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RESUMO

ZORZZI,  Ivan  Carlos.  Controle  da  ferrugem asiática  da  soja  utilizando  produtos
alternativos.  48 f.  Dissertação  (Mestrado  em  Agronomia)  –  Programa  de  Pós-
Graduação em Agronomia (Área de Concentração: Produção vegetal), Universidade
Tecnológica Federal do Paraná. Pato Branco, 2019.

Nos últimos anos,  tem se observado uma expansão significativa do mercado de
produtos orgânicos, impulsionado basicamente por novos padrões de consumo de
alimentos  e  por  novos  padrões  de  produção  adotados  pelos  produtores.  Neste
contexto,  o  principal  problema  fitossanitário  da  soja  em  sistema  orgânico  é  a
ferrugem asiática (Phakopsora pachyrhizi  Sidow),  para qual  existe  dificuldade de
controle,  considerando a  restrição  de  produtos  autorizados  para  uso no sistema
orgânico e a limitação de pesquisas relacionadas a esse sistema de manejo.  O
objetivo do trabalho foi avaliar o efeito de produtos alternativos sobre a germinação
de uredósporos,  na severidade da ferrugem da soja em folhas destacadas e  no
controle da doença em condições de casa de vegetação e a campo. Os tratamentos
alternativos foram constituídos por silicato de cálcio, calda sulfocálcica e bordalesa e
oxicloreto  de  cobre.  As  variáveis  analisadas  foram  germinação  de  uredósporos,
severidade da doença,  nível  de desfolha,  área abaixo da curva de progresso da
doença  (AACPD),  massa  de  mil  grãos  e  produtividade.  Os  resultados  obtidos
indicam que existe a possibilidade de uso do oxicloreto de cobre para manejo da
ferrugem asiática em sistemas orgânicos de produção. O oxicloreto de cobre reduziu
a  germinação  de  uredósporos  e  quando  avaliado  em  condições  controladas
utilizando folhas destacadas e casa de vegetação reduziu a severidade da doença.
Em condições de campo, o  oxicloreto de cobre nas doses de 588 e 882 g ha-1

reduziu severidade e AACPD, além de incrementar a produtividade em 1434 kg ha -1

em relação a testemunha.  Conclui-se que o oxicloreto de cobre pode ser  usado
como  ferramenta  no  manejo  da  ferrugem  asiática  em  sistemas  orgânicos  de
produção de soja.

Palavras-chave: Glycine max. Agricultura alternativa. Cobre.



ABSTRACT

ZORZZI, Ivan Carlos. Control of Asian soybean rust using alternative products. 48 f.
Dissertation (Masters in Agronomy) - Graduate Program in Agronomy (Concentration
Area: Crop), Federal University of Technology Paraná. Pato Branco, 2019.

In recent years, there has been a significant expansion of the organic market, driven
primarily by new food consumption standards and new production standards adopted
by producers.  In  this  context,  the  main  phytosanitary  problem of  soybean in  the
organic  system  is  Asian  rust  (Phakopsora  pachyrhizi),  for  which  it  is  difficult  to
control,  considering  the  restriction  of  products  authorized  for  use  in  the  organic
system  and  the  limitation  of  research  related  to  this  management  system.  The
objective  of  this  work  was  to  evaluate  the  effect  of  alternative  products  on  the
germination of uredospores, on the severity of soybean rust on highlighted leaves
and  on  the  control  of  the  disease  under  greenhouse  and  field  conditions.  The
alternative treatments were calcium silicate, sulphocalcic and Bordeaux, and copper
oxychloride. The variables analyzed were uredospores germination, disease severity,
defoliation level, area under the disease progress curve (ABDPC), a thousand grain
mass and productivity. The results indicate that there is a possibility of using copper
oxychloride to handle Asian rust in organic production systems. Copper oxychloride
reduced  the  germination  of  uredospores  and  when  evaluated  under  controlled
conditions  using  detached  leaves  and  greenhouse  reduced  the  severity  of  the
disease. In field conditions, copper oxychloride at the doses of 588 and 882 g ha -1

reduced severity and ABDPC, in addition to increasing productivity at 1434 kg ha -1 in
relation to the control. It is concluded that copper oxychloride can be used as a tool in
the management of Asian rust in organic systems of soy production. 

Keywords: Glycine max. Alternative agriculture. Copper.
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1 INTRODUÇÃO

Novos  padrões  de  consumo  de  alimentos  pela  população,  tem

impulsionado  o  consumo  de  alimentos  orgânicos  nos  últimos  anos.  Os  novos

padrões são  baseados principalmente  em  conceitos  de  preservação  do  meio

ambiente e busca por uma alimentação saudável. Adicionalmente, alguns produtores

estão repensando a forma de produzir, motivados principalmente pela dependência

de insumos externos, crenças filosóficas ou ainda a possibilidade incrementar sua

rentabilidade, por meio de prêmios pagos a produção orgânica.

Neste contexto, o estabelecimento de sistemas orgânicos de produção

de  milho  e  soja  são  importantes  para  possibilitar  atividades  ligadas  à  pecuária

orgânica, como a produção de ovos, leite e carne. A partir disso, entre os produtos

orgânicos com maior área cultivada e volume de produção, vem se destacando a

soja [Glycine max (L.) Merrill] com 12.516 hectares (MEDEIROS et al., 2006). No

estado do Paraná a produção de soja orgânica representa importante fonte de renda

para agricultores familiares, representando uma área estimada de 1650 hectares e

uma produção de cinco mil toneladas (IBGE, 2011).

Apesar  de  observarmos  expansão  na  área  cultivada  no  Brasil  nos

últimos anos, ainda há uma carência de informações, principalmente para culturas

de grãos, o que impossibilita uma maior adoção desse sistema de cultivo por mais

produtores.  Entre  as  informações  mais  escassas  estão  às  fitossanitárias,

destacando-se  a  ferrugem  asiática  da  soja  causada  pelo  fungo  Phakopsora

pachyrhizi Syd.  & P.  Syd,  principal  doença da cultura.  A  importância  da  doença

aumenta principalmente em cultivos manejados sob sistema orgânico, onde não é

permitido o uso de fungicidas convencionais, limitando seu controle.

O potencial de dano da doença está relacionado à desfolha prematura

e redução do ciclo da cultura devido à morte prematura dos tecidos, condições que

impactam negativamente na produtividade. Essas perdas podem variar de 10 a 90%

dependendo das condições climáticas e do manejo geral da cultura (YORINORI et

al., 2005). 

Em  cultivos  orgânicos  de  soja  tem  se  utilizado  para  o  manejo  da

doença  produtos  a  base  de  oxicloreto  de  cobre,  calda  bordalesa  e  sulfocálcica
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associados ou não a fontes de silício, porém são escassos os estudos que avaliam a

eficiência desses insumos. Com relação as caldas têm se dificuldade de padronizar

a qualidade de produção, que na maioria das vezes é caseira. Neste contexto, o

oxicloreto de cobre vem ganhando espaço, por apresentar facilidade de aplicação e

estar pronto para uso, permitindo atender áreas extensas de cultivo.

Com base no exposto,  o  objetivo do trabalho foi  avaliar  o  efeito  de

produtos  alternativos  sobre  a  germinação  de  uredósporos,  na  severidade  da

ferrugem da soja em folhas destacadas e no controle da doença em condições de

casa de vegetação e a campo.
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2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 ASPECTOS GERAIS DA CULTURA DA SOJA

A soja (Glycine max (L.) Merrill) é originaria da região da Manchúria,

China e graças as suas características nutritivas, industriais e ampla adaptação a

diferentes características edafoclimáticas, seu cultivo é um dos mais expressivos no

mundo (COSTA NETO; ROSSI, 2000). Foi introduzida no Brasil no ano de 1882, na

Bahia, mas foi em Santa Rosa, Rio Grande do Sul que seu cultivo comercial teve

início, no ano de 1914 (SANTOS, 1988).

Atualmente a produção de soja no mundo é de 336,699 milhões de

toneladas em uma área plantada de 124,580 milhões de hectares,  nos Estados

Unidos,  maior  produtor  mundial  do  grão,  a  produção  é  de  119,518  milhões  de

toneladas  e  produtividade  média  de  3.299  kg  ha-1 (USDA,  2018).  Já  o  Brasil,

segundo maior  produtor  mundial  do  grão,  tem produção  de  116,996  milhões  de

toneladas  e  área  plantada  de  35,1  milhões  de  hectares,  resultando  em  uma

produtividade  média  de  3.350  kg  ha-1 (CONAB,  2018).  Ainda  de  acordo  com a

CONAB aos maiores estados produtores são o Mato Grosso, Paraná e Rio Grande

do  Sul,  com  médias  de  produtividade  de  3.350,  3.503,  2.981kg  ha -1,

respectivamente.

Com relação ao cultivo de soja orgânica, essa cultura é representada

nacionalmente por 12.516 hectares (MEDEIROS et al., 2006). No estado do Paraná

a produção de soja orgânica representa importante fonte de renda para agricultores

familiares, representando uma área estimada de 1650 hectares e uma produção de

cinco mil toneladas alcançada por 214 produtores (HIRAKURI et al., 2011). Assim a

produtividade média das áreas orgânicas no estado do Paraná foi de 3030 kg ha -1,

472 kg abaixo da média geral.

No Brasil, a soja tradicional é considera uma fonte de proteína e óleo

de boa qualidade e baixo custo (ALMEIDA et al., 2005). Por sua vez a soja orgânica

cultivada  livre  de  produtos  químicos  como  herbicidas,  fungicidas  e  inseticidas

convencionais,  tem  custo  de  produção  menor  do  que  no  sistema  convencional
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(HIRAKURI et al., 2011). Cerca de 70% da produção nacional de soja orgânica é

exportada para União Europeia (WENZEL, 2018), onde é utilizada principalmente na

produção  orgânica de bovinos, suínos e aves.

A soja tem ciclo anual e pertence a família Fabaceae e tem reprodução

autógama (SEDIYAMA, 2009).  O desenvolvimento da cultura é dividido em duas

fases, vegetativa e reprodutiva. A fase vegetativa é subdividida em emergência (Ve),

estádio cotilédone (Vc) e posteriormente V1 até Vn, de acordo o desenvolvimento de

novos  folíolos.  A  mudança  de  estádio  é  caracterizada  pelo  desenvolvimento

completo  do  folíolo  imediatamente  acima.  O  desenvolvimento  completo  é

caracterizado pela abertura completa da folha,  ou seja,  os bordos não se tocam

mais. A fase reprodutiva é subdivida em oito partes, sendo elas, florescimento (R1 e

R2), desenvolvimento da vagem (R3 e R4), desenvolvimento da semente/grão (R5 e

R6) e a maturação da planta (R7 e R8) (FEHR; CAVINESS, 1977).

Observamos que existe uma diferença significativa entre o potencial de

produtividade e a produtividade atual. Entre os entraves para atingir tal produtividade

podemos citar os problemas fitossanitários, climáticos e operacionais no manejo da

cultura.  Com relação as doenças no Brasil  foram identificadas mais  de  40,  com

potencial de perda de produção variando entre 15 e 20%, podendo chegar a 100%

dependendo do patógeno e das condições ambientais e de controle (EMBRAPA,

2010).

De  maneira  geral,  para  as  doenças  que  interferem  no  processo

fotossintético considera-se o período crítico entre os estádios R1 e R5, ou seja, do

início  do  florescimento  até  metade  do  enchimento  de  grãos.  Este  período  está

fortemente  correlacionado  com  número  de  grãos  por  planta,  que  por  sua  vez

depende da capacidade da planta interceptar radiação solar pela área foliar sadia e

acumular biomassa (KANTOLIC, CARMONA, 2012). Nesse sentido o uso racional

de  fungicidas,  permite  que  o  genótipo  expresse  seu  potencial  produtivo,  pela

eliminação do patógeno e manutenção de área foliar  sadia e fotossinteticamente

ativa.

A falta de controle de doenças no sistema orgânico de produção de

soja, é prática comum entre os produtores. A baixa adoção do controle de doenças é

motivada pela pouca disponibilidade de insumos e ainda pela falta de comprovação
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da eficiência de controle dos insumos que estão disponíveis. 

2.2 FERRUGEM ASIÁTICA DA SOJA

A ferrugem da soja tem como agentes etiológicos duas espécies de

fungo do gênero  Phakopsora: P. meibomiae e P. pachyhrizi, a primeira é agente

casual da ferrugem americana e a segunda da ferrugem asiática da soja (FAS). A

ferrugem americana dificilmente causa perdas nas condições brasileiras, ocorrendo

em condições de clima ameno com temperatura média menor de 25° C e umidade

relativa elevada, condições observadas geralmente em locais com altitude superior a

800 metros. Por outro lado, a FAS pode causar perdas em locais com variação de

temperatura entre 15-30° C, concomitante ao molhamento foliar superior a 10 horas

(YORINORI; LAZZAROTTO, 2004).

O agente causal da FAS que é um fungo do filo Basidiomycota, classe

Basidiomycetes, ordem Uredinales e família Phakopsoraceae (REIS; CASA, 2012),

no Brasil  a doença teve grande expansão somente a partir  da safra  2001/2002,

atingindo  vários  estados,  entre  eles  RS,  SC,  PR,  SP,  MG,  MS,  MT  e  GO

(YORINORI; LAZZAROTTO, 2004).

A principal estrutura de dispersão da doença é o uredósporo, que são

removidos das urédias presentes em folhas infectadas e transportados pelo vento,

podendo  ser  transportados  entre  lavouras  próximas  ou  até  mesmo  por  longas

distâncias.  Nesse sentido  supõe-se que as primeiras estruturas de dispersão do

fungo tiveram origem em países do Sul da África, sendo transportados por correntes

aéreas do pacífico até o continente americano (YORINORI, 2003).

 Quando presente os danos podem variar de 10 a 90% dependendo

das condições climáticas e do manejo geral da cultura (YORINORI et al., 2005). As

perdas em produtividade estão relacionadas a desfolha precoce, que compromete a

formação, enchimento e peso do grão (GODOY et al.,  2016), assim quanto mais

cedo a doença estabelecer-se maiores serão as perdas econômicas.

A FAS é  a  principal  doença na cultura  da soja,  seguida pelo  mofo

branco (Sclerotinia sclerotiorum (Lib.)) e as doenças de final de ciclo (GODOY et al.,

2016).  Estima-se que já foram gastos US$ 15 bilhões no controle da doença na
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primeira década após seu descobrimento e perda de 30% da produção até 2025

(IEAg/ABAG, 2015).  A perda de produção ocorre principalmente pela redução na

taxa de troca de carbono, reduzindo a eficiência do fotossistema II, interferindo na

interceptação e uso da radiação solar (KUMUDINI et al., 2008).

A sintomatologia típica da FAS inicialmente são pequenas lesões de

coloração  mais  escura  que  o  tecido  sadio  da  folha,  que  depois  evoluem  para

pequenas protuberâncias de coloração castanha na superfície abaxial da folha, as

quais  liberam  uredósporos  (GODOY  et  al.,  2016).  A  medida  que  a  doença

desenvolve-se  as  lesões  aumentam  e  o  tecido  ao  redor  das  urédias  adquire

coloração marrom, formando lesões em ambas as faces da folha. Assim em altas

pressões  da  doença  ocorre  o  amarelecimento  seguido  de  abscisão  das  folhas,

gerando desfolha precoce da cultura (REIS; BRESOLIN; CARMONA, 2006).

No campo a identificação da doença é dificultada por apresentar um

período de latência, que é o período entre a deposição do esporo e aparecimento

dos primeiros sintomas. Para ALVES et al. (2006) esse período variou de acordo

com a temperatura, sendo de 30, 10 e 12 dias para as temperaturas 10, 20 e 28 °C,

respectivamente.  Os  primeiros  sintomas  foram  observados  11  dias  após  a

inoculação  em  casa  de  vegetação  com  temperatura  variando  de  19  a  28  °C

(GODOY; CANTERI, 2004).

 Para germinar o uredósporo necessita formar o tubo germinativo que é

delimitado por um apressório e dividido por septo. Além disso na base do apressório

desenvolve-se o haustório que depois de penetrar na célula se expande no tecido

intercelular e no tecido do mesofilo (MEDICE, 2007). A penetração no tecido vegetal

na maioria das situações se dá nas junções das células da epiderme e em alguns

casos pelos estômatos, contudo no segundo caso a formação de apressórios não foi

observada (ZAMBENEDETTI et  al.,  2007).  Ainda de acordo com autor anterior a

formação do apresório ocorre de 4 a 6 horas após a inoculação.

O agente casual da FAS consegue infectar plantas em temperaturas

entre 10 e 27,5 °C, sendo a temperatura ótima entre 20 e 23 °C com um período de

molhamento foliar mínimo de 6 horas (ALVES et al., 2006). Outros autores citam que

para germinar  e  penetrar  na  planta,  os  uredósporos necessitam de  temperatura

entre 8 °C e 28 °C, sendo o ótimo entre 18 °C e 26,5 °C (HENNING et al., 2014).
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A cor da lesão indica uma reação de resistência ou suscetibilidade da

cultivar  de  soja,  sendo  de  cor  marrom-avermelhada  (lesão  RB)  indicação  de

resistência parcial, isto é, apesar de haver a infecção no tecido vegetal, não ocorre

esporulação; e de cor castanha (lesão TAN) indicação de suscetibilidade (GODOY et

al., 2016).

Além disso o fungo  P. pachyrhizi  é parasita obrigatório, por isso sua

manutenção no ambiente depende de hospedeiros vivos.  No Brasil  as principais

fontes de inócuo plantas voluntárias de soja, plantas de feijoeiro e os hospedeiros

secundários como o kudzú (Pueraria montanavar. Lobata) (REIS et al., 2012). Ainda

segundo os autores, o fator limitante para a ocorrência da doença são as condições

climáticas  favoráveis  ao  estabelecimento  e  desenvolvimento  da  doença,  já  que

existe ampla disponibilidade de inóculo.

2.3 ESTRATÉGIAS E PRODUTOS ALTERNATIVOS PARA CONTROLE DA 
FERRUGEM ASIÁTICA DA SOJA

Entre as estratégias recomendadas para o manejo da FAS destacam-

se:  utilização  de  cultivares  de  ciclo  precoce,  semeadura  no  início  da  época

recomendada, a eliminação de plantas de soja voluntárias, ausência de cultivo de

soja na entressafra por meio do vazio sanitário, monitoramento da lavoura, utilização

de  cultivares  com  resistência  e  a  utilização  de  fungicidas  no  aparecimento  dos

sintomas ou preventivamente (TECNOLOGIAS, 2013). Assim, os fungicidas são a

principal  ferramenta no manejo da FAS incidente na soja (GODOY et al.,  2007),

sendo essa condição valida também para o cultivo de soja orgânica.

Demonstrada a importância do uso de fungicidas como estratégia de

manejo  da  FAS,  em  áreas  com  produção  de  soja  orgânica  usa-se

fungicidas/insumos  autorizados  para  uso  na  Agricultura  Orgânica.  Seguindo  as

exigências  da  Lei  N°  10.831/03,  decreto  N°  6.323/07  e  recomendações  das

Instruções Normativas 46 de 2011 e 17 de 2014, que tratam da produção orgânica

vegetal e animal no Brasil.

De acordo com as referidas instruções normativas podem ser utilizadas

as substâncias  ativas:  sulfato  e oxicloreto  de cobre  (máximo 6 kg  de cobre  por
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hectare  por  ano),  enxofre  elementar  e  óxido  de cálcio  (cal  virgem) e  silicato  de

cálcio, desde que autorizadas Organismo de Avaliação da Conformidade Orgânica

(OAC).

A classe de fungicidas inorgânicos pode ser  dividida em cúpricos e

sulfúricos  (RODRIGUES,  2006;  FRAC,  2017),  sendo  representada  no  manejo

orgânico pelas caldas bordalesa, sulfocálcica e oxicloreto de cobre. Historicamente

os  fungicidas  protetores  inorgânicos  foram  os  primeiros  compostos  químicos

utilizados em larga escala para o manejo de doenças em plantas (AZEVEDO, 2017).

Portanto,  devido  a  característica  de  proteção  devem ser  aplicados  antecendo  a

deposição das estruturas de reprodução nos sítios de infecção do hospedeiro, assim

se tem a possibilidade de ação antes ou durante o processo de germinação do fungo

(REIS, 2016).

Considerando o exposto acima, existe um número restrito de insumos

autorizados para uso na produção de soja orgânica e existem poucos estudos na

literatura  mostrando a real  eficiência de  controle  desses em relação ao controle

convencional  com  fungicidas  químicos.  Assim  buscou-se  abaixo,  descrever  os

mecanismos  de  ação  de  cada  insumo  alternativo,  bem  como  alguns  resultados

obtidos na literatura.

2.3.1 Caldas protetoras

A calda bordalesa é fabricada a partir da mistura de cal virgem e sulfato

de  cobre,  apresenta  ação  fungicida  e  bactericida  quando  aplicada  de  maneira

preventiva (MAZARO et al., 2013). Essa calda é preparada a partir da dissolução do

sulfato de cobre e do óxido de cálcio (cal virgem) em vasilhames separados e em

quantidades de cada ingrediente dependente da concentração da calda esperada.

Geralmente são utilizadas combinações de 1 kg de sulfato de cobre com 1 kg de

óxido de cálcio (ZORZZI et al., 2017).

De forma isolada os componentes da calda bordalesa não tem efeito

de controle como na mistura final, podendo até mesmo ter efeito fitotóxico no caso

do sulfato de cobre. Esse efeito sinérgico entre os íons cúpricos, sulfato, cálcio e

OH-, que exerce controle sobre as doenças (POLITO, 2001).
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Na literatura são relatados controles significativos com a utilização de

calda bordalesa para a requeima da batata e míldio em videira (GONÇALVES, 2007;

PERUCH,  2008).  Para  a  cultura  da  soja,  a  utilização  quinzenal  da  calda

proporcionou controle 63% da FAS em sistema orgânico de produção (CARVALHO,

2009). Também se tem a recomendação da calda para controle da ferrugem do café

(Hemileia vastatrix) e ferrugem da figueira (Cerotelium fici) (AZEVEDO, 2017).

Já a calda sulfocálcica quando aplicada sobre as plantas reage com o

gás carbônico e água, gerando gás sulfídrico (H2S) e enxofre coloidal (S) (POLITO,

2001).  O  enxofre  ao  penetrar  nas  células  impede  o  transporte  de  elétrons  na

mitocôndria, impedindo a respiração e multiplicação do microrganismo patogênico

(AZEVEDO,  2015).  A  calda  sulfocácica  tem  sido  utilizada  com  certa  frequência

devido a suas características fungicida, inseticida e acaricida (MAZARO et al., 2013),

principalmente em fruticultura, figo, macieira, videira, caquizeiro e citros (AZEVEDO,

2017). 

 A preparação da calda sulfocálcica é feita utilizando enxofre em pó e

cal virgem sob agitação e fervura (ZORZZI et al., 2017). Em resumo adiciona-se o

enxofre em um recipiente com um pouco de água morna, agitando-se até formar

uma pasta,  posteriormente  adiciona-se  a  cal  e  água  sob  agitação  constante.  O

volume de água deve ser mantido durante a fervura de aproximadamente uma hora.

As quantidades de cada ingrediente dependem da concentração a ser alcançada,

por exemplo, com 20 L de água, 1 kg de cal virgem e 2 kg de enxofre, obtêm-se uma

calda com aproximadamente 29-32 °Bé.

2.3.2 Oxicloreto de cobre

Os fungicidas com compostos fixos de cobre, vieram de certo modo

para substituir a utilização das caldas, principalmente pela dificuldade de preparo e

falta de garantias mínimas na fabricação, viabilizando o uso em grandes áreas sob

sistema orgânico de produção. Tais compostos recebem o nome de compostos fixos

de  cobre  por  apresentarem o  íon  cobre  preso  a  uma estrutura  química  estável

(AZEVEDO,  2017).  Na  cultura  do  cafeeiro  o  oxicloreto  de  cobre  é  amplamente

utilizado  para  manejo  da  ferrugem  da  cultura  (Hemileia  vastatrix),  inclusive  em
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cultivos não orgânicos.

O oxicloreto de cobre, quando em contato com a água libera um cobre

iônico (Cu+2), uma molécula de cloro e três hidroxilas (AZEVEDO, 2017). O cobre

iônico liberado na reação com água, quando em contato com os esporos e/ou tubo

germinativo  de  fungos  é  imediatamente  acumulado  nas  membranas  de  fungos

sensíveis (DUPONT, 2014). Pode atuar de duas formas, quimicamente quando os

íons de Cu são levados a mitocôndria, onde bloquearão a respiração, e fisicamente

quando ocorre a desidratação do esporo, pela formação de microlesões devido a

absorção dos íons de cobre. 

Os  resultados  de  controle  para  FAS  observados  nos  ensaios

cooperativos sumarizados pela EMBRAPA Soja, com a utilização de oxicloreto de

cobre 280 e 560 g ha-1 em cinco aplicações, resultaram em um controle médio de 40

e  49%,  respectivamente  (GODOY  et  al.,  2016).  Ainda  no  trabalho  anterior,  o

oxicloreto  não  foi  o  fungicida  protetor  com  o  melhor  desempenho,  mas  obteve

controle superior ao sulfato de cobre com 38%, que também tem a possibilidade de

uso na agricultura orgânica. Cabe destacar que o sulfato e oxicloreto de cobre não

possuem registro no MAPA para controle da FAS.

Silva Junior et al. (2009) utilizando oxicloreto de cobre na dose 2520 g

ha-1 com aplicações em diferentes estádios de aplicação (V6, R1, R5, V6 + R1, V6 +

R5 e  R1  +  R5),  obseram redução  média  de  45% na  área  abaixo  da  curva  de

progresso  do  número  de  lesões  por  folha,  enquanto  o  tratamento  químico

(Pyraclostrobin +  Epoxiconazole) reduziu em 73%. Contudo não houve incremento

de produtividade com a aplicação do oxicloreto de cobre em relação a testemunha.

2.3.3 Silicato de cálcio

A utilização de silicatos de cálcio no manejo de doenças pode ser uma

alternativa,  baseada na formação de uma barreira  física  na superfície  foliar  que

impede a penetração e desenvolvimento do patógeno ou ainda pela deposição de Si

no  interior  da  folha,  o  que  reduziria  a  penetração  e  germinação  do  patógeno

(DUARTE et al., 2009). Contudo os mesmos autores utilizaram silicato de potássio

(KSi) e não observaram controle eficiente da ferrugem asiática da soja, isoladamente
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e  em  associação  com  os  fungicidas  protetor  (mancozebe)  e  sistêmico

(tebuconazole), apesar de observarem deposição de Si no interior da folha. 

Em plantas  de  soja  cultivadas  em solo  enriquecido  com silicato  de

cálcio  ou  pulverizadas  com  silicato  de  potássio,  houve  reduções  de  43  e  36%

respectivamente  na  área  abaixo  da  curva  do  progresso  da  ferrugem  asiática,

retardando  em  três  dias  o  aparecimento  da  ferrugem  asiática  nos  dois  anos

avaliados (LEMES et al., 2011). A explicação para o retardamento do aparecimento

é  o  acúmulo  de  Si  na  folha  (subcuticular),  o  que  interfere  na  penetração  do

patógeno, sendo mais eficiente via solo devido às quantidades absorvidas serem

superiores a aplicação foliar. Ainda os autores sugerem que a resposta à aplicação

foliar geralmente está relacionada a uma resposta de indução de resistência com

produção de fitoalexinas e compostos fenólicos ou ainda pela formação de uma

camada protetora sobre a folha.

Outro  trabalho avaliando o fornecimento  de Si  via  solução nutritiva,

resultou em menor número de lesões, urédias abertas (produzindo uredósporos) e

fechadas,  27,  23  e  60%,  respectivamente,  em  relação  ao  tratamento  que  não

recebeu Si (CRUZ et al., 2012). Lima et al. (2010), ao estudar a resposta a doses

crescentes de Si via solução nutritiva, também observou redução na severidade da

ferrugem, concomitante ao aumento dos teores de lignina. A utilização de silicato de

potássio pulverizado e o fornecimento de silicato de cálcio via solo,  reduziram o

número de urédias, reduzindo assim os sintomas da FAS (CRUZ et al., 2013).

Arsenault-Labrecque et al. (2012), estudaram duas cultivares de soja

em sistema hidropônico, Williams 82 e Hikmok, fornecendo ou não Si na solução

hidropônica.  O  fornecimento  de  Si  para  a  primeira  cultivar  não  afetou  sua

concentração  no  tecido  foliar  e  incidência  de  ferrugem asiática.  Por  outro  lado,

quando foi fornecido Si para a cultivar Hikmok ocorreu incremento de Si no tecido

foliar  e  redução  da  severidade  da  ferrugem,  com  presença  de  sintomas

característicos de reação de hipersensibilidade após a inoculação do patógeno. Para

os autores  a  diferença de níveis  de  absorção entre  genótipos está  associada a

presença e/ou eficacia de transportadores especializados em Si.
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 PRODUTOS ALTERNATIVOS UTILIZADOS

Os produtos alternativos avaliados estão descritos na Tabela 1, sendo

que com exceção do fungicida convencional, os demais têm possibilidade de uso na

Agricultura Orgânica,  de acordo com a Lei  N° 10.831/03,  decreto N° 6.323/07 e

Instruções Normativas 46 de 2011 e 17 de 2014. A possibilidade de uso deve ser

autorizada pelo Organismo de Avaliação da Conformidade Orgânica (OAC).

Tabela  1:  Sigla,  tratamento ou produtos alternativos,  produto comercial  e concentração avaliada.
UTFPR, Dois Vizinhos, 2017.

Sigla Tratamentos Composição  Doses avaliadas*

SC Silicato de cálcio P2O5 5,4%; Ca 5,6%; Mg 4,8%; Si 8% 600 g ha-1

CS Calda sulfocálcica
20 kg de enxofre + 15 kg de óxido de
cálcio para 100 L de água (29° Bé**)

2%***

CB Calda bordalesa
2 kg de sulfato de cobre +2 kg óxido de

cálcio virgem para 100 L de água
(pH 7.6)

2%***

OC
Fonte de cobre

comercial 
Oxicloreto de cobre 588 g L-1 294; 588 e 882 g ha-1

AB Fungicida tradicional
Azoxistrobina (300 g kg-1)+
Benzovindiflupir (150 g kg-1)

200 g ha-1 ****

* todos os ensaios foram realizados com volume de calda de 150 L ha-1; ** concentração aferida com
densímetro; *** concentração para volume de calda de 150 L ha-1 e adicionado 0,25% de óleo vegetal;
**** Nimbus  adicionado a 0,3 L ha-1;

A dose da fonte de silício estudada foi baseada na recomendação do

fabricante  para  a  cultura  da  soja.  Já  as  concentrações  das  caldas  bordalesa  e

sulfocálcica, são baseadas em ensaios realizados pela GEBANA Brasil em parceria

com UTFPR, campus Dois Vizinhos, onde concentrações superiores a 2% causaram

fitotoxidade na cultura da soja (Dados não publicados).

3.2 GERMINAÇÃO DE UREDÓSPOROS

Para a avaliação da germinação de uredósporos foi  preparada uma
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suspensão de água estéril com concentração de 1 x 105 uredósporos mL-1  aferida

utilizando câmera de Neubauer (DORIGHELLO et al., 2015). Os uredósporos foram

coletados  com auxílio  de  um pincel  em folíolos  que  apresentavam sintomas da

ferrugem asiática.

Foram aplicados 10 microlitros (μL) da suspensão sobre uma lâmina de

vidro e sobre ela uma alíquota de mesmo volume da suspensão contendo água

estéril mais o produto alternativo, com o dobro da dose testada. Neste ensaio foram

avaliados  os  tratamentos,  testemunha,  calda  bordalesa  e  sulfocalcica  a  2%,

oxicloreto de cobre 0,5 L ha-1 e fungicida tradicional, diluídos para um volume de

calda de 150 L ha-1 (Figura 1).

Posteriormente  as  lâminas  foram  incubadas  em  DBO  (Demanda

Bioquímica de oxigênio) por seis horas no escuro, sob temperatura de 25 ± 2 ºC

(BUZZERIO, 2006) e utilizando para interromper o processo de germinação 10 μL de

lactofenol (DORIGHELLO et al., 2015). Após interrompido o processo de germinação

foi  realizada  a  avaliação  da  percentagem  de  germinação  de  uredósporos,

considerando como germinados aqueles uredósporos com tubo germinativo maior

que o tamanho do esporo (BUZZERIO, 2006). Foram observados 100 uredósporos

aleatoriamente, em microscópio com aumento de 100 vezes (SOARES et al., 2008).

O ensaio foi conduzido no Laboratório de Fitopatologia da Universidade

Tecnológica Federal do Paraná, campus Dois Vizinhos, durante o mês de março de

Figura 1. Testemunha, calda bordalesa e sulfocalcica a
2%,  oxicloreto  de  cobre  0,5  L  ha-1 e  fungicida
tradicional.   UTFPR,  campus  Dois  Vizinhos,  2017
(Fonte: O autor 2017)
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2017. O delineamento utilizado foi inteiramente casualizado com quatro repetições,

sendo  cada  repetição  constituída  por  duas  contagens  de  100  esporos  em uma

mesma lâmina de vidro.

3.3 EFICIÊNCIA DO CONTROLE EM FOLHAS DESTACADAS

Foram coletadas folhas unifolioladas de plantas de soja cultivar BRS

284 conduzidas em vasos acondicionados em casa de vegetação. Os tratamentos

foram aplicados pela imersão das folhas em solução composta por água destilada

mais  o  produto  alternativo  por  três  segundos.  Neste  ensaio  foram avaliados  os

tratamentos:  testemunha,  calda bordalesa e sulfocálcica, oxicloreto de cobre 294 g

ha-1 isolados e associados a fonte de silicato de cálcio, silicato de cálcio isolado, e

fungicida tradicional, diluídos para um volume de calda de 150 L ha -1 e doses de

acordo com a Tabela 1.

Após  receberem o  tratamento  os  folíolos  foram  acondicionados  em

placa de petri com face abaxial para cima e com papel filtro no fundo para manter a

umidade (Figura 2).  Após 24 horas receberam uma solução de água estéril  com

concentração  de  1  x  105 uredósporos  mL-1,  aplicada  com  borrifador  manual

(DORIGHELLO et al., 2015). As placas permaneceram em BOD por 15 dias, com

fotoperíodo de 12 horas e temperatura de  20 ± 2 ºC e umidade relativa acima de

60%  (SCHERB;  MEHL,  2006).  Aos  15  dias  após  a  inoculação  da  doença,  foi

realizada a avaliação de severidade utilizando a escala diagramática proposta por

Godoy et al. (2006). 

O ensaio foi conduzido no Laboratório de Fitopatologia da Universidade

Tecnológica Federal do Paraná, campus Dois Vizinhos, durante o mês de maio de

2017. O delineamento utilizado foi inteiramente casualizado com quatro repetições,

sendo cada repetição constituída por duas placas de Petri, com dois folíolos cada.
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3.4 EFICIÊNCIA DO CONTROLE EM CONDIÇÕES DE CASA DE VEGETAÇÃO

Foram semeadas cinco sementes da cultivar BRS 284 em vasos com

capacidade de 10 litros,  preenchidos com solo de  lavoura comercial  e  mantidas

apenas  duas  plantas  por  vaso  a  partir  de  estádio  vegetativo  V6.  O  ensaio  foi

conduzido no período de 20 outubro de 2016 a 15 fevereiro de 2017, em casa de

vegetação com temperatura média de 24 °C e umidade relativa acima de 65%.

As pulverizações foram espaçadas em 15 dias, iniciando aos 30 dias

após  a  semeadura,  totalizando  cinco  aplicações.  Para  aplicação  foi  utilizado

aplicador de CO2, aferido para volume de calda de 150 litros ha-1. A introdução do

patógeno  no  ambiente  foi  pela  aplicação  de  suspensão  contendo  4  x  104

uredósporos mL-1,  um dia após a primeira aplicação dos tratamentos (ZANATTA;

REIS;  ZANATTA,  2012).  Neste  ensaio  foram  avaliados  os  tratamentos:  calda

bordalesa e sulfocalcica, oxicloreto de cobre 294 g ha -1 isolados e associados ao

silicato de cálcio, silicato de cálcio isolado, fungicida convencional e testemunha.

As avaliações de severidade tiveram início com o aparecimento dos

primeiros sintomas e posteriormente a cada 10 dias, utilizando escala diagramática

proposta  por  Godoy  et  al.  (2006).  Foram  avaliados  três  trifólios  por  planta,

distribuídos nos terços inferior, médio e superior e depois extrapolados para a planta

Figura  2. Placas contendo dois folíolos.  UTFPR, campus
Dois Vizinhos, 2017 (Fonte: O autor  2017)
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como um todo, considerando a média dos três valores e calculada a área abaixo da

curva de progresso da doença (AACPD) (SHANER; FINNEY, 1977), severidade final

e controle.

O  ensaio  foi  conduzido  em  casa  de  vegetação  localizada  na  área

experimental  da  Universidade  Tecnológica  Federal  do  Paraná,  campus  Dois

Vizinhos  (Figura  3).  O  delineamento  utilizado  foi  inteiramente  casualizado  com

quatro repetições, sendo cada repetição constituída por um vaso, com duas plantas.

3.5 EFICIÊNCIA DO CONTROLE EM CONDIÇÕES DE CAMPO

O  ensaio  foi  instalado  em  Planalto,  PR  na  área  experimental  da

empresa GEBANA Brasil, utilizando-se a cultivar BRS 284, com população inicial de

266  000  plantas  ha-1  e  espaçamento  de  0,45  metros.  A  cultivar  BRS  284,

convencional, tem ciclo precoce (grupo de maturação 6.5), hábito de crescimento

indeterminado  e  indicada  para  cultivo  em  regiões  com  altitude  máxima  de  700

metros. A semeadura foi realizada em 23 de outubro de 2017. 

Os tratos culturais seguiram as recomendações da Instrução Normativa

46 de 2011. A adubação foi de 400 kg ha-1  da formulação 07-2.2-08 (composto por

Figura  3.  Plantas  de  soja  conduzidas  em  casa  de
vegetação.   UTFPR,  campus  Dois  Vizinhos,  2017
(Fonte: O autor  2017)
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dejetos de aves fermentado, fosfato natural e sulfato de potássio). Já o controle de

lagartas  foi  realizado  com  duas  aplicações  de  BtControl® (inseticida  a  base  de

Bacillus thuringiensis) e manejo de plantas daninhas com capina manual.

As pulverizações foram espaçadas em 12 dias, iniciando aos 56 dias

após  a  semeadura  no  dia  18/12/2017,  30/12/2018,  11/01/2018,  23/01/2018  e

04/02/2018. A primeira aplicação foi determinada com o aparecimento dos primeiros

esporos nos coletores de esporos da região sudoeste do Paraná. Para aplicação foi

utilizado pulverizador elétrico, aferido para volume de calda de 150 litros ha -1. Neste

ensaio foram avaliados os tratamentos: oxicloreto de cobre 294, 588 e 882 g ha -1,

fungicida tradicional e testemunha. O oxicloreto foi o único produto alternativo que

passou para a avaliação de campo por apresentar controle satisfatório no ensaio em

casa de vegetação.

 As avaliações de severidade tiveram início com o aparecimento dos

primeiros sintomas e posteriormente a cada sete dias, utilizando escala diagramática

proposta por Godoy et al.  (2006). Foram avaliados três trifólios por planta em 10

plantas  por  parcela  distribuídos  nos  terços  inferior,  médio  e  superior  e  depois

extrapolados para a planta como um todo, considerando a média dos três valores e

calculada a  área abaixo  da curva  de progresso da doença (AACPD) (SHANER;

FINNEY,  1977),  severidade  final  (%)  e  porcentagem  de  controle.  Também  foi

avaliado o nível de desfolha da cultura, seguindo escala proposta por Hirano et al.

(2010), realizada juntamente com a última avaliação de severidade de ferrugem na

cultura, utilizando a linha central de cada parcela e atribuindo níveis de severidade

de desfolha variando de 5, 15, 45, 65, 85 e 100%.

Também  foram  avaliadas  variáveis  relacionadas  ao  rendimento  da

cultura, obtidas colhendo-se a área útil  de cada parcela (4,05 m2):  massa de mil

grãos  (MMG),  determinada  de  acordo  com as  Regras  de  Análise  de  Sementes

(2009), utilizando-se oito repetições de 100 sementes e produtividade, avaliada pela

pesagem do total de grãos colhidos na área útil da parcela, ambas variáveis com

umidade  corrigida  para  13%.  Devido  a  desfolha  precoce  os  tratamentos  foram

colhidos em datas diferentes: a testemunha e oxicloreto de cobre 294 g ha-1  em

01/03/2018 (129 dias após semeadura), 882 e 588 g ha-1 no dia 05/03/2018 (133

dias  após  semeadura)  e  fungicida  convencional  13/03/2018  (141  dias  após
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semeadura).

O  delineamento  utilizado  foi  blocos  casualizados  com  quatro

repetições,  sendo cada repetição constituída por  uma parcela de seis  linhas por

cinco metros de comprimento (13,5 m2) e área útil às três linhas centrais com três

metros de comprimento (4,05 m2) (Figura 4).

3.6 ANÁLISE DOS DADOS 

Os  resultados  foram  submetidos  ao  teste  de  homogeneidade  das

variâncias pelo teste de Bartlett  e ao teste de normalidade de Lilliefors e quando

atenderam esses  pressupostos,  foi  realizada  a  análise  de  variância  (ANOVA)  e

posterior teste de comparação múltipla de médias Scott Knott a 5%, utilizando-se o

programa estatístico GENES (CRUZ, 2006).

Figura  4.  Ensaio  conduzido  em  condições  de
campo. Planalto, PR. (Fonte: O autor, 2017)
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 GERMINAÇÃO DE UREDÓSPOROS

A  germinação  de  uredósporos  foi  afetada  pelos  tratamentos

alternativos,  indicando  o  potencial  de  alguns  no  controle  de  FAS,  não  havendo

diferença significativa entre os tratamentos com calda bordalesa (CB), oxicloreto de

cobre (OC) e Azoxistrobina + Benzovindiflupir (AB) (Tabela 2). O tratamento com

calda  sulfocálcica  não  diferiu  significativamente  do  tratamento  testemunha,  não

sendo observado redução na porcentagem de uredósporos germinados. 

Tabela  2: Efeito de tratamentos alternativos sobre a germinação de uredósporos. UTFPR, campus
Dois Vizinhos, 2017.
Tratamento Germinação (%) Redução (%)

Testemunha 85.3 a 0.0
Calda Sulfocálcica 83.8 a 1.8

Calda Bordalesa 64.0 b 25.0

Oxicloreto de Cobre 294 58.0 b 32.0

Oxicloreto de Cobre 588 59.9 b 29.8

Azoxistrobina+Benzovindiflupir 42.8 b 49.8

Média 66.8 -

CV(%) 15.1 -

Médias seguidas por letras iguais nas colunas, não diferem entre si pelo teste de Scott Knott, a 1%
de probabilidade. Fonte: O autor (2018)

Dessa forma, observou-se redução na germinação de uredoporos nos

tartamentos com Azoxistrobina+Benzovindiflupir e cobre. O cobre iônico liberado na

reação com água, pode ser imediatamente acumulado nas membranas de fungos

sensíveis  (DUPONT,  2014).  Depois  de  acumulado,  pode  atuar,  quimicamente

quando os íons de Cu são levados a mitocôndria, onde bloquearão a respiração, e

fisicamente quando ocorre a desidratação do esporo, pela formação de microlesões

devido a absorção dos íons de cobre.

Com base nisso, os compostos a base de cobre devem ser aplicados

antecendo  a  deposição  das  estruturas  de  reprodução  nos  sítios  de  infecção  do

hospedeiro, assim se tem a possibilidade de ação antes ou durante o processo de

germinação  do  fungo  (REIS,  2016).  Essa  condição  deve  ser  observada  e  ser
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baseada no monitoramento constante da lavoura e após observada a presença de

uredósporos no caso da FAS,  as aplicações de fungicidas protetores devem ser

regulares.

4.2 EXPERIMENTO EM FOLHAS DESTACADAS

Os tratamentos com utilização de caldas bordalesa e sulfocálcica não

foram avaliados por apresentarem fitotoxidade, situação que dificultou a identificação

e  quantificação  da  FAS.  A  fitotoxidade  observada  no  ensaio  está  relacionada  a

metodologia empregada, onde a imersão dos folíolos nos tratamentos contendo as

referidas caldas provocou a degradação da parede celular, gerando a fitotoxidade.

A  severidade  da  FAS  nas  folhas  destacadas  aos  15  dias  após  a

inoculação não foi afetada pelo silicato de cálcio utilizado de maneira isolada ou em

associação, indicando uma baixa capacidade de controle da doença (Tabela 3). Tem

se observado na literatura controle superior com a utilização do silicato de cálcio via

solo, em relação aquele aplicado via foliar, principalmente devido as quantidades

absorvidas via solo serem superiores a aplicação foliar (LEMES et al., 2011; CRUZ

et al., 2013). 

Por outro lado os tratamentos contendo oxicloreto de cobre isolado ou

associado  ao  silicato  de  cálcio  e  Azoxistrobina+Benzovindiflupir  não  diferiram

significativamente entre si, indicando o potencial do oxicloreto de cobre no controle

de FAS (Tabela 3). A aplicação do oxicloreto de cobre antecedendo a deposição do

esporo na folha permitiu um controle satisfatório da doença.

Tabela 3: Efeito de tratamentos alternativos sobre a severidade de ferrugem asiática aos 15 dias após
a inoculação do patógeno em condições de laboratório. UTFPR, Dois Vizinhos, 2017.
Tratamento Severidade (%) Controle (%)

Testemunha 7.62 a 0.0
Silicato de cálcio (SC) 5.35 a 29.8

Oxicloreto de cobre 294 (OC) 1.80 b 76.4
OC+SC 1.92 b 74.8

Azoxistrobina+Benzovindiflupir 1.43 b 81.2

Média 3.6 -

CV(%) 36.2 -

Médias seguidas por letras iguais nas colunas, não diferem entre si pelo teste de Scott Knott, a 1%
de probabilidade. Fonte: O autor (2017)
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4.3 EXPERIMENTO EM CASA DE VEGETAÇÃO

A inoculação  da  FAS foi  realizada  aos  31  dias  após  a  semeadura

(DAS), os primeiros sintomas surgiram aos 48 DAS (Figura 5).

A severidade final foi afetada pelos tratamentos alternativos não sendo

observada  diferença  significativa  entre testemunha,  fonte  de  silicato  de  cálcio  e

calda  sulfocálcica  (Tabela  4).  A  calda  bordalesa  utilizada  de  maneira  isolada

proporcionou controle de 49.9% da FAS, resultado inferior ao citado por Carvalho et

al.  (2009)  em  condições  de  campo,  que  observou  controle  de  63%  utilizando

aplicações  quinzenais.  As  caldas  de  maneira  geral  são  de  difícil  padronização

principalmente  se  armazenadas  por  longos  períodos,  assim  essa  falta  de

padronização pode gerar níveis de controle diferentes.

 Os tratamentos com controle superior foram o oxicloreto de cobre e

Azoxistrobina+Benzovindiflupi  com  85%  e  91.7%  de  controle,  respectivamente

(Tabela 4). A efetividade no controle de FAS do oxicloreto de cobre em relação as

caldas pode ser resultado da padronização da qualidade de produção do mesmo e

por já conter em sua formulação adjuvantes que auxiliam na distribuição e fixação do

ingrediente ativo sobre a folha.

Quando  observamos  a  adição  do  SC  via  foliar  em  nenhum  dos

Figura 5.Severidade de ferrugem asiática em plantas de soja submetidas a
diferentes  tratamentos  alternativos  em  casa  de  vegetação.
UTFPR, campus Dois Vizinhos, 2017 (Fonte: O autor  2017)
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tratamentos foi observado incremento no controle da FAS (Tabela 4). A utilização de

silicato de potássio (KSi) não foi eficiente no controle da ferrugem asiática da soja,

usado isoladamente e em associação com os fungicidas protetor  (mancozebe)  e

sistêmico (tebuconazole) (DUARTE et al., 2009). 

Lemes et  al.  (2011)  observou reduções de 36% na área abaixo  da

curva  do  progresso  da  ferrugem  asiática,  utilizando  silicato  de  potássio.  Esse

controle observado é possível pela formação de uma barreira física ou ainda pela

deposição de Si no interior da folha, o que reduziria a penetração e desenvolvimento

do patógeno. Outros autores sugerem que resposta à aplicação foliar geralmente

está  relacionada  a  uma  resposta  de  indução  de  resistência  com  produção  de

fitoalexinas e compostos fenólicos (LEMES et al., 2011). 

O tratamento SC não reduziu a AACPD utilizado de maneira isolada ou

quando  associado  aos  tratamentos  (Tabela  4).  A  calda  sulfocálcica  e  bordalesa

diferiram da testemunha e entre si, mas foram menos eficientes que o OC a 294 g

ha-1,  que  não  diferiu  do  Azoxistrobina+Benzovindiflupi  (Figura  6).  Com  base  no

observado o oxicloreto de cobre foi testado em condições de campo, com diferentes

doses.

Tabela 4: Severidade final (%), controle(%), área abaixo da curva de progresso da doença (AACPD)
de  plantas  de  soja  submetidas  a  diferentes  tratamentos  alternativos  em  casa  de
vegetação. UTFPR, campus Dois Vizinhos, 2017.

Tratamento Severidade Final (%) Controle (%) AACPD
Testemunha 63.3 a 0.0 788.6 a

Silicato de cálcio (SC) 55.0 a 13.1 708.1 a
Calda Sulfocálcica (CS) 53.3 a 15.8 436.0 b

CS+SC 50.3 a 18.8 427.5 b
Calda Bordalesa (CB) 31.8 b 49.9 312.0 c

CB+SC 38.3 b 39.6 345.8 c
Oxicloreto de Cobre 294 (OC) 9.5 d 85.0 173.4 d

OC 294 +SC 15.0 c 76.3 175.0 d
Azoxistrobina+Benzovindiflupir 5.3 d 91.7 114.1 d

Média 33.7 52.6 386.7
CV(%) 10.1 12.4

Médias seguidas por letras iguais nas colunas, não diferem entre si pelo teste de Scott Knott, a 1%
de probabilidade. Dados transformados por raiz de x. Fonte: O autor (2018).
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4.5 EXPERIMENTO EM CONDIÇÕES DE CAMPO

As condições climáticas observadas durante a realização do ensaio em

condições  de  campo  podem  ser  consultadas  na  Figura  7.  A  precipitação  total

observada foi de 1190 mm, em média 9 mm dia -1, a temperatura média diária de

25°C  e  umidade  relativa  de  75% durante  a  condução  do  ensaio.  As  condições

ambientais foram favoráveis para o agente casual da FAS conseguir infectar plantas,

já que foram observadas temperaturas médias entre 18 °C e 26,5 °C e períodos de

molhamento foliar superiores a 6 horas (ALVES et al., 2006; HENNING et al., 2014). 

Durante as aplicações dos tratamentos de acordo com as datas 18 e

30/12/2017,  11  e  23/01/2018  e  04/02/2018,  as  temperaturas  observadas  foram

respectivamente 25,  25.1,  23.6,  24.8 e 24 °C,  já os valores de umidade relativa

foram 70, 71.2, 68, 82.6, 64%, respectivamente.

Figura  6.  Testemunha,  oxicloreto  de  cobre  e
Azoxistrobina+Benzovindiflupir  (esquerda  para  direita)  aos
100 DAS. UTFPR, campus Dois  Vizinhos,  2017. Fonte:  O
autor (2017).
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O oxicloreto  de  cobre  na  dose  de  294  g  ha-1 não  diferiu

significativamente da testemunha (Tabela 5). Essa falta de resposta do OC como

protetor em doses baixas, indica a necessidade de intervalos mais curtos entre as

aplicações,  buscando  minimizar  perdas  por  intempéries  e  falta  de  proteção  em

folhas  novas.  O  controle  da  FAS  em  condições  de  campo  para  o

Azoxistrobina+Benzovindiflupir,  que ficou em 50,8%, não diferiu significativamente

dos tratamento OC 588 e OC 882, com controle de 30,7 e 37,3%, respectivamente. 

Os  resultados  de  controle  observados  nesse  trabalho  estão  abaixo

daqueles observados nos ensaios cooperativos sumarizados pela EMBRAPA Soja.

Nesses o uso de 280 e 560 g ha-1  de oxicloreto de cobre em cinco aplicações,

resultou em um controle médio de 40 e 49% da FAS em 22 ensaios (GODOY et al.,

2016).  Silva Junior et al. (2009) utilizando oxicloreto de cobre na dose 2520 g ha -1

observou  controle  de  45%,  enquanto  do  tratamento  químico  (Pyraclostrobin  +

Epoxiconazole) controlou 73% da FAS. Contudo, os autores não relataram efeito na

produtividade da cultura. 

Apesar da severidade e AACPD não diferirem entre as duas doses de

OC  e  Azoxistrobina+Benzovindiflupir,  para  a  desfolha  foi  observada  diferença

Figura  7.  Precipitação,  umidade  relativa  (UR%)  e  temperatura  média  diária  durante  a
condução do ensaio em condições de campo, Planalto, PR (Fonte: INMET, 2018)
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significativa  (Tabela  5).  A  menor  desfolha  observada  no  tratamento  com

Azoxistrobina+Benzovindiflupir,  está  associada  a  capacidade  da  estrobilurina

minimizar a produção de etileno, que está relacionado a senescência das folhas

(REIS; REIS; CARMONA, 2016).

Tabela 5: Severidade final (%), controle(%), área abaixo da curva de progresso da doença (AACPD) e
desfolha  de  plantas  de  soja  submetidas  a  diferentes  tratamentos  alternativos  em
condições de campo. Planalto, PR. 2018.

Tratamento Severidade (%) Controle (%) AACPD Desfolha

Testemunha 92.0 a 0 552.1 a 92.5 a
OC 294 84.1 a 8.6 396.0 b 83.8 a

OC 588 63.8 b 30.7 239.0 c 75.0 b

OC 882 57.7 b 37.3 210.1 c 70.0 b

Azoxistrobina+Benzovindiflupir 45.3 b 50.8 161.4 c 55.0 c

Média 68.6 31.8 311.7 75.3

CV(%) 19.8 - 20.4 13.4

Médias seguidas por letras iguais nas colunas, não diferem entre si pelo teste de Scott Knott, a 1% de
probabilidade. Fonte: O autor (2018).

Para as variáveis massa de mil grãos e produtividade os tratamentos

que receberam OC 588 e 882 g ha-1 e Azoxistrobina+Benzovindiflupir, diferiram entre

si (Tabela 6). 

Tabela 6: Massa de mil grãos (MMG), produtividade e incremento de produtividade de plantas de soja
submetidas a diferentes tratamentos alternativos em condições de campo. Planalto, PR.
2018.

Tratamento MMG (g) Produtividade (kg ha-1) Incremento (sc ha-1)

Testemunha 109.8 d 1609.6 d 0
OC 294 115.3 c 2036.7 c 7.1

OC 588 124.8 b 3086.2 b 24.6

OC 882 123.1 b 3003.2 b 23.2

Azoxistrobina+Benzovindiflupir 133.3 a 3358.7 a 29.2

Média 121.3 2618.9 -

CV(%) 4.2 7.0 -

Médias seguidas por letras iguais nas colunas, não diferem entre si pelo teste de Scott Knott, a 1% de
probabilidade. Fonte: O autor (2018)

O  tratamento  com  Azoxistrobina+Benzovindiflupir,  proporcionou  a

maior produtividade 3358 kg ha-1. Essa maior produtividade pode estar relacionada a

menor  desfolha  antecipada  observada  no  tratamento  com  fungicida  tradicional,

condição que permitiu uma prolongação do período de enchimento de grãos em
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relação aos demais tratamentos, fato evidenciado pela maior MMG.

Já  os  tratamentos  que  receberam  OC  588  e  882  g  ha -1  tiveram

produtividades acima de 3000 kg ha-1, observando-se incrementos de produtividade

com as  aplicações  de  oxicloreto  em relação  a  testemunha.  Essa  constatação  é

importante pois diversos produtores de soja orgânica não realizam aplicações para

manejo de doenças na cultura.
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5 CONCLUSÕES

O  oxicloreto  de  cobre  reduziu  a  germinação  de  uredósporos  e  em

condições  controladas  utilizando  folhas  destacadas  e  casa  de  vegetação

proporcionou um controle satisfatório da FAS.

Em condições de campo, o oxicloreto de cobre foi o melhor tratamento

alternativo,  apresentando-se  como  potencial  de  uso  em  sistemas  orgânicos  de

produção, nas doses de 588 e 882 g ha-1 para manejo da FAS.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O oxicloreto de cobre apresenta-se como uma alternativa adequada

para o manejo de ferrugem asiática da soja em sistemas orgânicos de produção.

Contudo  esse  ingrediente  ativo  não  possui  registro  no  MAPA  para  controle  da

referida doença.

Sugere-se a realização de outros trabalhos avaliando o intervalo entre

as aplicações, doses a partir de 588 g de oxicloreto de cobre por hectare, utilização

de cultivares convencionais resistentes como BRS 511 e tratamentos com produtos

biológicos, para evitar a dependência de apenas uma ferramenta de controle.
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