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DESEMPENHO DE SOJA TRANSGÊNICA A APLICAÇÃO DE GLIFOSATO E 

ADUBAÇÃO FOLIAR DE MANGANÊS  

 

 

Rafael Bengozi Matsumoto 

 

RESUMO 

 

O glifosato é um dos herbicidas mais utilizados em todo o mundo no controle de plantas 

invasoras, aliados a essa tecnologia, existe a soja transgênica resistente à molécula de 

glifosato (Soja Roundup Ready), que possibilita a aplicação de glifosato em pós-emergência 

na cultura da soja. Com o passar do tempo observou-se que a soja submetida a aplicação de 

glifosato apresentava uma clorose internerval derivando da deficiência de manganês, essa 

deficiência ocorre pela diminuição da população de microrganismos redutores de manganês 

no solo causada por exsudatos da planta após a metabolização do glifosato. O manganês 

participa dos processos de fotólise da água na fotossíntese, ativação de enzimas e composição 

das células do cloroplasto. Objetivou-se com o trabalho avaliar a produtividade final sobre a 

influência do glifosato e manganês no controle de plantas invasoras. O trabalho foi realizado 

na fazenda experimental da Unicesumar (BIOTEC), na cidade de Maringá – PR, no ano 

agrícola de 2016/2017. O experimento foi conduzido no delineamento em blocos inteiramente 

casualizados, com 5 tratamentos e 5 repetições, totalizando 25 parcelas, sendo, tratamento 1: 

sem nenhuma aplicação, tratamento 2: aplicação de glifosato em V4, tratamento 3: aplicação 

de glifosato mais manganês em V4, tratamento 4: aplicação de glifosato em V4 e V6, e 

tratamento 5: aplicação de glifosato mais manganês em V4 e V6. Durante o desenvolvimento 

da cultura a mesma não apresentou sintomas de fitotoxidez decorrente da aplicação do 

glifosato. Após a colheita separada de cada parcela, os dados foram submetidos a análises 

estatísticas. Tanto em produtividade final quanto em massa de mil grãos, não houve aumento 

significativo na produtividade em virtude da aplicação de glifosato mais adubação foliar de 

manganês.  

 

Palavras-chave: Fitotoxicidade. Herbicida. Nutrição Vegetal.      

 

 

PERFORMANCE OF TRANSGENIC SOYBEAN TO THE APPLICATION OF 

GLYPHOSATE AND FOLIAR MANGANESE FERTILIZATION 

 

ABSTRACT 

 

The glyphosate is one of the most widely used herbicides in the world in controlling invasive 

plant, allied to this technology, exists the soybean transgenic resistant to molecule of 

glyphosate (soybean Roundup Ready), which allows the application of post-emergence 

glyphosate in soybean. Over time it was observed that the soybean submitted to application of 

glyphosate presented an between in leaf nerves chlorosis derived from manganese deficiency, 

this deficiency by the population of microorganisms reducing manganese in the soil caused by 

exudates of the plant after a metabolism of glyphosate. Manganese participates in the 

processes of photolysis of water in photosynthesis, activation of enzymes and composition of 

chloroplast cells. The objective of the research was to evaluate the final productivity on the 



influence of glyphosate and manganese on the control of invasive plants. The research was 

carried out in the experimental farm of Unicesumar (BIOTEC), in the city of Maringá – Pr., 

agricultural year 2016/2017. The experiment was conducted in completely randomized blocks 

design, with 5 treatments and 5 repetitions, totaling 25 plots, being, Treatment 1 : no 

applications, Treatment 2: application of glyphosate in V4, Treatment 3: application of 

glyphosate and manganese in V4, Treatment 4: application of glyphosate in V4 and V6, 

Treatment 5: application of glyphosate and manganese in V4 and V6. During the development 

of the soybean, it did not show symptoms of phytotoxicity, due to the application of 

glyphosate. After the separate harvesting of each plot, the data were submitted to statistical 

analysis. In both final and bulk yield of one thousand grains, there was no significant increase 

in productivity due to the application of glyphosate plus manganese foliar fertilization. 
 

Keywords: Herbicide. Phytotoxicity. Plant Nutrition.  
 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

A soja [Glycine max (L.) Merrill] é uma das principais culturas no Brasil, onde sua 

exploração ocorre em extensa área. Segundo (COMPANHIA NACIONAL DE 

ABASTECIMENTO – CONAB 2017) nos últimos anos as áreas de exploração da cultura 

vem aumentando, na safra 2016/17 foram cultivados pouco mais de 33,71 milhões de hectares 

de soja. Por ser a maior cultura cultivada as inovações em tecnologias e estudos, refletem na 

economia do país de forma positiva.  

Por ser de grande importância econômica, é necessário o conhecimento de fatores que 

possam limitar a exploração máxima do potencial produtivo da soja, sendo um desses fatores, 

as plantas invasoras que podem influenciar de forma negativa a produtividade final 

(LAMENGO et al., 2004). As plantas daninhas que se encontram em meio ao cultivo 

interferem no desempenho da soja, pois acabam competindo entre si por elementos como 

água, luz, espaço, nutriente e entre outros fatores. Uma das alternativas mais eficientes para o 

controle de plantas invasoras é a utilização de herbicidas, sendo aplicados em pré-emergência 

e/ou pós-emergência. 

Com os avanços na biotecnologia foi possível a criação de cultivares transgênicas 

resistentes a molécula de glifosato. Segundo (ISAAA, 2016), Entre os transgênicos 

cultivados, a soja RR (Roundup Ready) é a principal, e de toda a área cultivada no Brasil 

93,4% da soja é transgênica. 

 De acordo com (VELINE et al., 2009) nos dias de hoje, o glifosato é o herbicida mais 

estudado e utilizado devido seu amplo espectro de ação e sua eficiência no controle de plantas 

invasoras. Na soja transgênica o glifosato é aplicado em pós-emergência, realizando assim um 
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controle efetivo de plantas invasoras, em um momento que a competição seria extremamente 

negativa para a cultura (TUFFI SANTOS et al., 2007). O herbicida pode ser exsudado na 

rizosfera das plantas-alvo e ser, pelo menos em parte, absorvido pelas plantas não alvo 

cultivadas na mesma área (KREMER et al. 2005; NEUMANN et al., 2006; RODRIGUES et 

al., 1982). 

Há relatos que as plantas de soja RR (Roundup Ready) são menos eficientes no 

acúmulo de Mn que as convencionais (GORDON, 2007); ainda, a utilização de glifosato tem 

sido relacionada com a imobilização de nutrientes no solo e nas plantas (BERNARDS et al., 

2005). A soja tolerante ao glifosato pode sofrer injúrias ocasionadas pelo herbicida, sob 

determinadas condições e formulações do sal de glifosato (REDDY & ZABLATOWING, 

2003). De acordo com (HUBER, 2007) este sintoma foi resultante de uma deficiência 

induzida de micronutriente, especialmente o manganês (Mn), causada pela aplicação deste 

herbicida. Este efeito gerou uma preocupação, pois um decréscimo na produtividade de grãos 

pode ocorrer por falta deste micronutriente. A aplicação de glifosato em soja RR ocasionou 

uma diminuição da população dos organismos redutores em contra partida manteve a 

população de organismos oxidantes de Mn na rizosfera da planta. Este aumento da população 

de organismos oxidantes em relação aos organismos redutores, favoreceu a transformação do 

Mn
2+

 (forma ativa, absorvível pelas plantas) em Mn
4+

 (forma inativa, não absorvível pelas 

plantas) causando como consequência, a deficiência de Mn na soja RR. 

O Mn desempenha papel importante na ativação de enzimas (Mn+2 e Mg+2 são 

intersubstituíveis na ativação de muitas enzimas fosforilativas) na participação da reação de 

fotólise da água, na evolução do O2 no sistema fotossintético, na formação da molécula de 

clorofila e na formação, multiplicação e funcionamento dos cloroplastos. Além de atuar no 

metabolismo do nitrogênio e nos compostos cíclicos como precursor de aminoácidos, 

hormônios, fenóis e ligninas (MARSCHNER, 1995; MALAVOLTA, 2006). O transporte do 

Mn na planta a longas distâncias ocorre via xilema, cujo nutriente está presente 

principalmente com Mn
2+

 em equilíbrio com os compostos orgânicos pouco estáveis. 

Transloca-se livremente na corrente transpiratória e, quando o suprimento é adequado , se 

acumula nas raízes, caules e folhas sendo classificado usualmente como “imóvel no floema”, 

entretanto move-se para as sementes em desenvolvimento, mas, ao que parece, não para as 

raízes (MALAVOLTA, 2006). 

Devido a alta taxa de utilização do glifosato em pós-emergência na soja, e os inúmeros 

estudos já realizados da deficiência do Mn; objetivou-se estudar a influencia do glifosato, Mn 

e das plantas invasoras sobre a cultura explorada na produtividade final.  
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2 DESENVOLVIMENTO  

 

O experimento foi realizado na Biotec (Fazenda Experimental da Unicesumar) no 

município de Maringá – Paraná, localizado a 23º20’44,5” de latitude sul e 51º52’29,9” de 

longitude oeste, durante a safra de 2016/2017, o solo da área foi classificado como Latossolo 

Vermelho Distrófico, de acordo com o mapa de solos do Paraná (ITCG, 2017).  

A área foi conduzida no delineamento inteiramente casualizado, com 5 repetições, e 5 

tratamentos, realizados da seguinte forma: 1) Sem aplicação de glifosato; 2) Aplicação de 972 

g ha
-1  

de ingrediente ativo (i.a.) de glifosato no estádio fenológico V4; 3) Aplicação de 972 g 

ha
-1 

de ingrediente ativo (i.a.) de glifosato mais 133 g ha
-1

 de sulfato de manganês no estádio 

fenológico V4; 4) Aplicação de 972 g ha
-1

 de ingrediente ativo (i.a.) de glifosato no estádio 

fenológico V4 + 648 g ha
-1

 de ingrediente ativo (i.a.) de glifosato no estádio fenológico V6; 5) 

Aplicação de 972 g ha
-1

 de ingrediente ativo (i.a.) de glifosato mais 133 g ha
-1

 de sulfato de 

manganês no estádio V4 + 648g ha
-1

 de ingrediente ativo (i.a.) de glifosato mais 133 g ha
-1 

de 

sulfato de manganês em V6. O produto a base de glifosato utilizado foi o Roundup Ready
®

 

nas doses de 1,5 L ha
-1 

em V4 e 1,0 L ha
-1 

em V6, e como fonte de manganês foi utilizado o 

produto Starter Manganês Adhera
®
 na dose de 2,0 L ha

-1
 tanto em V4 quanto em V6, tendo 

como matéria prima o sulfato de manganês, contendo uma concentração de 66,5 g/L de 

manganês, com uma densidade de  1,33 g/ml.  

Para a pesquisa foi realizado o plantio direto com espaçamento de 0,40 m entre linhas, 

cada parcela possuía 10 linhas de 5 metros totalizando uma área de 20 m
2
. A semeadura 

ocorreu no dia 11-10-2016, utilizando-se da cultivar BMX Potência RR tratada com 200 ml 

de calda composta por: (Fipronil) 250 g/L; (Piraclostrobina) 25 g/L e (Tiofanato-metílico) 225 

g/L, e inoculada com o produto comercial Masterfix Turfoso na dose de 600g ha
-1

 contendo 

em sua composição bactérias do tipo Rhizobium. A densidade de plantio foi de 13,7 sementes 

por metro linear, obtendo cerca de 10,9 plantas por metro. A adubação foi realizada com 244 

kg ha
-1

 de NPK do formulado 04-30-10. 

A colheita foi realizada no dia 04-03-2016 aonde foram coletados de maneira manual 

os pés de soja individualmente, a área útil colhida foi de 3,2 m
2
, sendo 4 linhas de 2 m. A 

trilha da soja foi realizada em um equipamento de motor estacionário, as parcelas foram 

colhidas separadamente, pesadas e transformadas em kg ha
-1

, a umidade foi verificada e os 

teores corrigidos para 14% de umidade, sendo verificado também a massa de 1000 grãos. 
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Os resultados obtidos foram submetidos à análise de variância pelo teste F, e as 

médias comparadas pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade, o programa estatístico 

utilizado foi o Sisvar. 

 

  

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Dentre as características avaliadas, a interação dos tratamentos utilizando glifosato e 

adubação foliar de manganês não houve interação significativa, apontando que os tratamentos 

não influenciaram significativamente a produtividade final (Tabela 1). 

 

Tabela 1 – Massa de mil grãos em gramas, e produtividade em quilos por hectare de soja em 

resposta aos diferentes manejos de glifosato e manganês.   

Tratamentos Massa de 1000 grãos (g) Produtividade Kg.ha
-1

 

Tratamento 1 152,24 a 3.487,72 a 

Tratamento 2 153,96 a 3.888,36 a 

Tratamento 3 164,32 a 3.938,78 a 

Tratamento 4 156,48 a 4.118,04 a 

Tratamento 5 143,08 a 4.222,77 a 

CV% 14,95 6,08 

Fcal 0,035
* 

0,368
ns 

(*) significativo ao nível de 5% de probabilidade pelo teste F; (ns) não significativo. 

 

Em nenhum momento do desenvolvimento da cultura foram observados sintomas 

visíveis de fitotoxidez na soja em decorrência da aplicação de glifosato. Trabalho semelhante 

como apresentado por (FOLONI et al., 2005), não identificaram o efeito do glifosato aplicado 

em pós emergência, tanto em uma aplicação como em duas aplicações, sendo sequenciais, na 

produção de grãos na variedade de soja MSoy 8888-RR. Esta observação corrobora com os 

resultados obtidos por (STEFANELLO et al., 2011), que estudando o efeito de herbicidas a 

base de glifosato, não observaram visualmente fitotoxidez na soja que pudessem ser 

conferidos ao glifosato. A interação entre glifosato e manganês em mistura de calda, e em 

pulverização, tanto glifosato como manganês não apresentaram influencia na produtividade de 

grãos da cultivar Asgrow 5401 RR, segundo experimento realizado por (BAILEY et al., 

2002). Conforme apresentado por (BASSO et al., 2011), apesar de identificar diferenças no 
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teores foliares de Mn dentre os tratamentos com e sem o fornecimento de Mn via foliar, não 

observaram o aumento de produtividade em decorrência dos tratamentos.  

 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Com o presente trabalho pode-se concluir que a aplicação de glifosato e adubação 

foliar de manganês, não influenciaram a um incremento na produtividade final e massa de mil 

grãos. Os resultados obtidos em resposta dos diferentes tratamentos não se diferenciaram 

significativamente, tanto em uma aplicação quanto em duas aplicações sequenciais 

respectivamente de glifosato mais manganês.   

 

 

REFERÊNCIAS  

 

BAILEY, W. A.; POSTON, D. H.; WILSON, H. P.; HINES, T. E. Glyphosate interactions 

with manganese. Weed Technology, Champaign, v. 16, n. 4, p. 792-799, 2002. 

 

BASSO, C.J. et al. Aplicação foliar de manganês em soja transgênica tolerante ao glyphosate. 

Ciência Rural, v.41, n.10, p.1726- 1731, 2011. 

 

BERNARDS, M. L.; THELEN, K.; PENNER, D. Glyphosate efficacy is antagonized by 

manganese. Weed Technology, Lacombe, v. 19, n. 1, p. 27-34, 2005. 

 

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO. Acompanhamento da safra 

brasileira, grãos; V.4 – SAFRA 2016/17- N.8 – Oitavo Levantamento | Maio 2017. 

 

FOLONI, L. L.; RODRIGUES, D.; FERREIRA, F.; MIRANDA, R.; ONO, E. O. Aplicação 

de glifosato em pós-emergência, em soja transgênica cultivada no cerrado. Revista Brasileira 

de Herbicidas, Passo Fundo, v. 4, n. 3, p. 47-58, 2005. 

 

GORDON, B. Manganese nutrition of glyphosate-resistant and conventional soybeans. Better 

Crops, Georgia, v. 91, 4, p.12-13, 2007.  

 

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. 

 

ISAAA. Resumo do ISAAA 52-2016: Sumário Executivo. Disponível em: 

<http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/52/executivesummary/default.asp>. 

Acesso em: 25 de maio de 2017. 

 



9 

 
 

ITCG. SOLOS – ESTADO DO PARANÁ, Disponível em: 

<http://www.itcg.pr.gov.br/arquivos/File/Produtos_DGEO/Mapas_ITCG/PDF/Mapa_Solos.p

df>. Acesso em: 25 de Julho de 2017. 

 

KREMER, R. J.; MEANS N. E.; KIM, S. Glyphosate affects soybean root exudation an 

rhizosphere micro-organism. Intern J. Anal. Chem., v. 85, p. 1165-1174, 2005. Disponível 

em: <http://www.ars.usda.gov/sp2UserFiles/Place/36221500/cswq-0210 170287.pdf.>. 

Acesso em: 05 de Maio de 2017. 

 

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, n. 4, p. 491-498, 

2004. 

 

MALAVOLTA, E. Manual de nutrição de plantas. São Paulo: Agronômica Ceres, 2006. 

638 p. 

 

MARSCHNER, H. Mineral nutrition of higher plants. 2. ed. London: Academic Press, 

1995. 889p. 

 

REDDY, N.K.; ZABLOTOWICZ, R.M. Glyphosate-resistant soybean response to various 

salts of glyphosate and glyphosate accumulation in soybean nodules. Weed Science, v.51, 

n.4, p.496-502, 2003. Disponível em: <http://www.bioone.org/doi/full/10.1614/0043 

1745%282003%29051%5B0496%3AGSRTVS%5D2.0.CO%3B2>. Acesso em: 05 de Maio 

de 2017. 

 

STEFANELLO, F.F. et al. Efeito de glyphosate e manganês na nutrição e produtividade da 

soja transgênica. Semina: Ciências Agrárias, v.32, n.3, p.1007-1014,  2011. 

 

TUFFI SANTOS, L. T. D.; TIBURCIO, S. A. R.; SANTOS, B. J.; FERREIRA, A. F.; 

OLIVEIRA, A. J.; BENTIVENHA, S.; FERREIRA, R. L. Exsudação radicular de 

glyphosate por Braquiária e seus efeitos em plantas de eucalipto. In: I Simpósio 

Internacional Sobre Glyphosate. Botucatu - Brasil. Outubro, 2007. 

 

VELINE, E.D.; MESCHEDE, D.K.; CARBONARI,  C.A. & TRINDADE, M.L.B., 

Glyphosate. Botucatu, SP: FEPAF, 2009. 493 P. 


