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RESUMO 

 

A soja (Glycine Max (L.) Merrill) se apresenta como uma das mais importantes commodities 

do agronegócio brasileiro. Juntamente com o uso da soja geneticamente modificada 

(RoundupReady - RR/Monsanto), intensificou-se a aplicação do herbicida glifosato. O uso 

indiscriminado deste herbicida pode levar a ocorrência de distúrbios nutricionais e 

metabólicos na planta ou até fitotoxidade. O objetivo deste trabalho foi avaliar ação de 

diferentes fertilizantes foliares na recuperação da fitotoxidade causada pelo uso do glifosato 

em plantas de soja. O experimento foi realizado no município de Itambé – PR, com o 

delineamento inteiramente casualizado (DIC), onde foi aplicado 795g i.a ha-1 de glifosato. O 

experimento foi composto por quinze parcelas de 4 x 4 metros, sendo avaliado três 

tratamentos (T1 = Produto 1; T2 = Produto 2; T3 = Testemunha). O Produto 1 (N=1%, 

Mg=0,50%, S=2,3%, B=0,20%, Co=0,30%, Mn=4%, Mo=3%, Zn=2%) foi aplicado na 

dosagem de 1,25 L ha-1 e o Produto 2 (N=1,5%, K2O= 5%, B=0,08%, Fe= 0,4%, Mn=1%, 

S=1%, Zn=2%, Carbono orgânico total=3,5%) aplicado na dosagem de 290 ml ha-1. Foram 

analisadas as seguintes variáveis: altura de plantas, massa fresca da parte aérea, quantidade de 

sementes e vagens por planta, peso de mil sementes, produtividade e umidade de grãos. A 

produtividade foi significativamente alterada pelo uso dos dois produtos, sendo que o Produto 

1 (3978,0 Kg/ha) e Produto 2 (3799,8 Kg/ha) mostraram valores superiores se comparada a 

Testemunha (2870,0 Kg/ha), indicando que os dois produtos podem ter eficiência na correção 

da fitotoxidade, provocando ganhos futuros de produtividade. 

 

 

Palavras-chave: Fisiologia; Nutrição mineral; Produtividade; Umidade. 
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ABSTRACT 

 

The soybean (Glycine Max (L.) Merrill) is presented as one of the most important 

commodities of brazilian agribusiness. Along with the use of genetically modified soybeans 

(Roundup Ready - RR/Monsanto) intensified the application of glyphosate herbicide. The 

indiscriminate use of this herbicide can lead to occurrence of nutritional and metabolic 

disorders in the plant or even to phytotoxicity. The objective of this study was evaluate action 

of different foliar fertilizers in the recovery of phytotoxicity caused by glyphosate use on 

soybean plants. The experiment was performed in the county of Itambe - PR with the 

completely randomized design (CRD), which was applied 795g i.a ha-1  of glyphosate. The 

experiment was compound of fifteen portions of 4 x 4 meters, and evaluated three treatments 

(T1=Product 1, T2=Product 2, T3=witness). The product 1 (N=1%, Mg=0.50% S=2.3%, 

B=0.20%, Co=0.30%, Mn=4% Mo=3%, Zn=2 %) was applied at the dosage of 1.25 L ha-1 

and Product 2 (N=1.5%, K2O=5%, B=0.08% Fe=0.4%, Mn=1% S=1%, Zn=2%, Organic 

Carbon total=3.5%) applied at the dosage of 290 ml ha-1. The following variables were 

analyzed: plant height, fresh weight of aerial part, and amount of seed and pods per plant, 

thousand seeds weight, yield and grain moisture. The productivity was significantly affected 

by use of both products, being that the Product 1 (3978.0 Kg/ha) and Product 2 (3799.8 kg/ha) 

showed higher values compared to Witness (2870.0 kg/ha), indicating that the two products 

can have efficiency in the correction of phytotoxicity, causing future productivity gains. 

 

 

Keywords: Physiology; Mineral nutrition; Productivity; Moisture. 
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1 - INTRODUÇAO 

 

O Brasil é considerado o segundo maior produtor mundial de soja (Glicinemax(L.) 

Merrill), na safra 2016/17 apresentou um aumento de área de 1,8%, totalizando 33.856,0 

milhões de hectares cultivados com a leguminosa, superando 113 milhões de toneladas do 

grão, apresentando no país um aumento no consumo próximo a 781 mil toneladas, vigorando 

um valor de 47,28 milhões de toneladas de grãos (CONAB, 2017). 

 A soja tem grande importância na alimentação humana e animal, pelo alto valor 

nutricional e pelo seu baixo custo, a cultura apesar de ser considerada um dos pilares do 

agronegócio brasileiro, possui alguns fatores limitam sua exploração. Esses fatores estão 

relacionados às pragas e doenças, problemas climáticos, sementes de baixa qualidade e 

destacam-se também as plantas daninhas, um dos componentes capazes de reduzir 

expressivamente a produtividade da cultura (LAMENGO et al., 2004). As plantas daninhas 

podem afetar a cultura da soja principalmente por competirem por água, nutrientes, luz e 

espaço, além de hospedarem diversas pragas e doenças que afetam a soja (FONTES et al., 

2003). 

A soja geneticamente modificada, conhecida como RR (Roundup Ready) permitiu o 

uso do herbicida Glifosato para controle de plantas daninhas, pois não é afetada quando 

pulverizada com este herbicida pós-emergente e não–seletivo (afeta folhas largas e estreitas) 

(GALLI e MONTEZUNA, 2005).  Embora a soja RR possua mecanismo de resistência a ele, 

é cada vez mais comum relatos de agricultores sobre o efeito negativo do produto no 

desenvolvimento inicial da cultura. 

Esses efeitos podem estar associados principalmente pela má administração do 

produto, uso contínuo e aumento demasiado da dose e aplicação (SANTOS et al., 2007). Com 

o avanço tecnológico foi criado a soja RR2 Pro/Bt, que é um avanço da transgenia na soja 

RR1. Onde os genes da RR2 Pro/Bt possuem uma resistência a algumas espécies de insetos da 

classe lepidóptera e suportam herbicidas como glifosato, além de elevar a produtividade 

(CTNBio, 2010). 

De acordo com Zablotowicz e Reddy, (2007) o uso intensivo desse herbicida vem 

prejudicando, principalmente, a fixação biológica do Nitrogênio pelas bactérias fixadoras 

presentes nas raízes da soja, isso porque o gênero Bradyrhizobium possui proteínas sensíveis 

ao Glifosato. Além disso, segundo Bervald et al. (2010), o uso de Glifosato na cultura da soja 

transgênica  é recomendado no estádio de 20 a 30 dias após a emergência, antes disso pode 
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afetar o desenvolvimento das plântulas e aumentar o risco de fitotoxidade da molécula a 

cultura.  

Segundo estudos desenvolvidos por Franchini et al. (2008) que visavam avaliar os 

efeitos causados pela modificação genética em soja RR quanto aos teores foliares de Cálcio 

(Ca), Manganês (Mn), Nitrogênio (N), Fósforo (P) e Magnésio (Mg), observaram que após a 

utilização do Glifosato, em pós-emergência, pode ocorrer amarelecimento das folhas 

superiores, conhecido como “Yellowflashing”.  Esse amarelecimento se deve principalmente 

por alterações mais expressivas dos nutrientes Ca e Mn. Apesar de algumas variedades de 

soja não apresentarem esses tipos de sintomas, e estes não se tornarem tão evidentes aos olhos 

de produtores e engenheiros agrônomos, torna-se cada vez mais comum a recomendação do 

elemento Mn, em aplicação concomitante ao uso do herbicida (Zobiole e Oliveira Jr., 2009). 

Com base na hipótese de que a soja transgênica tolerante ao Glifosato necessitaria da 

adição complementar de alguns elementos químicos nutricionais, devido a alterações na 

absorção e no metabolismo dos elementos pelas plantas, objetivou-se estudar a aplicação via 

foliar de dois diferentes fertilizantes para comparar a eficácia de cada um deles na redução da 

fitotoxidade e aumento de produtividade de plantas de soja submetidas ao uso desse herbicida. 

 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

O trabalho foi realizado no município de Itambé, estado do Paraná (localizado a 

latitude 23º39'40" Sul e longitude 51º59'25" Oeste, estando a uma altitude média de 428 

metros), no lote 37-C, onde possui uma área 12,1 hectares. Para implantação do experimento 

foi realizada a análise química e física do solo (coletado em diversos pontos da área de 0-20 

cm de profundidade) e a correção adequada, conforme as exigências nutricionais da cultura. A 

área se caracteriza por cultivar há mais de 10 anos as culturas de soja, milho e trigo, mostra-se 

bastante homogênea. 

A condução do experimento se deu no lote utilizando a cultivar BMX Potencia RR, 

com tipo de crescimento indeterminado pertencente ao grupo de maturação 6.8, semeada no 

sistema de plantio direto, com o mínimo de revolvimento do solo. Foram semeadas 12 

sementes por metro linear com espaçamento de 0,45m entre linhas, com uma adubação 310 

Kg/ha de Super Fosfato Simples no plantio e mais 135 Kg/ha de cloreto de potássio em 
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cobertura. Após 30 dias foi realizada uma aplicação de Glifosato 795g i.a. para o controle de 

plantas daninhas e após 30 dias da aplicação do herbicida, foram realizados tratamentos com 

o produto 1 e produto 2. 

O delineamento utilizado foi o Inteiramente Casualizado (DIC), por se tratar de uma 

área homogênea. O experimento foi composto de cinco repetições para cada tratamento, 

sendo que cada parcela apresentou a dimensão de 4 x 4 metros. Foram comparados três 

tratamentos (T1 = Produto 1; T2 = Produto 2; T3 = Testemunha) num total de 15 parcelas. O 

Produto 1 (N=1%, Mg=0,50%, S=2,3%, B=0,20%, Co=0,30%, Mn=4%, Mo=3%, Zn=2%) 

sendo aplicado na dosagem de 1,25 L/ha e o Produto 2 (N=1,5%, K2O= 5%, B=0,08%, Fe= 

0,4%, Mn=1%, S=1%, Zn=2%, Carbono orgânico total=3,5%) aplicado na dosagem de 290 

ml/ha. A dosagem utilizada para cada produto seguem as recomendações do fabricante. 

Foram analisadas as seguintes variáveis: 

- Altura de plantas: A parte aérea da planta foi coletada e levada até a bancada de 

avaliações. Com auxílio de uma fita métrica, foi realizada a medição em centímetros, 

medindo do inicio da formação do caule até a parte mais alta onde se encontra a folha mais 

distante; 

- Peso da massa fresca da parte aérea: As plantas de cada parcela foram selecionadas 

e coletadas, sendo retirada a parte radicular e utilizando apenas o caule superficial. Em 

seguida, com auxílio de uma balança de precisão, foi feita a pesagem das plantas de cada 

parcela obtendo um valor em gramas; 

- Quantidade de vagens por plantas: Dentro das 15 parcelas foram coletadas três 

plantas por linhas de plantio, totalizando 12 plantas por parcelas, em seguida foi feita uma 

contagem da quantidade de vagens que cada planta apresentava, estimando uma média para 

cada parcela; 

- Quantidade de grãos por planta: Após a contagem de vagens por plantas, foram 

separadas manualmente as vagens com 1, 2, 3 e até 4 grãos cada, sendo feita uma media geral 

da quantidade de grãos por  planta. 

- Peso de mil sementes: Após realizar a separação das vagens, foi feita a debulha, 

contados manualmente 1000 grãos de cada parcela, em seguida foi realizado pesagens com 

auxílio de uma balança de precisão, conforme metodologia descrita nas Regras para Análises 

de Sementes (RAS) (BRASIL, 2009). 
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- Produtividade: Após a maturação completa da soja, foi realizada manualmente a 

colheita das parcelas, desconsiderando as bordaduras, sendo cada uma com 1,8x3 metros, 

totalizando 5,4 m2de área. Cada parcela foi armazenada separadamente em sacos de papel e 

com auxilio de um bastão foi realizada a debulha. Na sequência, com auxílio de uma peneira, 

foram retiradas as impurezas realizando assim a pesagem por meio de uma balança de 

precisão. Foi obtido valores em gramas e transformados para hectares.  

- Grau de Umidade dos Grãos: Após realizar a colheita foi analisado o teor de 

umidade de grãos de cada parcela com o auxilio de um medidor de umidade de grãos. 

Os dados foram submetidos a análise de variância ANOVA e as médias entre os 

tratamentos foram comparadas pelo teste Scott Knott a 5% de significância, com auxílio do 

programa SISVAR (FERREIRA, 2000). 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A aplicação de Glifosato resultou em fitotoxidade nas folhas de soja. Os sintomas 

foram visualmente notado devido à mudança de coloração e consequentemente a necrose de 

algumas folhas. A recuperação das plantas afetadas por esses sintomas foram constatadas por 

meio do uso dos fertilizantes foliares em suas respectivas parcelas avaliadas. Dentre as 

variâncias avaliadas apenas a produtividade e a umidade dos grãos mostraram significância a 

5% em relação a testemunha (Tabela 1 e 2). As variáveis como: altura de planta, peso da 

massa fresca da parte aérea, quantidade de vagens por plantas, quantidade de grãos por 

vagem, peso de mil sementes não apresentaram diferenças significativa a 5% de 

probabilidade. 
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Tabela 1. Análise de variância para os componentes da produção de soja, variedade BMX 

Potência RR, e para as variáveis, tamanho de plantas, quantidade de vagens, quantidade de 

grãos e massa fresca. 

Tratamento Tamanho de plantas 

(cm) 

Quantidade de 

vagens/planta 

Quantidade de 

grãos/planta 

Massa 

fresca  

(g) 

Produto 1** 112,8 a* 80,6 a 225,2 a 350,0 a 

Produto 2*** 110,2 a 63,6 a 182,2 a 346,0 a 

Testemunha 110,4 a 64,8 a 175,6 a 323,0 a 

CV (%) 3,64 19,87 20,9 16,24 

*Médias seguidas de mesma letra, não diferem entre si, pelo teste Letras iguais não diferem entre si, pelo teste 

Scott-Knott, a 5% de probabilidade.**O Produto 1 (N=1%, Mg=0,50%, S=2,3%, B=0,20%, Co=0,30%, 

Mn=4%, Mo=3%, Zn=2%), ***Produto 2 (N=1,5%, K2O= 5%, B=0,08%, Fe= 0,4%, Mn=1%, S=1%, Zn=2%, 

Carbono orgânico total=3,5%).  

 

 

Tabela 2. Análise de variância para os componentes da produção de soja, variedade BMX 

Potência RR, e para as variáveis, peso de mil sementes, produtividade e umidade de grãos. 

Tratamento Peso de mil sementes 

(g) 

Produtividade 

Kg/ha 

Umidade grãos 

(%) 

Produto 1* 134,8 a 3978,0 a 11,4 a 

Produto 2** 127,4 a 3799,8 a 12,0 a 

Testemunha 121,6 a 2870,0 b 15,6 b 

CV (%) 6,27 10,94 12,24 

*Médias seguidas de mesma letra, não diferem entre si, pelo teste Letras iguais não diferem entre si, pelo teste 

Scott-Knott, a 5% de probabilidade.**O Produto 1 (N=1%, Mg=0,50%, S=2,3%, B=0,20%, Co=0,30%, 

Mn=4%, Mo=3%, Zn=2%), ***Produto 2 (N=1,5%, K2O= 5%, B=0,08%, Fe= 0,4%, Mn=1%, S=1%, Zn=2%, 

Carbono orgânico total=3,5%).  

 

 

Resultados obtidos por Bevilaqua, Silva Filho & Possenti (2001) em sua pesquisa 

sobre aplicação de fertilizante foliar para avaliação de rendimento e qualidade de grãos de 

soja, também não encontraram significância nas médias obtidas para a variável número de 

vagem por planta para a cultivar FT Cometa. CORREIA & DURIGAN (2009), relatam em 

seus trabalhos que as plantas tratadas com o glifosato, não tiveram seu crescimento 

prejudicado, se comparado à testemunha, sendo que esses resultados corroboram com os 

obtidos no presente estudo. 
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Na tabela 2 é possível observar ainda que os produtos 1 e 2 mostraram redução da 

umidade do grão, se comparado a testemunha, sendo que plantas submetidas ao Produto 1 

apresentaram umidade no grão no momento da colheita de 11,4% e, com o Produto 2 a 

umidade foi de 12,0%. Quando comparadas a testemunha com 15,6%, tem-se valores 

significativamente inferiores. Possivelmente ocorreu um adiantamento de ciclo devido a 

aplicação dos produtos 1 e 2, pois proporcionou uma planta sem estresse nutricional e 

consequentemente alterando o grau de umidade dos grãos e um melhor vigor. 

Em relação ao Peso de mil sementes não houve diferença significativa entre os 

tratamentos analisados, se comparados a testemunha. No entanto a produtividade das parcelas 

submetidas ao Produto 1 (3978,0 Kg/ha) e Produto 2 (3799,8 Kg/ha) apresentaram resultados 

superiores a testemunha (2870,0 Kg/ha), evidenciando a recuperação da fitotoxidade, em 

decorrência do uso do glifosato, e potencial aumento de produtividade (Tabela 2). Mann et al. 

(2002) em seus estudos sobre o efeito da aplicação de Manganês na nutrição da soja via foliar, 

verificou aumento na germinação, na condutividade elétrica da sementes, no índice de 

velocidade de emergência, nos teores de proteína e óleo de soja e também verificou um 

aumento de produtividade, independente da cultivar a ser analisada. Isso pode nos permitir 

evidenciar que o Manganês presente na composição dos dois produtos avaliados pode ser um 

importante componente no ganho de produtividade da cultura. Além disso, a aplicação de 

Glifosato pode resultar em decréscimo de microrganismos redutores e aumento de organismos 

oxidantes de Mn presentes próximos a rizosfera das plantas de soja RR, fazendo com que o 

nutriente na forma absorvível pela planta não seja oxidado na forma não absorvível (HUBER, 

2007). Outro componente importante que esta presente nos dois produtos analisados é o Boro, 

que sua deficiência pode acarretar mais danos a produção de grãos do que ao crescimento 

vegetativo, principalmente pela sua participação no processo de fertilização, sendo que 

plantas com falta do nutriente podem vir a mostrar sintomas de “chochamento” de grãos ( 

FAQUIM, 1994; LIMA et al. 2003). O enxofre é outro nutriente importante na composição 

dos produtos analisados no presente estudo, em trabalhos desenvolvidos por Resende et al. 

(2008), avaliando doses de enxofre via adubação foliar verificaram que a produtividade de 

grãos foi alterada significativamente com os diferentes produtos avaliados, obtendo 

produtividades entre 2500 a 2600 Kg/ha. 
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4. CONCLUSÃO 

1 - O uso de fertilizante foliar respondeu positivamente na recuperação de fitotoxidade 

causada pelo glifosato, suprindo as deficiências nutricionais, consequentemente um melhor 

desenvolvimento das plantas. 

2 - Com o uso do produto 1 e produto 2 ocorreram um aumento significativo na 

produtividade em relação a testemunha. 

3 - As parcelas com tratamento foliar, após a colheita apresentaram umidade de grãos 

inferiores à testemunha. 

 

 

5. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 

BERVALD, C. M. P.; MENDES, C. R.; TIMM, F. C.; MORAES, D. M.; BARROS, A. C. S. 

A.; PESKE, S. T. Desempenho fisiológico de sementes de soja de cultivares convencional 

e transgênica submetidas ao glifosato. Revista Brasileira de Sementes, Londrina, v. 32, n. 2, 

2010. 

 

BEVILAQUA, G. A. P.; SILVA FILHO, P. M.; POSSENTI, J. C. Aplicação foliar de cálcio 

e boro e componentes de rendimento e qualidade de sementes de soja. Ciência Rural, v. 

32, n. 1, p. 31-34, 2002. 

 

BRASIL. Ministério da Agricultura e Reforma Agrária. Regras para análises de 

sementes. Brasília: SNDA/ DNDV/CLAV, 2009. 399 p. 

 

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO. Acompanhamento de safra 

brasileira: grãos, sétimo levantamento - Safra 2015/2016. Disponível em: 

<http//www.conabe.gov.br>. Acesso em: 04 abril 2017. 

 

CORREIA, N.M,; DURIGAN, J.C.; Glyphosate e adubação foliar com Manganês na 

cultura da soja transgênica. Planta Daninha, Viçosa-MG, v. 27, n. 4, p. 721-727, 2009. 



12 
 

 

FAQUIN, V. Nutrição mineral de plantas. Lavras: ESAL/FAEPE, 1994. 227 p. 

 

FERREIRA, D. F. Análise estatística por meio do SISVAR (Sistema para Análise de 

Variância) para Windows versão 4.0. In: Reunião Anual Da Região Brasileira Da 

Sociedade Internacional De Biometria, 45., 2000, São Carlos. Anais... São Carlos: UFSCar, 

2000. p. 255-258. 

 

FONTES, J. R. A.; SHIRATSUCHI, L. S.; NEVES, J. L.; JÚLIO, L.; FILHO, J. S. Manejo 

integrado de plantas daninhas. Planaltina, DF: Embrapa Cerrados, 2003. 48p. 

 

FRANCHINI, J.C., BABUJIA, L.C., PEREIRA, A.S., SOUZA, R.A. & HUNGRIA, M. 

Alterações na nutrição mineral da soja induzidas por transgenia e manejo com 

herbicidas. Anais da XXX Reunião de Pesquisa de Soja da Região Central do Brasil 

(Documentos / Embrapa Soja, ISSN 1516-781X; n.304) v. 30, p. 296-298, 2008. 

 

GALLI, A. J. B.; MONTEZUMA, M. C. Alguns aspectos da utilização do herbicida 

glifosato na agricultura. São Paulo: Monsanto do Brasil, 2005. 60 p.  

 

HUBER, D. M. Efeitos do glifosato em doenças de plantas. Problemas de nutrição e de 

doenças de plantas na agricultura moderna: ameaças à sustentabilidade? Piracicaba: 

IPNI, 2007. CD-ROM. 

 

LAMENGO, F. P.; FLECK, N. G.; BIANCHI, M. A; SCHAEDLER, C. E. Tolerância à 

interferência de plantas competidoras e habilidade de supressão por genótipos de soja: 

II. Resposta de variáveis de produtividade. Planta daninha, Viçosa, v. 22, p. 491-498, 2004. 

 

LIMA, D.M.; CUNHA, R.L. da; PINHO, E.V.R.V.; GUIMARÃES, R.J. Efeito da adubação 

foliar no cafeeiro, em sua produção e na qualidade fisiológica de sementes. Ciência Agro 

técnica. Edição Especial, p. 1499-1505, dez., 2003. 

 

MANN, E.N.; RESENDE, P.M.; MANN, R.S.;CARVALHO, J.G.; PINHO, E.V.R.V.; Efeito 

da aplicação de manganês no rendimento e na qualidade sementes de soja. Pesq. agropec. 

bras., Brasília, v. 37, n. 12, p. 1757-1764, 2002. 



13 
 

 

REZENDE, P. M. de; CARVALHO, E. R.; SANTOS, J. P.; ANDRADE, M. J. B. de; 

ALCANTARA, H. P. Enxofre aplicado via foliar na cultura da soja [Glycinemax (L.) 

Merrill]. Ciência e Agro tecnologia, Lavras, v.33, n.5, p.1255-1259, 2009.  

 

ROSOLEM, C.A.; S1LVÉRIO,J. C.; PRIMAVESI, O. Adubação foliar da soja: Efeitos de 

NPK e micronutrientes em função do preparo do solo. Pesq. agropec. bras, Brasília, 

17(11): 1559-1562, 1982. 

 

SANTOS, J. B; FERREIRA, E. A; REIS, M. R.; et al. Avaliação de formulações de 

Glyphosate sobre Soja RoundupReady® . Planta Daninha, Viçosa, v. 25, p. 165 -171, 2007. 

 

ZABLOTOWICZ, R. M.; REDDY, K. N. Nitrogenase activity, nitrogen content, and yield 

responses to glyphosate in glyphosate-resistant soybean. CropProtection, Stoneville, v. 26, 

p. 370-376, 2007. 

 

ZOBIOLE, L.H.S. & OLIVEIRA JR., R.S. Interações fisiológicas entre glifosato e 

complexos metálicos. Anais da XXX Reunião de Pesquisa de Soja da Região Central do 

Brasil – in: EMBRAPA SOJA - Documentos 310, p. 101-109, 2009. 

 


