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Introdução 

Dentre as culturas mais importantes no Brasil a mandioca (Manihot esculenta Crantz) 

é um arbusto perene, da família Euphorbiaceae, com raízes tuberosas ricas em amido 

(ALVES, 1990). Cultivada em todas as regiões do país, a mandioca tem papel importante na 

alimentação humana e animal, assim como matéria-prima para diversos derivados industriais, 

tem importante participação na geração de emprego e de renda, especialmente para pequenos 

e médios produtores. (OTSUBO, 2002).  

O estado do Pará é o maior produtor do país, com safra estimada no ano de 2017 de 

4,99 milhões de toneladas (CONAB, 2017). No entanto, é apenas o décimo segundo em 

produtividade com média de 14,38 ton ha
-1 

(IBGE, 2017). Os fatores que mais tem 

contribuído para baixa produtividade da cultura é o manejo inadequado das plantas daninhas 

(ALBUQUERQUE et al., 2008). 

O controle químico de plantas daninhas na cultura da mandioca é uma possibilidade de 

se reduzir custos e aumentar o potencial produtivo da planta. No entanto um dos grandes 

problemas é o número reduzido de herbicidas registrados para esta cultura (SILVA et 

al.,2014). O fluazifop-p-butil é uma das poucas moléculas seletivas a cultura em pós-

emergência na cultura da mandioca, e hipoteticamente com o intuito de se reduzir custos, 

controlar plantas daninhas e realizar a adubação, pode ser aplicado em mistura com nutrientes 
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via foliar. Porém, não se sabe o comportamento da interação da mistura e o efeito nas plantas 

de mandioca, já que Ikeda (2013) explica que o efeito e a seletividade das misturas dependem 

do tipo da espécie alvo, do estádio de desenvolvimento da planta, da formulação do produto, 

dos produtos em mistura e da dose a ser aplicada. 

Objetivou-se com este trabalho, avaliar o efeito da mistura de fertilizante mineral 

misto com fluazifop-p-butil em mandioca. 

 

Fundamentação Teórica 

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). 

Essas misturas podem sofrer ações que se manifestam de forma aditiva (a ação da 

mistura de produtos é a soma das qualidades individuais de cada formulação), sinérgica (a 

ação da mistura é superior à soma das qualidades individuais de cada formulação) ou 

antagônica (a ação da mistura é inferior à soma das qualidades individuais de cada 

formulação), afetando ou não a resolução de problemas e causando até mesmo danos 

toxicológicos a cultura (IKEDA, 2013). 

Acredita-se ser possível selecionar herbicidas seletivos para uma cultura avaliando os 

efeitos desses produtos sobre as características fotossintéticas das plantas (Silveira et al., 

2012). Dentre os herbicidas que apresentam alta eficiência no controle de plantas daninhas em 

culturas anuais, como soja e feijão se destacam o fluazifop-p-butyl (FONTES et al., 2001). 

O fluazifop-p-butil é inibidor da enzima acetil-CoA carboxilase (ACCase), muito 

utilizado e eficiente para o controle de gramíneas, em culturas dicotiledôneas. A inibição da 

síntese de ácidos graxos bloqueia a produção de fosfolipídeos nas plantas, provocando danos 

nos pontos de crescimento e morte de plantas sensíveis (Burke et al., 2006; SILVA et 

al.,2014). 

Araújo et al (2008) e (ALBOZIENA et al, 2009), observaram a possibilidade de 

mistura de herbicidas e nutrientes para aplicação via foliar, nas culturas do feijoeiro e da soja 

respectivamente. No entanto na cultura da mandioca ainda existem poucos estudos. 

 

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 

necessária 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.  

A casualização dos blocos foi feita após o plantio, com dimensões de 4 x 5 m, quatro 

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

conforme descritos na tabela 1. 

  
Tabela 1 – Tratamentos e doses utilizados.  

TRATAMENTO DOSE*** ha
-1  

Fluazifop-p-butil + Avant C3* 250 g + 1000 

Fluazifop-p-butil + Torque Plus** 250 g + 3000 

Avant C3* 250 

Torque Plus** 3000 

Fluazifop-p-butil 250 

Testemunha com capina no limpo  

Testemunha sem capina no sujo  
*Avant C3 – Fertilizante mineral misto, (P205 6%, S 2,86%, B 0,2%, Cu 0,3%, Mn 2%, Mo 3%)  

** Torque Plus (dose em g) – Fertilizante mineral misto, (K20 3%, Mg 3%, S 11,67, B 5%, Cu 0,3%, Fe 3,5%, 

Mn 3%, Mo 0,1%, Zn 8%). 

*** Fluazifop-p-butil (g de i.a. em equivalente ácido ha
-1

); C3 (ml) e Torque Plus (g). 

 

A aplicação dos tratamentos foi feita com pulverizador pressurizado a CO2, velocidade 

de 4 km h
-1

 e pressão de 50 lib pol
-2

 com uma barra de 50 cm munida de 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, entre 9 e 12 h da manhã, a 

leitura de taxa de assimilação de CO2, utilizando um analisador de gases a infravermelho 

(modelo LI-6400XT da LI-COR), em níveis constantes de luz (1000 μmol m
-2

 s
-1

) e CO2 (400 

μmol). Para as leituras foram selecionadas folhas do terço médio das plantas. Também foi 

realizado a biometria de diâmetro do caule e altura da planta, O efeitos do herbicida sobre a 

cultura da mandioca foram avaliados ao x dias após a aplicação (DAA), 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). 

Foi realizada análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de 

probabilidade. 



 
 

 

Resultados e Discussões 

Não foi observada diferença entre os tratamentos para intoxicação de mandioca, altura e 

diâmetro (Tabela 2), o que evidencia a possibilidade da mistura ser apta ao uso e compatível. 

Araújo et al (2008), observaram compatibilidade de mistura de fluazifop-p-butil e molibdênio 

quando aplicado em pós-emergência na cultura do feijão, sem comprometimento nos 

parâmetros de crescimento e fitotoxidez da cultura. 

 

Tabela 2 – Toxidez, altura e diâmetro de caule de mandioca submetida a diferentes aplicações de 

nutrientes minerais mistos e misturas com fluazifop-p-butil.  

Tratamento 
Intoxicação de mandioca

ns 

(%) 

Altura
ns

 

(cm) 

Diâmetro
ns 

(mm) 

Testemunha com capina  0 27,27 8,75 

Testemunha sem capina  0 31,61 9,12 

Fluazifop-p-butil + C3 2,5 25,22 8,41 

Fluazifop-p-butil + Torque 7,5 25,67 8,65 

C3 1,25 29,71 9,31 

Torque 0 23,16 7,89 

Fluazifop-p-butil 0 26,25 8,86 
ns

Não significativo a 1% de probabilidade pelo teste F. 

 

Não há diferença entre os tratamentos na taxa de assimilação de CO2, condutância 

estomática e temperatura da folha (Tabela 3), portanto não há efeito deletério das misturas 

com do herbicida fluazifop-p-butil com as misturas de nutrientes minerais mistos C3 e Torque. 

Os parâmetros observados para taxa de assimilação de CO2 estão em acordo com o intervalo 

de valores 24 a 35 mmol CO2 m
-2

 s
-1

 (DA MATTA et al., 2001 e ELSHARKAWY; COCK, 

1990).  

A mistura Fluazifop-p-butil + C3, diferiu das testemunhas com e sem capina no 

parâmetro transpiração (Tabela 3). Nessa situação sem a alteração dos demais parâmetros de 

trocas gasosas, há possibilidade de maior gasto de água pela planta e assim menor eficiência 

no uso da água. No entanto não se pode afirmar que vá provocar danos na produção da planta, 

já que o estudo é preliminar não havendo subsídios para se concluir o efeito da transpiração 

nos parâmetros biométricos de produção de raiz.  

 

Tabela 3 – Taxa de assimilação de CO2 (A), Condutância estomática (gs), transpiração (S) e temperatura da folha 

(TF) de plantas de mandioca submetidas a diferentes tratamentos. 

Tratamento 

A
ns

  

(unidade de 

medida) 

gs
ns 

(unidade de 

medida)
 

S 

(unidade de 

medida) 

TF
ns

 

(unidade de 

medida) 

Testemunha com 27,004  0,200  3,766 B 32,800  



 
 

 

capina  

Testemunha sem 

capina  

25,344  0,194  3,869 B 33,521  

Fluazifop-p-butil + C3 35,079  0,289  6,448 A 33,858  

Fluazifop-p-butil + 

Torque 

28,438  0,189  4,512 AB 35,112  

C3 33,674  0,242  4,843 AB 34,119  

Torque 29,369  0,220  5,349 AB 34,214  

Fluazifop-p-butil 29,953  0,199  4,665 AB 35,399  

*Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
ns

Não significativo a 1% de probabilidade pelo teste F.
 
 

 

Conclusões 

A mistura de fluazifop-p-butil com nutrientes minerais mistos C3 e Torque não 

provocam danos biométricos e de trocas gasosas em mandioca.  
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