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EFEITO DAS DOENÇAS FOLIARES DE FINAL DE CICLO (Septoria glycines 

Hemmi e Cercospora kikuchii (Matsu. & Tomoyasu) Gardner) NA PRODUÇÃO E 

NA DURAÇÃO DA ÁREA FOLIAR SADIA DA SOJA 

RESUMO 

Autor: RODRIGO A YUSSO GUERZONI 

Orientador: Prof. Dr. GIL MIGUEL DE SOUSA CÂMARA 

Tanto a mancha parda (Septoria glycines Hemmi) quanto o crestamento 

foliar de cercospora (Cercospora kikuchii (Matsu. & Tomoyasu) Gardner) estão 

disseminados por todas as regiões produtoras de soja do Brasil. Ambas ocorrem na 

mesma época e, devido às dificuldades que apresentam nas avaliações individuais, 

são consideradas como um complexo de doenças de final de ciclo. O maior dano 

causado por esse complexo de doenças se deve à antecipação da desfolha. Sabe-se 

que a antecipação da desfolha promove redução na produção, a qual geralmente se 

deve ao menor tamanho dos grãos. Com o objetivo de melhor compreender os danos 

causados pelas doenças de final de ciclo, foi conduzido um experimento para avaliar 

os efeitos dessas doenças na duração da área foliar sadia (HAD) da soja, procurar 

relações entre a severidade da doença e produção, bem como identificar o melhor 

estádio fenológico e dose de fungicida para o controle dessas doenças. Com base nos 

resultados obtidos, pôde-se concluir que: a) as doenças foliares de final de ciclo 

causaram perdas na produção da soja na ordem de 21 %, sendo a redução no peso de 
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1000 grãos o principal fator de perda quantitativa; b) embora a análise estatística tenha 

demonstrado não haver diferenças significativas quanto à época de aplicação dos 

fungicidas (estádio Rs.3 x estádio ~ repetindo-se a aplicação 15 dias mais tarde) em 

relação à produção e ao peso de 1000 grãos de soja, os maiores valores absolutos das 

variáveis acima mencionadas foram conseguidos, para ambos os fungicidas, com uma 

aplicação de 500 g do produto comercial no estádio &. de desenvolvimento da cultura da 

soja, seguida de outra aplicação da mesma quantidade do produto comercial 15 dias após 

primeira; c) o uso da variável severidade não se apresentou como uma boa indicadora 

para se prever ou estimar reduções na produção, haja vista a falta de relação que esta 

variável (severidade) apresenta com a mesma (produção); d) a duração da área foHar 

sadia (HAD) é uma variável de avaliação que apresenta relações significativas com a 

produção e peso de 1000 grãos, podendo ser utilizada no patossistema soja-doenças 

foliares de final de ciclo, uma vez que estas doenças afetam diretamente a HAD. 



EFFECT OF LATE SEASON LEAF DISEASES (Septoria glycines Hemmi and 

Cercospora kikuchii (Matsu. & Tomoyasu) Gardner) ON YIELD AND ON 

HEALTHY LEAF AREA DURA TION OF SOYBEAN 

SUMMARY 

Author: RODRIGO A YUSSO GUERZONI 

Adviser: Prof. Dr. GIL MIGUEL DE SOUSA CÂMARA 

Brow spot (Septoria glycines Hemmi) and leaf blight (Cercospora kikuchii 

(Matsu. & Tomoyasu) Gardner) are spread at all Brazil's soybean lands. Both occur 

together at the same time and due to the difficulties that they present in individual 

assessment they are considered like a late season leaf disease complexo The greater 

damage caused by this disease complex is the premature defoliation. Premature 

defoliation reduces yield, witch is usually due to a reduction in seed size. With the 

objective of a better understanding in the damage caused by the late season leaf disease, 

a research was carried out to evaluate the effects of these diseases in the healthy Ieaf 

area duration (HAD) of soybean, to look for relations between severity of diseases and 

yield, as well to identify the best growth stage (GS) and the best fungicide dose to 

controI these diseases. According to the results, it was concluded that: a) the late season 

Ieaf diseases reduced yield by 21 %, and reduction in 1000 seed weight was the main 

factor of quantitative loss; b) although the statisticaI analysis did not show significant 

differences at the time of fungicides spray (Rs.3growth stage x 14 growth stage with 



XlI 

another spray 15 days later) in yield and 1000 seed weight, the best absolute yield and 

1000 seed weight values were, for benomyl and tebuconazol, with one spray of 500g of 

commercial product at ~ GS, following another spray of 500g of commercial product 

15 days later; c) disease severity did not show any relationship with yield; d) healthy leaf 

area duration (HAD) is a parameter that shows significant relationships with yield and 

1000 seed weigh, and it can be used in the soybean-Iate season leaf diseases 

pathosystem, once these diseases affect HAD directly. 



1 INTRODUÇÃO 

A soja (Glycine max (L.) Merrill) é uma cultura que apresenta uma grande 

capacidade de adaptação, sendo cultivada em quase todas as latitudes. Dentro dessa 

faixa de condições, mais de 100 doenças já foram identificadas nessa cultura, sendo 35 

consideradas de importância econômica (Sinclair & Backman, 1989). A importância 

econômica de cada doença varia de ano para ano e de região para região, sendo 

dependente da condição climática de cada safra, da presença de patógenos e da 

suscetibilidade dos cultivares. 

Tanto a mancha parda (Septoria glycines) quanto o crestamento foliar de 

cercospora (Cercospora kikuchii) estão disseminados por todas as regiões produtoras de 

soja do Brasil. Ambas ocorrem na mesma época e, devido às dificuldades que 

apresentam nas avaliações individuais, são consideradas como um complexo de doenças 

de final de ciclo. ° maior dano causado por esse complexo de doenças deve-se à 

antecipação da desfolha. Sabe-se que a antecipação da desfolha promove redução na 

produção, a qual geralmente se deve ao menor tamanho dos grãos (F AO, 1995). 

° uso de cultivares resistentes é o método mais econômico e o de maior 

confiança para o controle de doenças. Entretanto, a maioria dos cultivares de soja é 

suscetível às doenças de final de ciclo. Uma vez constatada a ocorrência dessas doenças, 

seu progresso durante o ciclo da cultura poderá ser reduzido ou mesmo evitado por meio 

de pulverizações com fungicidas. Fungicidas do grupo dos benzimidazóis, quando 

usados em freqüência elevada, têm apresentado sérios problemas de desenvolvimento de 

raças patogênicas resistentes em uma série de combinações patógeno-hospedeiro 

(Heaney at aI., 1994). A rotação de produtos químicos no controle de doenças de plantas 

é uma estratégia de redução de riscos de aparecimento dessas raças e a aplicação em 
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baixa freqüência, limitada a alguns estágios fenológicos da cultura, outra (Delp, 1988). 

Dessa forma, a avaliação do efeito de novas moléculas no controle dessas doenças, bem 

como a determinação da época ideal de sua aplicação são objetos de pesquisa 

imprescindíveis para um controle adequado dessas doenças. 

A adoção de qualquer método que vise o controle dessas doenças foliares de 

final de ciclo, terá maior probabilidade de sucesso se os efeitos dessas doenças sobre o 

desenvolvimento das plantas de soja forem melhor compreendidos. Embora o impacto 

visual dessas doenças seja facilmente observado no campo, resultados precisos sobre as 

perdas que elas ocasionam são praticamente inexistentes. 

Assim, os objetivos desse trabalho foram: 

1) avaliar os efeitos das doenças de final de ciclo sobre a duração da área foliar sadia das 

plantas de soja; 

2) procurar relação entre a severidade dessas doenças e produção, de maneira a estimar 

ou prever reduções no rendimento da soja; 

3) identificar o melhor estádio fenológico bem como a melhor dose de fungicida para o 

controle eficaz das doenças de final de ciclo. 



2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Fitopatometria: sua importância 

A quantificação de doenças, designada pelo termo fitopatometria, é indispensável 

a diversas áreas da fitopatologia. Tem como principais objetivos estudar o 

desenvolvimento de curvas de progresso de doenças ou de epidemias, avaliar a 

resistência de cultivares em programas de melhoramento, determinar o momento ideal 

de aplicação de fungicidas para o controle de doenças, fazer comparações da eficiência 

de fungicidas, determinar as perdas em função da intensidade da doença, e verificar o 

efeito de práticas culturais no controle e na intensidade das doenças (Azevedo, 1997). 

Sua importância tem sido freqüentemente comparada à importância da diagnose, 

pois de nada adiantaria conhecer o patógeno de uma enfermidade se não fosse possível 

quantificar os sintomas por ele causados (Amorim, 1995). Dessa maneira, somente 

quando medimos bem uma doença, é que podemos demonstrar o quanto de perda ela 

ocasiona (Horsfall & Cowling, 1978). 

Assim, o principal propósito em se trabalhar com a quantificação de doenças é o 

de melhorar os registros e as informações relativas às doenças de plantas, fazendo-o não 

somente de forma qualitativa, mas também um pouco mais de forma quantitativa (Large, 

1966). 

2.2 Incidência e severidade: definições 

O problema da falta de uniformidade dos métodos empregados na quantificação 

de doenças (Watson et aI., 1990) inicia-se pela própria terminologia utilizada. Os termos 

incidência e severidade, que representam variáveis quantificáveis em fitopatometria, são 

muitas vezes utilizados de forma inadequada. Logo, para que haja 
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padronização na quantificação de doenças, o emprego de terminologia correta se faz 

necessário. 

Dessa forma, incidência pode ser definida como sendo o número de plantas 

infectadas, ou de suas partes (ramos, folhas, frutos, etc.). Severidade, por sua vez, 

corresponde à área ou ao volume de tecido lesionado (Horsfall & Cowling, 1978). 

2.3 Produção, injúria, dano e perda: definições 

Produção é o produto mensurável de valor econômico de uma lavoura (Zadoks, 

1991). Qualquer agente biológico que danifique uma lavoura é chamado de organismo 

nocivo, seja ele inseto, nematóide, fungo, bactéria ou vírus. Qualquer sintoma visível e 

mensurável, causado por um organismo nocivo é chamado de "injúria" (Zadoks, 1991). 

Qualquer redução na quantidade e/ou qualidade da produção é chamada de "dano", 

sendo esta definição equivalente a "perda na produção" (Zadoks, 1991). A redução no 

retomo financeiro por unidade de área devido a organismos nocivos é chamada "perda" 

(Zadoks, 1991). 

2.4 Uso de escalas diagramáticas para a quantificação da severidade 

A variável severidade é a mais apropriada para medir doenças foliares, como 

ferrugens, oídios, míldios e manchas. Nesses casos, a porcentagem da área de tecido 

coberto por sintomas retrata melhor a quantidade de doença que a incidência (Amorim, 

1995). Quantificar precisamente a área doente, por sua vez, é uma tarefa extremamente 

trabalhosa. Para contornar esse inconveniente, várias estratégias têm sido propostas para 

a avaliação da severidade de doenças, merecendo menção as escalas diagramáticas. 

Escalas diagramáticas são representações ilustradas de uma série de plantas, 

folhas ou parte de plantas com sintomas em diferentes níveis de severidade (Bergamim 

Filho & Amorim, 1996). Estas escalas constituem-se atualmente na principal ferramenta 

de avaliação de severidade para muitas doenças. A primeira escala diagramática descrita 

na literatura foi proposta por N. A. Cobb, em 1892, para a avaliação de ferrugem em 

folhas de cereais (Horsfall & Cowling, 1978). Esta escala, desenvolvida a partir do 

esboço de folhas infectadas, apresentava na forma de diagrama cinco níveis de ferrugem, 
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variando de 1 a 50% de área foliar coberta pelas pústulas. Através da comparação desta 

escala com folhas verdadeiras, Cobb pôde obter a medida da intensidade da doença 

(Horsfall & Cowling, 1978). A idéia da escala de Cobb tem sido extendida para muitas 

outras doenças. Como exemplo, citam-se aquelas para a avaliação de estria bacteriana 

em cereais (Duveiller, 1994), de clorose variegada em citros (Amorim et aI., 1993), de 

podridões em frutos de abacaxi (Rohrbach & Schmitt, 1994), de raiz corticosa em alface 

(O'Brien & van Bruggen, 1992), entre muitas outras (Azevedo, 1997). 

2.5 Duração da área foliar sadia (HAD) e produção 

Dano, definido como uma redução na quantidade e/ou qualidade da produção 

(Zadoks, 1991), tem sido tradicionalmente relacionado com a severidade da doença 

(Horsfall & Cowling, 1978). Entretanto, a relação entre severidade da doença e dano é 

incerta. Incerta porque o efeito da severidade da doença, considerado isoladamente, tem 

efeito diferente caso ocorra precoce ou tardiamente em uma lavoura, ou porque a 

desfolha não é incluída nas quantificações da severidade (Waggoner & Berger, 1987). 

Estudos conduzidos em Rothamsted, Inglaterra (Watson & Baptiste, 1938; 

Watson, 1937) mostraram o papel marcante da área foliar no acúmulo de matéria seca 

em diversas culturas, fato que levou à utilização rotineira do conceito de índice de área 

foliar (IAF) nos estudos de produtividade das culturas. Posteriormente, compreendeu-se 

que mais importante que o IAF como determinante da produção é a integral do IAF 

durante todo o período de crescimento da planta (Watson, 1947). Nas palavras do 

próprio Watson: 

"Agora, a medida de área foliar que é relevante para comparações de acúmulo de 

matéria seca entre diferentes espécies é, claramente, a integral do IAF durante todo o 

período de crescimento, variável que leva em conta a magnitude da área foliar e sua 

persistência no tempo. Como ela tem a dimensão de tempo, pode ser convenientemente 

chamada de Duração da Área Foliar (LAD). Essa função é uma medida da habilidade da 

planta em produzir e manter a área foliar ... " (Watson, 1947, p.71). 

Mais recentemente, Waggoner & Berger (1987) demonstraram que a produção 

está mais relacionada com a duração da área foliar sadia (HAD), definida como sendo a 
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integral do índice de área foliar sadio e operacional durante o período de crescimento da 

planta. Outros trabalhos também apontam para a mesma direção, como é o caso de 

Savary & Zadoks (1992), Aquino et al. (1992) e Yang et aI. (1992). 

Embora vários modelos que predizem perdas na colheita baseados na severidade 

da doença tenham sido desenvolvidos (Rouse, 1988), Waggoner & Berger (1987) 

demonstraram matematicamente que o modelo de ponto crítico e o modelo de múltiplos 

pontos podem ser bem sucedidos somente quando a área foliar dos tratamentos a serem 

comparados for a mesma. Além do mais, o uso de modelos para determinar a produção 

baseados na severidade da doença são mais trabalhosos para aqueles patossistemas em 

que a desfolha é a principal parte da síndrome da doença (Waggoner & Berger, 1987). 

Dessa forma, o uso da HAD evita esses tipos de problema, uma vez que a 

produção é estimada através do verdadeiro determinante da produção, a duração do 

tecido foliar sadio (Aquino et aI., 1992). 

2.6 Benomyl: uma rápida descrição 

Introduzido em 1968 (Delp & KIopping, 1968), este fungicida pertencente ao 

grupo dos benzimidazóis apresenta propriedades sistêmicas, preventivas e curativas 

contra um amplo espectro de fungos, como no caso dos ascomicetos, dos fungos 

imperfeitos e de alguns basidiomicetos (Delp & Klopping, 1968; Kimati, 1995). Ao ser 

absorvido pela planta, transforma-se no princípio fungitóxico MCB (Clemons & Sisler, 

1969; Sims et aI., 1969; Peterson & Edgington, 1970), sendo este composto responsável 

pela interferência na divisão nuclear dos fungos a ele sensíveis (Agrios, 1997). Seu 

emprego tem sido indicado para o controle de doenças de final de ciclo na cultura da 

soja, na dose de 250 g do ingrediente ativo ha-1 (Embrapa, 2000). 

2.7 Tebuconazole: uma rápida descrição 

Introduzido no ano de 1987 (Kaspers et aI., 1987), este derivado do 

hidroxietiltriazol é um potente fungicida sistêmico (Kuck & Thielert, 1987), responsável 

pela inibição da biossíntese de esteróis dos fungos sensíveis a este composto (Berg et aI., 

1987; lris et aI., 1993). Apresenta eficácia no controle de uma ampla gama de 
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ascomicetos, basidiomicetos e deuteromicetos (Kaspers et aI., 1987). Seu emprego tem 

sido indicado para o controle de doenças de final de ciclo na cultura da soja, na dose de 

150 g do ingrediente ativo ha-1 (Embrapa, 2000). 

2.8 Mancha parda ou septoriose 

A mancha parda é provavelmente a doença de soja mais difundida mundialmente 

(F AO, 1995), encontrando-se disseminada em todas as áreas de soja do país, sendo de 

ocorrência preocupante nas regiões mais quentes e chuvosas dos Cerrados (Ferreira et 

aI., 1979). 

Essa doença, causada pelo fungo Septoria glycines Hemmi (Mycosphaerella 

uspenskajae Mashl. & Tomil.), foi descrita pela primeira vez no Japão, em 1915, 

coletada de diversas províncias (Wolf, 1926). Seu desenvolvimento é favorecido por 

condições úmidas e quentes, sendo essenciais chuvas freqüentes para a dispersão e o 

estabelecimento do patógeno (Picinini & Fernandes, 1998). Infecções foliares podem 

ocorrer na faixa de temperatura entrel6°C e 32°C (Peterson & Edwards, 1982), sendo 

necessárias 6 horas de molhamento foliar (Picinini & Fernandes, 1998). Embora a 

umidade relativa mínima para a germinação dos conídios e crescimento de Septoria 

glycines em PDA esteja acima de 95,6% (Peterson & Edwards, 1982), períodos curtos 

de orvalho são suficientes para causar a doença (Schuh & Adamowicz, 1993). 

Este fungo pode sobreviver tanto às baixas quanto às temperaturas mais elevadas 

das regiões tropicais, desenvolvendo-se favoravelmente entre 16°C e 18°C (Picinini & 

Fernandes, 1998). Entretanto, ensaios conduzidos em condições de ambiente controlado 

mostraram que a doença ocorre com severidade elevada a 25°C (Schuh & Adamowicz, 

1993), apresentando ótimo desenvolvimento a 28°C, não se desenvolvendo acima de 

32°C (Peterson & Edwards, 1982). 

Períodos crescentes de molhamento foliar provocam elevação na severidade final 

da doença (Schuh & Adamowicz, 1993). Poucas lesões desenvolvem-se em períodos de 

molhamento foliar inferiores a 48 horas, sendo necessárias 72 horas de molhamento 

foliar para um bom desenvolvimento da doença (Peterson & Edwards, 1982). 
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o inóculo primário pode se ongmar nos restos de cultura e nas sementes 

infectadas (Ito & Tanaka, 1993; Wolf, 1926). A partir dos cotilédones, ou dos restos de 

cultura anterior, o fungo pode infectar as folhas primárias. Os sintomas nas folhas 

trifolioladas aparecem nas nervuras ou muito próximos a elas, como manchas de 

coloração castanho-avermelhado, que podem coalescer, necrosando extensas áreas do 

limbo foliar. Nesta fase, é comum a associação com Cercospora kikuchii, que pode 

acelerar a desfolha das plantas (Ferreira et aI., 1979; Ito & Tanaka, 1993). A doença 

também se manifesta na haste e nas vagens como lesões marrons, indefinidamente 

margeadas, de tamanhos variados (Wolf, 1926). Outro tipo de lesão menos comum, 

angular de coloração parda escura, sem a presença do halo clorótico margeando os 

tecidos lesionados, está associada a plantas provenientes de sementes com tegumento 

verde (Lim, 1979). 

A mancha parda é mais visível nas plântulas (30 a 35 dias após a semeadura) e 

após o enchimento das vagens. Até a metade do período reprodutivo da cultura, a doença 

geralmente se encontra circunscrita às folhas inferiores. À medida que as plantas se 

aproximam da maturação, a doença progride rapidamente para as partes superiores, 

causando amarelecimento, desfolha prematura e redução no peso das sementes (Ferreira 

et aI., 1979; FAO, 1995). 

A redução na produção devido à mancha parda varia de acordo com o genótipo 

(Cooper, 1989) e hábito de crescimento da planta (Pataky & Lim, 1981a). Embora a 

mancha parda possa ser severa em cultivares de soja de maturação precoce e tardia, esta 

se apresenta mais severa naqueles de maturação tardia, quando as condições climáticas 

são menos favoráveis ao desenvolvimento da doença (Lim, 1980). Apesar de não se 

dispor de dados precisos sobre as perdas que ocasiona, sabe-se que, em conseqüência do 

desfolhamento, pode haver decréscimo na produção se houver alta incidência nas fases 

de floração até a formação de grãos (Ferreira et aI., 1979; Ito & Tanaka, 1993). Em 

condições favoráveis ao desenvolvimento dessa doença, as perdas podem alcançar 25% 

(Lim, 1989; Y orinori, 1998). 

Os danos causados por septoriose são normalmente subestimados devido à 

atribuição errônea da coloração marrom das folhas à senescência normal das mesmas 



9 

(FAO, 1995). Levantamento realizado em 1994, nos 10 principais países produtores de 

soja do mundo, mostrou que os danos ocasionados pela mancha parda foram superados 

unicamente por aqueles ocasionados pelo cancro da haste e pelo nematóide do cisto da 

soja (Wrather et aI., 1997). A estimativa de danos no Brasil colocou a septoriose em 

segundo lugar no elenco das doenças que mais reduzem a produção da soja (Wrather et 

aI., 1997). 

Embora haja variabilidade genética em relação à susceptibilidade a Septoria 

glycines (Y oung & Ross, 1978), a inexistência de cultivares resistentes à doença limita o 

seu controle à utilização de sementes sadias, cultivares menos suscetíveis, rotação de 

culturas, à incorporação dos restos culturais após a colheita e à aplicação de fungicidas 

(Ito & Tanaka, 1993; FAO, 1995; Picinini & Fernandes, 1998). ° manejo do solo, a 

adubação equilibrada com ênfase no potássio, e a aplicação de fungicida na parte aérea 

entre os estádios RS.1 e Rs.s são medidas de controle para essa doença (Yorinori et aI., 

1993; Yorinori, 1998). 

2.9 Crestamento foliar de cercospora e mancha púrpura da semente 

O crestamento foliar de cercospora é uma das doenças que compõem o 

"Complexo de Doenças Foliares de Final de Ciclo" (DFC). Está disseminado por todas 

as regiões produtoras de soja do país, embora seja mais importante nas regiões mais 

quentes e chuvosas do cerrado (Almeida et aI., 1997). 

O agente causal do crestamento foliar é o fungo Cercospora kikuchii (Matsu. & 

Tomoyasu) Gardner, identificado pela primeira vez na Coréia, no ano de 1921. Sua 

distribuição mundial é favorecida por condições de clima quente e úmido, desde a 

floração até a maturidade fisiológica da soja (F AO, 1995; Almeida et al., 1997). 

Infecções foliares podem ocorrer na faixa de temperatura entre 15°C e 30°C, 

sendo necessário um mínimo de 18 horas de molhamento foliar (Schuh, 1991). 

Entretanto, a temperatura ótima para o desenvolvimento da doença é de 25°C, não se 

desenvolvendo acima de 30°C (Schuh, 1991). Interrupções no período de molhamento 

foliar apresentam influência significativa na severidade da doença e no número de 
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infecções latentes (Schuh, 1993). Entretanto, períodos crescentes de molhamento foliar 

causam aumento na severidade (Schuh, 1991). 

A doença pode ocorrer em folhas, hastes e vagens, mas é notada principalmente 

nas sementes. Estas, quando atacadas pelo fungo, apresentam descoloração do 

tegumento que varia de róseo ao púrpura-escuro, daí a denominação da doença como 

mancha púrpura (Ferreira et aI., 1979; Costa, 1996). Contudo, devido à grande 

variabilidade entre isolados, aqueles que causam a doença foliar podem ou não provocar 

manchas púrpuras nas sementes de soja e vice-versa (Sanders & Abney, 1985). Nenhum 

outro fungo é capaz de provocar esse tipo de descoloração em sementes sob condições 

naturais de campo, sendo a presença do pigmento púrpura, sem dúvida, devido a 

Cercospora kikuchii (Kilpatrick, 1957). 

Nas folhas, a doença torna-se evidente no período compreendido entre o início da 

formação das sementes até o seu completo desenvolvimento. As lesões causadas por 

Cercospora kikuchii podem começar como manchas minúsculas de coloração marrom

arroxeadas, que se expandem irregularmente, podendo coalescer, necrosando extensas 

áreas do limbo foliar, resultando em severo crestamento e queda das folhas. O sintoma 

mais evidente da doença é observado nas folhas superiores e jovens. Quando infectadas, 

tornam-se coriáceas e, se expostas ao sol, exibem uma tonalidade púrpura (Ito & 

Tanaka, 1993). 

Os sintomas nas plantas podem passar desapercebidos ou serem confundidos 

com os de outras doenças. Nos estádios finais do ciclo da planta, a doença ocorre 

freqüentemente em associação com a septoriose, com a qual é geralmente confundida. 

Nesta associação, a queda prematura das folhas provocada pelo amarelecimento e 

necrose pode acelerar a maturação (1to & Tanaka, 1993). 

A estimativa de danos no Brasil durante o ano de 1994 colocou o crestamento de 

cercospora em terceiro lugar no elenco das doenças que mais reduzem a produção da 

soja (Wrather et aI., 1997). As perdas causadas por esta doença variam de 15% a 30% 

(Rupe, 1989). No entanto, caso a sua incidência ocorra no estágio de granação da soja, 

esta pode resultar em chochamento de 50% no número total de vagens formadas 

(Câmara, 1998). 
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Sementes de soja colonizadas por Cercospora kikuchii, além de apresentarem 

redução em sua germinação (Wilcox & Abney, 1973; Pathan et al., 1989), dão origem a 

plântulas menos vigorosas e a plantas menos produtivas (Laviolette & Athow, 1972). 

Contudo, a extensão dos efeitos de Cercospora kikuchii nos parâmetros de qualidade das 

sementes depende do isolado de fungo envolvido (Pathan et aI., 1989). Logo, o maior 

dano causado por C. kikuchii é a desfolha antecipada, responsável pela redução na 

produção, que geralmente se deve ao menor tamanho das sementes (F AO, 1995). 

Pouco se sabe sobre a resistência de cultivares de soja a esta doença, apenas que 

é muito variável (F AO, 1995). A resistência genética nos cultivares é parcial, devendo 

ser complementada com as mesmas medidas de controle utilizadas para mancha parda 

ou septoriose (lto & Tanaka, 1993; FAO, 1995; Picinini & Fernandes, 1998). 

Existem produtos químicos eficientes no controle da doença (Kimati et aI., 

1997). ° emprego de fungicidas na parte aérea entre os estádios Rs.l e Rs.5 pode reduzir 

as perdas na produção em condições favoráveis a uma grave infecção (F AO, 1995). A 

aplicação de fungicidas do grupo dos benzimidazóis no estádio em que 60% dos grãos 

estejam formados, também pode oferecer controle satisfatório da doença (1to & Tanaka, 

1993). 



3 MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Local e período de experimentação 

O experimento foi instalado na Fazenda Areão, pertencente à Escola Superior de 

Agricultura "Luiz de Queiroz", localizada no município de Piracicaba - SP. 

Foi conduzido durante o ano agrícola de 1999/2000, iniciando-se com a 

semeadura em 16 de dezembro de 1999, e finalizando-se com a colheita das parcelas em 

27 de abril de 2000. 

3.2 Características do solo 

O solo da área experimental é classificado como Podzólico Vermelho Escuro, 

contendo 58% de argila, 11 % de limo e 31 % de areia. Suas características químicas, 

apresentadas nas Tabelas 1 e 2, foram determinadas no Laboratório de Análises 

Químicas de Solo, do Departamento de Solos e Nutrição de Plantas da ESALQIUSP. 

Tabela 1. Análise química do solo utilizado na área experimental, nas profundidades de 

00-20 e 20-40 em. 

Prof.1 pH M.O. P S-S04 K Ca Mg AI H+Al SB T V m 

em CaCh gdm-3 mg dm-3 mmolc dm-3 % 

00-20 5,0 30 15 13 4,1 33 21 O 47 58,1 105,1 55 O 

20-40 4,5 26 4 33 2,3 19 12 4 58 33,3 91,3 36 11 

IProf. = profundidade de amostragem 
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Tabela 2. Teores de micronutrientes do solo utilizado na área experimental, nas 

profundidades de 00-20 e 20-40 cm. 

Prof. l B Cu Fe Mn Zn 

cm mgdm-3 

00-20 0,32 1,0 14,0 7,4 0,7 

20-40 0,25 1,0 15,4 5,8 0,4 

Iprof. = profundidade de amostragem 

3.3 Características do cultivar de soja 

Foi utilizado o cultivar de soja MG/BR 46 (Conquista), indicado para a região 

produtora do Estado de São Paulo (Embrapa, 1998), cujas principais características são 

apresentadas na Tabela 3. 

Tabela 3. Principais características do cultivar de soja MGIBR 46 (Conquista). 

Características 

Florescimento (dias após a emergência) 

Maturação (dias após a emergência) 

Hábito de crescimento 

Altura de inserção das vagens inferiores (cm) 

Resistência à deiscência da vagem 

População recomendada (plantas ha- l
) 

Cancro da haste 

Mancha alvo e Podridão de Corynespora cassicola 

Mancha olho de rã 

Mosaico comum (VMCS) 

Nematóide de galhas 

Nematóide do cisto 

Fonte: ABRASEM (2000). 

MGIBR 46 (Conquista) 

48 

125 

determinado 

14 

boa 

260.000/360.000 

resistente 

resistente 

resistente 

susceptível 

tolerante 

susceptível 
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3.4 Preparo da área experimental 

Previamente à instalação do experimento, o solo foi escarificado à profundidade 

de 40 cm. Após esta operação, procedeu-se a calagem da área com calcário dolomítico, 

correspondente à dose de 2 t ha- I
. Urna vez incorporado o calcário por meio de aração 

profunda, uma segunda aplicação foi realizada de maneira similar à primeira, 

adicionando-se ao solo mais 2 t ha- I do mesmo calcário. Para a incorporação da segunda 

aplicação de calcário, foi empregada inicialmente uma grade aradora, e posteriormente, 

uma grade niveladora, finalizando o preparo da área. 

3.5 Instalação do experimento 

Pré-estabelecida a população inicial de 400 mil plantas ha- I
, as sementes de soja 

foram tratadas com fungicida Carboxim + Thiram, na dose do produto comercial 

equivalente a 300 ml 100 kg- I de sementes. Antes da semeadura, as sementes foram 

inoculadas com Bradyrhizobium japonicum e B. elkanii, por meio de inoculante turfoso, 

na dose equivalente a 0,6 kg 40 kg- I de sementes. Em seguida foram semeadas 

mecanicamente, com espaçamento entre linhas de 0,45 m. 

A adubação de base foi fundamentada na análise química do solo (Tabela 1), e na 

produtividade esperada, cuja expectativa estava na ordem de 3000 a 3400 kg de grãos 

ha- I
. Para atender a essa expectativa, aplicou-se o equivalente a 350 kg ha- I da fórmula 

fertilizante 00-20-10, correspondendo à recomendação proposta por Mascarenhas & 

Tanaka (1996) de 70 kg ha-I de P20 S, e 35 kg ha-I de K20. 

O controle das plantas daninhas foi realizado quimicamente, em pré-emergência 

das mesmas e da cultura. Por ocasião do término da semeadura, foram aplicados os 

herbicidas imazaquim e clomazone, na dose do produto comercial de 0,2 kg ha- I e 1,6 L 

ha- I
, respectivamente. 

3.6 Condução do experimento 

Passados quinze dias após a emergência da soja, as parcelas experimentais foram 

submetidas a um raleio manual de plantas. Este procedimento teve por objetivo 

estabelecer uma população padrão para cada parcela, equivalente a 350 mil plantas ha-I
. 
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o monitoramento da população das principais pragas da cultura da soja (lagartas 

desfolhadoras e complexo de percevejos) foi realizado pela técnica do "pano de batida". 

Não houve incidência de lagartas desfolhadoras, enquanto que a ocorrência do complexo 

de percevejos foi freqüente na área. Nesse caso, adotou-se como critério para dano 

econômico a presença de dois percevejos em média, por ocasião das amostragens 

(Panizzi, 1990). Para o controle do complexo de percevejos, foram realizadas 

pulverizações com o inseticida monocrotofós, na dose do produto comercial equivalente 

a 0,375 Lha-I. 

Em relação às pulverizações dos tratamentos experimentais, estas foram 

realizadas através de pulverizador costal, composto por cilindro de CO2, recipiente para 

armazenamento da calda, e barra de pulverização com 2 m de comprimento. Foram 

empregadas pontas de pulverização TTll0015 - VP, com pressão de serviço igual a 3 

bar. O volume de calda empregado em cada unidade experimental foi o equivalente a 

300Lhé. 

3.7 Acompanhamento fenológico 

Para que as pulverizações referentes aos tratamentos fossem realizadas em 

estádios pré-determinados de desenvolvimento da soja, o acompanhamento fenológico 

da cultura fez-se necessário. Assim, utilizou-se a escala fenológica de Ritchie et aI. 

(1982), adaptada por Yorinori et aI. (1993), apresentada na Tabela 4. 

3.8 Elementos do clima 

Foram coletados dados climáticos correspondentes aos valores diários de 

temperatura do ar (máxima, mínima e média), umidade relativa do ar e precipitação. São 

valores referentes ao período de experimentação, obtidos de uma estação meteorológica 

automática, pertencente ao Departamento de Ciências Exatas da ESALQ/USP, instalada 

em local próximo a área experimental. 
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Tabela 4. Estádios de desenvolvimento da soja. 

Estágio 

I. Fase Vegetativa 
Vc 
VI 
V2 
V3 

Vn 

lI. Fase reprodutiva 
RI 

Rs.l 

RS.2 

Rs.3 

RS.4 

Rs.s 

Rs.l 
RS.2 

R9 

Descrição 

Da emergência a cotilédones abertos. 
Primeiro nó, folhas unifolioladas abertas. 
Segundo nó, primeiro trifólio aberto. 
Terceiro nó, segundo trifólio aberto. 
Enésimo nó com trifólio aberto, antes do 
início da floração. 

(observação na haste principal) 
Início da floração: até 50% das plantas com 
uma flor. 
Floração plena: maioria dos racemos com 
flores abertas. 
Final da floração: vagens com até 1,5 cm. 
Maioria das vagens do terço superior com 
2,0 a4,0 cm. 
Grãos com início de formação (perceptíveis 
ao tato) a 10% da granação. 
Maioria das vagens com mais de 10% e até 
25% de granação. 
Maioria das vagens com mais de 25% e até 
50% de granação. 
Maioria das vagens com mais de 50% e até 
75% de granação. 
Maioria das vagens com mais de 75% de 
granação. 
Maioria das vagens com volume máximo e 
plantas verdes. 
Início a 50% de amarelecimento de folhas e 
vagens. 
Mais de 50% e até 75% de folhas e vagens 
amarelas 
Mais de 75% de folhas e vagens amarelas a 
princípio de desfolha e escurecimento das 
vagens. 
Início a 50% de desfolha. 
Mais de 50% de desfolha à pré-colheita. 
Ponto de colheita. 
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3.9 Delineamento experimental 

O delineamento experimental adotado foi o de blocos casualizados, composto por 

quinze tratamentos com três repetições: 

TI: testemunha 

T2: Benomyl, equivalente a 500 g ha- l do produto comercial, aplicado 

quinzenalmente, a partir do estádio V 6 

T3: Tebuconazole, equivalente a 500 g ha- l do produto comercial, aplicado 

quinzenalmente, a partir do estádio V 6 

T4: Benomyl, equivalente a 250 g ha- l do produto comercial, aplicado no estádio 

Rs.3 

T5: Benomyl, equivalente a 500 g ha- l do produto comercial, aplicado no estádio 

Rs.3 

T6: Benomyl, equivalente a 1000 g ha- l do produto comercial, aplicado no 

estádio Rs.3 

T7: Benomyl, equivalente a 125 g ha- l do produto comercial, aplicado no estádio 

~, mais 125 g ha- l do produto comercial, aplicado 15 dias após a primeira 

pulverização 

T8: Benomyl, equivalente a 250 g ha- l do produto comercial, aplicado no estádio 

~, mais 250 g ha- l do produto comercial, aplicado 15 dias após a primeira 

pulverização 

T9: Tebuconazole, equivalente a 500 g ha- l do produto comercial, aplicado no 

estádio ~, mais 500 g ha- l do produto comercial, aplicado 15 dias após a 

primeira pulverização 

TIO: Tebuconazole, equivalente a 250 g ha- l do produto comercial, aplicado no 

estádio Rs.3 

TIl: Tebuconazole, equivalente a 500 g ha- l do produto comercial, aplicado no 

estádio Rs.3 

,T12: Tebuconazole, equivalente a 1000 g ha- l do produto comercial, aplicado no 

estádio Rs.3 
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T13: Tebuconazole, equivalente a 125 g ha- l do produto comercial, aplicado no 

estádio ~, mais 125 g ha- l do produto comercial, aplicado 15 dias após a 

primeira pulverização 

T14: Tebuconazole, equivalente a 250 g ha- l do produto comercial, aplicado no 

estádio ~, mais 250 g ha- l do produto comercial, aplicado 15 dias após a 

primeira pulverização 

T15: Benomyl, equivalente a 500 gha- l do produto comercial, aplicado no 

estádio ~, mais 500 g ha- l do produto comercial, aplicado 15 dias após a 

primeira pulverização 

Cada unidade experimental foi constituída por oito linhas de 6,0 m de 

comprimento. Para a obtenção dos valores de produção e massa de 1000 grãos, foram 

utilizadas três linhas centrais de cada unidade experimental, descartando-se 0,5 m de 

cada extremidade, devido ao efeito de bordadura. 

Os valores de produção e massa de 1000 grãos, coletados na área útil de cada 

unidade experimental, foram submetidos à análise de variância. Os efeitos 

estatisticamente significativos foram analisados pelo teste "t", para os diferentes 

contrastes. Para relacionar o efeito da duração da área foliar sadia (HAD) sobre a 

produção e peso de 1000 grãos, foi utilizada a análise de regressão polinomial. 

3.10 Características avaliadas 

Durante o ciclo da cultura efetuaram-se avaliações do índice de área foliar (IAF) 

e severidade, para posterior cálculo da duração da área foHar sadia (HAD). Uma vez 

atingido o ponto de colheita (estádio R9), a área útil de cada unidade experimental foi 

colhida, com a finalidade de se determinar a produção e a massa de 1000 grãos. 

3.10.1 Índice de área foliar (IAF) 

As estimativas do IAF tiveram início a partir do final do florescimento da soja 

(estádio R3), prosseguindo semanalmente até a pré-colheita das unidades experimentais. 

Foram obtidas através de um analisador de copa (LAI-2000 Plant Canopy Analyser), 
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equipamento formado por um sistema portátil de sensores, que mede a luz difusa 

incidente nos ângulos de 7, 23, 38, 53 e 68°. A relação entre a luz incidente fora da 

cultura e sob a copa das plantas fornece a transmitância de cada ângulo, que é 

inversamente proporcional ao IAF (Chason et aI., 1991). 

3.10.2 Severidade 

A avaliação da severidade das doenças de final de ciclo foi realizada uma única 

vez, no início do amarelecimento das folhas e vagens (estádio R7.1), por meio de uma 

escala diagramática. A severidade foi quantificada nas quatro folhas superiores de quatro 

plantas em cada unidade experimental. Os valores de severidade na parcela foram 

obtidos através da média aritmética das folhas de cada planta. 

A escala diagramática empregada na avaliação foi elaborada seguindo-se as 

recomendações de James (1974) quanto à lei de Weber-Fechner (segundo a qual a vista 

humana responde a estímulos que crescem em escala logarítimica), com os limites 

inferior e superior sendo definidos segundo observações de infecção. Em relação aos 

níveis intermediários da escala, estes foram calculados seguindo-se o modelo logístico, 

proposto por Horsfall & Barrat (1945). A distribuição das lesões, bem como os limites 

de severidade foram determinados conforme amostras de folhas com sintomas das 

doenças. 

3.10.3 Duração da área foliar sadia (HAD) 

Uma vez obtidos os valores de IAF e severidade, o cálculo da duração da área 

foliar sadia (HAD) foi realizado através da equação proposta por Waggoner & Berger 

(1987). 

onde HAD é a duração da área foliar sadia (expressa em dias), x, a severidade da doença 

(expressa em proporção), IAF, o índice de área foliar (sem dimensão), e t, o tempo. 
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3.10.4 Produção e massa de 1000 grãos 

A detenninação da produção foi obtida pelo peso dos grãos da área útil de cada 

unidade experimental, sendo seu valor expresso em kg 6,75 m-2
• 

Para a detenninação da massa de 1000 grãos, foram separadas oito sub-amostras 

de 100 grãos por unidade experimental. A massa de cada sub-amostra foi obtida em 

balança com sensibilidade de centésimos de grama, sendo tais procedimentos efetuados 

segundo prescrições estabelecidas pelas Regras de Análise de Sementes (Brasil -

Ministério da Agricultura, 1992). 

Com base na detenninação da umidade dos grãos produzidos em cada unidade 

experimental, e pela utilização da expressão apresentada a seguir, os valores de 

produção e massa de 1000 grãos foram corrigidos para a umidade de 13%. 

Me = Mo [1-(Uo%1100)] / [1-(Ue%1100)] 

onde Me é a massa corrigida; Mo, a massa observada; Uo%, o grau de umidade 

observado; e Ue%, o grau de umidade de correção. 



4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Elementos do clima e desenvolvimento do complexo de doenças de final de ciclo 

Os valores diários de precipitação, umidade relativa média do ar (UR), 

temperatura máxima (T. max.), mínima (T. min.) e média do ar (T. média) relativos ao 

período compreendido entre os meses de dezembro a maio são apresentados nas Figuras 

1 e 2. 

Analisando-se as informações contidas nas Figuras 1 e 2, nota-se que a 

temperatura média do ar não ofereceu nenhuma restrição ao desenvolvimento do 

complexo de doenças de final de ciclo na cultura da soja, uma vez que as infecções 

foliares por Septoria glycines e Cercospora kikuchii podem ocorrer na faixa de 

temperatura entre 16°C e 32°C (Peterson & Edwards, 1982), e entre lSoC e 30°C (Schuh, 

1991), respectivamente. Contudo, a temperatura média do ar apresentou-se mais 

favorável ao desenvolvimento de Cercospora kikuchii, visto que essa doença apresenta 

ótimo desenvolvimento em temperaturas ao redor de 2SoC (Schuh, 1991). 

Apesar das precipitações ocorridas no período compreendido entre dezembro de 

1999 e março de 2000 terem sido bastante freqüentes, o mesmo não foi verificado em 

relação ao mês de abril. Entretanto, foi constatada uma alta infecção por esse complexo 

de doenças, demonstrando que apesar da escassa pluviosidade ocorrida no mês de abril, 

esta não foi limitante ao processo de infecção e desenvolvimento das doenças. 

Embora o período de molhamento foliar não tenha sido monitorado, supõe-se que 

seu valor durante o desenvolvimento deste complexo de doenças tenha sido menor que 

48 horas, haja vista a quase totalidade de lesões no limbo foliar terem sido causadas por 
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Cercospora kikuchii, e por Septoria glycines desenvolver poucas lesões em períodos de 

molhamento foliar inferiores à 48 horas (Peterson & Edwards, 1982). 
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Figura 1 - Valores diários de precipitação, umidade relativa média do ar (UR), 

temperatura máxima (T. max.), mínima (T. min.) e média do ar (T. média) 

relativos ao pelÍodo compreendido entre os meses de dezembro a janeiro. 
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Figura 2 - Valores diários de precipitação, umidade relativa média do ar (UR), 

temperatura máxima (T. max.), mínima (T. min.) e média do ar (T. média) 

relativos ao peliodo compreendido entre os meses de fevereiro a abril. 
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4.2 Efeito dos tratamentos na produção e peso de 1000 grãos 

São apresentadas a seguir as descrições (Tabela 5), o valor de "t", a variância e a 

probabilidade para os diferentes contrastes (Tabela 6). 

Tabela 5. Descrição dos diferentes contrastes. 

Contraste Tratamento 

TI x T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, TIO, TIl, T12, T13, T14, TI5 

2 T2, T4, T5, T6, T7, T8, TI5 x T3, T9, TIO, TIl, T12, T13, TI4 

3 T4, T5, T6 x T7, T8, TI5 

4 TIO, TIl, TI2 x T13, TI4, T9 

Tabela 6. Valor de "t", variância e probabilidade (prob) para os diferentes contrastes. 

Produção Peso de 1000 Grãos 

Contraste Valor de tI Variância (prob) Valor de tI Variância (prob) 

I 3,038 1,503 (0,005) 2,406 2488,888 (0,021) 

2 0,823 0,100 (0,582) 0,603 165,925 (0,557) 

3 0,105 0,042 (0,914) 0,596 71,111 (0,562) 

4 0,335 0,042 (0,739) 0,196 71,111 (0,840) 

) valores da distribuição "t" de Student. 

Houve efeito significativo do uso de fungicidas na produção (prob 0,005) e no 

peso de 1000 grãos (prob 0,021), quando comparado à testemunha (Tabela 6). 

Resultados semelhantes foram obtidos por Pataky & Lim (1981 b) e por Horn et alo 

(1975), sendo o aumento de produção devido ao controle das doenças, e não devido a 

um efeito direto dos fungicidas nas plantas de soja (Horn et aI., 1978). Assim, o emprego 

de fungicidas pode se constituir em uma ferramenta importante no controle das doenças 

de final de ciclo, haja vista que a maioria dos cultivares de soja é suscetível a essas 

doenças. 
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Foi verificado que o grupo de tratamentos envolvendo benomyl, quando 

comparado ao grupo de tratamentos envolvendo tebuconazole, não apresentou 

diferenças significativas na produção (prob 0,582), bem como no peso de 1000 grãos 

(prob 0,557). Este fato evidencia que, apesar de pertencerem a grupos químicos 

diferentes, tanto benomyl quanto tebuconazole podem ser empregados indistintamente 

no controle das doenças de final de ciclo. Dessa maneira, o risco de surgimento de raças 

patogênicas resistentes devido à elevada freqüência de aplicação de fungicidas do grupo 

dos benzimidazóis (Heaney at aI., 1994) pode ser minimizado, uma vez que a rotação de 

produtos químicos no controle de doenças de plantas faz parte de uma das estratégias de 

redução de riscos ao aparecimento dessas raças (Delp, 1988). 

Analisando-se o grupo de tratamentos onde benomyl foi aplicado de forma 

parcelada, e comparando:"o com o grupo de tratamentos onde o mesmo fungicida foi 

aplicado em uma única vez, verifica-se que não houve diferença significativa para a 

produção (prob 0,914) nem para o peso de 1000 grãos (prob 0,562). Resultados 

semelhantes foram obtidos para o mesmo grupo de tratamentos envolvendo 

tebuconazole, não havendo diferença significativa para a produção (prob 0,739) nem 

para o peso de 1000 grãos (prob 0,840). Entretanto, as maiores produções foram 

alcançadas quando ambos os fungicidas foram utilizados na dose equivalente a 500 g ha-

1 do produto comercial, aplicado no estádio ~, mais 500 g ha-l do produto comercial 

aplicado 15 dias após a primeira pulverização (Figura 3). 
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Figura 3 - Efeito dos tratamentos na produção de soja para os diferentes fungicidas. 
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Esses resultados estão de acordo com aqueles conseguidos por Hom et aI. (1979), 

onde os mesmos observaram aumento significativo na produção de soja quando as 

plantas foram pulverizadas com benomyl no estágio &t de desenvolvimento, seguida por 

outra pulverização com benomyl duas semanas mais tarde. Também estão em 

concordância com os resultados obtidos por Hom et aI. (1975), onde foi verificado 

aumento na produção de soja com uma aplicação inicial de benomyl a partir do estádio 

~ de desenvolvimento, seguida por outra aplicação duas semanas mais tarde. 

Experimentos sobre eficiência de fungicidas e avaliação de perdas por doenças 

de final de ciclo, realizados em Barreiras-BA na safra 95/96, apresentaram aumento de 

rendimento de até 47% (564 kg/ha) com duas aplicações de carbendazin (Embrapa, 

1997). Por outro lado, Utiamada et aI. (2000a) conseguiram incrementos de 16,2% no 

rendimento de grãos, com uma aplicação de carbendazin no estádio Rs.3 de 

desenvolvimento da soja. No presente trabalho, pôde-se verificar aumentos na produção 

de 22,34% para benomyl e de 20,17% para tebuconazole, quando ambos os fungicidas 

foram aplicados no estádio ~ de desenvolvimento da soja, na dose equivalente a 500 g 

ha-1 do produto comercial, repetindo-se a aplicação 15 dias após a primeira pulverização 

com mais 500 g ha-1 do produto comercial. 

Com relação ao peso de 1000 grãos, foram constatados aumentos de 7,73% e 

7,67% para benomyl e tebuconazole, respectivamente, quando ambos os fungicidas 

foram aplicados no estádio ~ de desenvolvimento da soja, na dose equivalente a 500 g 

ha-1 do produto comercial, repetindo-se a aplicação 15 dias após a primeira pulverização 

com mais 500 g ha-1 do produto comercial (Figura 4). Estes resultados estão em 

concordância com aqueles obtidos por Utiamada et aI. (2000b), onde foram verificados 

aumentos de 5,45% a 14,44% no peso de 1000 sementes, para os diferentes tratamentos 

com fungicidas na cultura da soja. Também se encontram dentro da faixa de incremento 

no peso de 1000 sementes conseguido por Utiamada et aI. (1999), o qual variou de 

3,86% a 11,19%. 
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Figura 4 - Efeito dos tratamentos no peso de 1000 grãos de soja para os diferentes 

fungicidas. 

4.3 Escala diagramática para avaliação da severidade das doenças de final de ciclo 

A escala diagramática elaborada neste trabalho, com cinco níveis de severidade, 

teve como limites inferior e superior os valores de 2,4% e 66,6% de área lesionada, 

respectivamente (Figura 5). Para facilitar o desenho das lesões no limbo foliar, 

representou-se apenas um folíolo de soja. 

24% 
&5.6% 

15,2% 25.9% 40;;% 

Figura 5 - Escala diagramática elaborada para a avaliação da severidade do complexo de 

doenças de final de ciclo. 
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4.4 Efeito da severidade na produção 

São apresentados a seguir (Figura 6), os efeitos da severidade do complexo de 

doenças de final de ciclo na produção da soja. 
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Figura 6 - Efeitos da severidade do complexo de doenças de final de ciclo na produção 

da soja. 

Ocorreu grande variação na severidade das doenças de final de ciclo em relação 

aos diferentes tratamentos (Figura 6). No entanto, fica evidenciado que essa variável não 

apresentou relação com a produção da soja (r=-0,444 e prob=0,093), uma vez que 

produções elevadas foram obtidas em tratamentos que apresentavam valores elevados de 

severidade, bem como houveram tratamentos em que produções praticamente idênticas 

apresentaram diferentes valores em severidade. Os resultados obtidos no presente 

experimento estão de acordo com aqueles conseguidos por Bissonnette et aI. (1994) em 

aveia-Puccinia coronata f. sp. A venea, por Pataky et aI. (1988) em milho-Puccinia 

sorghi e por Iamauti (1995) em feijoeiro-Uromyces appendiculatus, onde ficou 

constatado não haver relação entre severidade da doença e produção. Díaz (2000), em 

experimento envolvendo feijão-Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli, também 

demonstrou que a severidade não representou um bom preditor da produção. Godoy 

(1995), por sua vez, concluiu que a função de dano, definida como a relação entre injúria 

e dano, não pôde ser estabelecida para o patossistema Phaeoisariopsis griseola-feijoeiro, 

pois a variável injúria (expressa em severidade de doença) não explicou a redução da 

produção. 
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Ao verificarmos o erro padrão da média da severidade, o qual nos dá uma idéia 

da precisão da estimativa para a média obtida (Gomes, 2000), fica evidente que o 

mesmo apresenta intervalos bastante grandes, indicando ter havido uma certa variação 

nos valores de severidade que foram utilizados no cálculo da estimativa da média. 

Entretanto, esta variação deve-se ao fato das doenças de final de ciclo não se 

apresentarem distribuídas de maneira homogênea na população de plantas amostrada, 

como pôde ser constatado no experimento, onde plantas vizinhas não apresentavam 

severidades semelhantes. 

Dessa forma, a severidade não se apresenta um bom indicativo para se prever ou 

estimar reduções na produção da soja, haja vista a falta de relação que esta variável 

apresenta com a produção. 

4.5 Efeito da Duração da Área Foliar Sadia (HAD) na produção 

São apresentados a seguir os efeitos da duração da área foliar sadia (HAD) na 

produção e no peso de 1000 grãos da soja (Figura 7). 
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Aumentos na produção de soja foram observados, para ambos os fungicidas, à 

medida que a HAD aumentava, tendo o mesmo fenômeno ocorrido para o peso de 1000 

grãos. Fica evidenciado também, que o aumento na HAD proporciona aumentos no peso 

dos grãos de maneira bastante semelhante aos da produção (Figura 7), estando a 

produção diretamente relacionada ao peso dos grãos de soja. Relações envolvendo HAD 

e produção, bem como HAD e peso de 1000 grãos podem ser verificados a seguir, 

através das equações obtidas por meio de regressão polinomial (Tabelas 7 e 8). 

Tabela 7. Quadrado médio (QM), probabilidade (prob), regressão e coeficiente de 

determinação (R2
) para duração da área foliar sadia (HAD) em relação aos 

tratamentos com benomyl. 

Variável QM prob Regressão R2 

Produção 0,0498 0,0371 Y = -125,7807+ 1 ,5003x-0,0044x2 0,712 

Peso de 1000 grãos 76,3437 0,0181 Y = -3078,0752+38,0136x-0,1099x2 0,798 

Tabela 8. Quadrado médio (QM), probabilidade (prob), regressão e coeficiente de 

determinação (R2
) para duração da área foliar sadia (HAD) em relação aos 

tratamentos com tebuconazole. 

Variável 

Produção 

Peso de 1000 grãos 

QM prob Regressão 

0,0451 0,0389 Y = 102,4088-1,2796x+0,0041x2 0,726 

51,1947 0,0323 Y = 6060,0614-73,5055x+0,2303x2 0,746 

Waggoner & Berger (1987), analisando 78 diferentes tratamentos de ensaios 

conduzidos por vários autores com amendoim desfolhado manualmente ou por doença 

(Cercosporidium personatum e Cercospora arachidicola), mostraram alta correlação 

entre HAD e produção, sendo esta relação descrita por uma equação de Gompertz. 

Aquino et alo (1992), em ensaio realizado com cultivar de amendoim susceptível a 

Cercosporidium personatum, observaram que a produção de vagens diminuiu à medida 
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que a duração da área foliar sadia diminuía. Savary & Zadoks (1992), em experimentos 

realizados com patossistema múltiplo (Cercosporidium personatum e Puccnia 

arachidis) em amendoim, encontraram uma correlação linear significativa (r=-O,51; 

p<O,OOO 1) entre o logaritmo transformado do índice de área foliar verde e dano relativo. 

Yang et aI. (1992), observando os efeitos do patossistema soja-ferrugem (Phakopsora 

pachyrhizi), verificaram que a regressão entre a produção e a duração da área foliar 

verde (GLAD), durante o florescimento da soja (RJ) até o tamanho máximo das 

sementes (Rti), foi altamente significativa (P<O,OO 1). Subba Rao et alo (1989) 

constataram em seus experimentos que a regressão entre a duração da área foliar sadia, 

relativa às diferentes folhas do trigo, e a produção de grãos foi altamente significativa 

(P=O,OOOl), sendo o uso da HAD importante para o estudo dos efeitos das doenças na 

produção. 

Fica evidenciado que os resultados obtidos no presente experimento estão em 

concordância com os resultados acima citados, demonstrando claramente que a HAD é 

uma variável de avaliação que apresenta relações significativas com a produção, 

independentemente da cultura ou do patossistema. 

Aumentos na HAD proporcionados pela aplicação de fungicidas demonstram a 

manutenção de IAF sadios maiores durante a fase de enchimento de grãos na cultura da 

soja. Estes, por sua vez, são conseqüência do controle de Septoria glycines e Cercospora 

kikuchii, doenças responsáveis por antecipações na desfolha. 

Hanway & Weber (1971a) revelaram em seus estudos, que os tecidos vegetativos 

da soja servem como uma reserva de nutrientes minerais durante o crescimento 

vegetativo da planta, e que estes são translocados para as sementes durante o período de 

enchimento do legume. Aproximadamente metade do N, P e K encontrados na semente 

de soja, após ter atingido o estado de maturação, são translocados de partes da planta 

(Hanway & Weber, 1971b). Logo, maiores valores de IAF sadios, alcançados pelo 

controle da desfolha antecipada, proporcionaram períodos de tempo suficientes para a 

translocação de nutrientes das partes da planta para a semente de soja, principalmente 

aqueles oriundos das folhas, além de apresentar maior área de tecido verde sintetizante. 
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Dessa maneira, o emprego de fungicidas no controle do complexo de doenças de 

final de ciclo torna possível a manutenção de índices de área foliar sadios maiores 

durante o período de enchimento de grãos da cultura, favorecendo a fotossíntese e 

principalmente a translocação de nutrientes para as sementes. Uma vez translocados 

estes nutrientes, as sementes apresentarão maiores pesos (Figura 7), refletindo em um 

aumento na produção. 

Embora o termo "aumento de produção" esteja sendo empregado, é importante 

ressaltar que o controle das doenças de final de ciclo não faz com que a cultura da soja 

aumente a produção, mas que esta deixe de apresentar as perdas devido à desfolha 

precoce que estas doenças ocasionam. 

4.6 Considerações finais 

Estudos complementares sobre os efeitos das doenças de final de ciclo sobre a 

eficiência fotossintética do hospedeiro devem ser efetuados para a melhor quantificação 

de danos, pois, como destacado por Johnson (1987), HAD não é o único determinante da 

produção de uma cultura. O autor postulou que a produção (w) pode ser expressa pela 

equação: w = RI * RUE, onde RI representa a interceptação da radiação solar (MJ m-2
), e 

RUE, a eficiência do uso da radiação (g Mrl
). Septoria g/ycines e Cercos para kikuchii 

provavelmente devam afetar a RUE. A quantificação das perdas que essas doenças 

causam neste parâmetro torna-se uma importante ferramenta para a compreensão de 

como a produção da soja pode ser afetada devido a esse fator. 

O conceito de limiar de dano econômico, definido como o nível de ataque do 

organismo nocivo no qual o benefício do controle iguala seu custo (Munford & Norton, 

1984), é a pedra fundamental no controle de doenças. Entretanto, este importante 

conceito raramente tem sido cientificamente testado. Um dos motivos para tal fato se 

resume à seguinte sentença: a lógica da relação entre severidade de doença e dano é 

incerta (Waggoner & Berger, 1987). O caso da soja não é uma exceção. Atualmente, a 

falta de um parâmetro capaz de expressar o limiar de dano econômico para o 

patossistema soja-doenças foliares de final de ciclo faz com que o controle dessas 

doenças continue sendo efetuado de maneira preventiva, limitado a alguns estádios de 
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desenvolvimento da soja (Embrapa, 2000). A busca de um parâmetro capaz de expressar 

o limiar de dano econômico para as doenças foliares de final de ciclo é de fundamental 

importância não só para a redução dos custos de produção da cultura da soja, como 

também para a manutenção de uma agricultura mais livre de produtos químicos. 



5 CONCLUSÕES 

As doenças foliares de final de ciclo causaram perdas na produção da soja na 

ordem de 21 %, sendo a redução no peso de 1000 grãos o principal fator de perda 

quantitativa. 

Não houve diferenças na produção de soja bem como no peso de 1000 grãos 

quando ambos os fungicidas foram comparados, indicando que apesar de pertencerem a 

grupos químicos diferentes, tanto benomyl quanto tebuconazole podem ser empregados 

indistintamente no controle das doenças de final de ciclo da soja. 

Embora a análise estatística tenha demonstrado não haver diferenças 

significativas quanto à época de aplicação dos fungicidas (estágio Rs.3 x estágio Rt 

repetindo-se a aplicação 15 dias mais tarde) em relação à produção e ao peso de 1000 

grãos de soja, os maiores valores absolutos das variáveis acima mencionadas foram 

conseguidos, para ambos os fungicidas, com uma aplicação de 500 g do produto 

comercial no estádio Rt do desenvolvimento da cultura da soja, seguida de outra 

aplicação da mesma quantidade do produto comercial 15 dias após primeira. 

A severidade não se apresentou como bom indicador para se prever ou estimar 

reduções na produção, haja vista a falta de relação que esta variável (severidade) 

apresenta com a mesma (produção). 

A duração da área foliar sadia (HAD) é uma variável de avaliação que apresenta 

relações significativas com a produção e peso de 1000 grãos, podendo ser utilizada no 

patossistema soja-doenças foliares de final de ciclo, uma vez que estas doenças afetam 

diretamente a HAD. 
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Anexo A - Variação temporal do IAF para os diferentes tratamentos envolvendo 

o fungicida benomyl. 
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Anexo B - Variação temporal do IAF para os diferentes tratamentos envolvendo 

o fungicida tebuconazole. 
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