de 1,0 m
2
 por tratamento. 

As espécies encontradas dentro do quadrado foram colhidas, devidamente identificadas e 

cadastradas, sendo obtido o número de indivíduos por espécie. Posteriormente, foi realizada a 

secagem das espécies em estufa de circulação forçada com temperatura de 55 ºC por 48 horas. 

Para análise das comunidades das espécies presentes, foram calculados os parâmetros 

fitossociológicos: frequência, densidade, abundância, frequência relativa, densidade relativa, 

abundância relativa e índice de valor de importância, de acordo com as fórmulas descritas por 

Mueller-Dombois e Ellenberg (1974). 

Os dados de massa seca de plantas daninhas foram analisados pelo teste F e em caso 

de significância as médias foram comparadas pelo Teste de Tukey a 5% de probabilidade.   

 

Resultados e Discussões 

 Na aplicação de microrganismo em área total, Cleome aculeata foi a espécie 

que apresentou maior frequência após Paspalum maritimum, com valores de 50 e 75%, 

respectivamente (Tabela 1). Paspalum maritimum, digitaria bigornis e pennisetum perperum 

se destacaram por apresentar valores de IVI 114,04/71,24/22,82, respectivamente, sendo as 

plantas daninhas mais predominantes nesse tratamento. 

A espécie Paspalum maritimum foi a de maior abundancia na aplicação em faixas, 

apresentando valor igual a 46, seguido da Cleome aculeata, com valor 8. Cyperus agregatus 

foi a que apresentou maior frequência (75%) depois da Paspalum  maritimum. Esta, além de 

se destacar com uma alta frequência, ocorreu com maior densidade, apresentando valor de 

184. 



 
 

 

Verificou-se que com aplicação dirigida, as espécies Paspalum  maratimum, Cleome aculeata 

e Eragosti plana, foram as mais frequentes nesse tratamento, onde esta primeira apresentou  

nível de 100 %, e as duas ultimas níveis de 50 %.  

 

Tabela 1: Fitossociologia de plantas daninhas em diferentes modos de aplicação na cultura da mandioca. Fonte: Própria 

Espécie 
Nº 

PAR 
NI 

FRE DEN ABU FRR DER ABR IVI 

APLICAÇÃO EM ÁREA TOTAL 

Kyllinga brevifolia 1 9 25 9 9 7,69 5,11 8,50 21,31 

Cleome aculeata 2 3 50 3 2 15,38 1,70 1,42 18,51 

Pennisetum purpureum 1 10 25 10 10 7,69 5,68 9,45 22,82 

Paspalum maritimum 3 103 75 103 34 23,08 58,52 32,44 114,04 

Spigela anthelia 1 2 25 2 2 7,69 1,14 1,89 10,72 

Caladium bicolor 1 1 25 1 1 7,69 0,57 0,94 9,21 

Eleusine indica 1 1 25 1 1 7,69 0,57 0,94 9,21 

Brachiaria ruziziensis 1 1 25 1 1 7,69 0,57 0,94 9,21 

Cyperus aggregatus 1 4 25 4 4 7,69 2,27 3,78 13,74 

Digitaria bicornis 1 42 25 42 42 7,69 23,86 39,69 71,24 

Total 13 176 325 176 106 100 100 100 300 

APLICAÇÃO EM FAIXAS 

Paspalum maritimum 4 184 100 184 46 40 90,64 77,1 207,74 

Cyperus aggregatus 3 8 75 8 2,67 30 3,94 4,47 38,41 

Cyperus surinamensis 1 2 25 2 2 10 0,99 3,35 14,34 

Cleome aculeata 1 8 25 8 8 10 3,94 13,4 27,35 

Eragrostis plana 1 1 25 1 1 10 0,49 1,68 12,17 

Total 10 203 250 203 60 100 100 100 300 

APLICAÇÃO DIRIGIDA 

Eragrostis plana 2 5 50 5 2,5 18,18 3,55 5,85 27,58 

Paspalum maritimum 4 119 100 119 29,8 36,36 84,40 69,6 190,35 

Cleome aculeata 2 13 50 13 6,5 18,18 9,22 15,2 42,61 

Cyperus flavus 1 1 25 1 1 9,09 0,71 2,34 12,14 

Cyperus distans 1 1 25 1 1 9,09 0,71 2,34 12,14 

Kyllinga brevifolia 1 2 25 2 2 9,09 1,42 4,68 15,19 

Total 11 141 275 141 43 100 100 100 300 

TESTEMUNHA 

Cleome aculeata 2 4 50 4 2 16,67 3,74 3,33 23,74 

Paspalum maritimum 3 66 75 66 22 25,00 61,68 36,7 123,35 

Spigelia anthelmia 1 1 25 1 1 8,33 0,93 1,67 10,93 

Cyperus distans 1 2 25 2 2 8,33 1,87 3,33 13,54 

Coladium bicolor 2 2 50 2 1 16,67 1,87 1,67 20,20 

Cyperus iria 1 1 25 1 1 8,33 0,93 1,67 10,93 

Cyperus flavus 1 2 25 2 2 8,33 1,87 3,33 13,54 

Kyllinga brevifolia 1 29 25 29 29 8,33 27,10 48,3 83,77 

Total 12 107 300 107 60 100 100 100 300 

               

No tratamento de testemunhas, o valor de densidade das espécies foi o menor em 

comparação aos outros tratamentos. , sendo o modo de aplicação em faixas o que apresentou 



 
 

 

maior densidade total dentre todos os tratamentos. Supõe-se que a aplicação de 

microrganismos nos demais tratamentos tenha afetado diretamente o crescimento e progação 

das plantas daninhas, uma vez que, pesquisas com  monocotiledôneas (Almança, 2005) e 

algumas dicotiledôneas (Chagas Jr et al., 2012) apontam a promoção do crescimento vegetal, 

em relação a biomassa, por esses microrganismos. 

A espécie Paspalum maritimum se destacou por apresentar os maiores valores de IVI 

(114,04/207,74/190,35/123,35) em todos os modos de aplicação, tornando-se a planta daninha 

de maior importância em todos os tratamentos. De acordo com Klironomos (2002), a 

interação das plantas com microrganismos pode alterar a intensidade de concorrência entre as 

mesmas, determinando assim, a densidade populacional de cada espécie.  

  

 

Conclusões 

 As espécies Paspalum maritimum, Cyperus aggregatus e Digitaria bicornis  se 

destacaram por apresentar maiores valores de IVI nos quatro tratamentos. O menor valor de 

densidade foi observado no tratamento onde houve aplicação direcionada de trichoderma, 

mostrando que esse modo de aplicação é o mais adequado devido ser direcionada no alvo 

desejado. No entanto, algumas questões ainda precisam ser investigadas para entender melhor 

o papel dos microrganismos nas interações entre plantas em ambientes agrícolas, onde devem 

ser abordadas varias questões para que um novo modelo agrícola, com menor intervenção 

humana e maior produtividade, possa ser desenvolvido, reduzindo a dependência de insumos 

e maior participação desses microrganismos na promoção do crescimento das plantas. 
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