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HISTÓRICO DA REUNIÃO DE PESQUISA DE SOJA 
DA REGIÃO SUL

I REUNIÃO CONJUNTA DE PESQUISA DE SOJA
LOCAL: Passo Fundo (RS)

DATA: 06 a 10 de agosto de 1973

COORDENAÇÃO: Emídio Rizzo Bonato (informação pessoal)

COMISSÃO ORGANIZADORA: não foi mencionada em ATA

PARTICIPANTES: 146

II REUNIÃO CONJUNTA DE PESQUISA RS/SC - SOJA
LOCAL: Porto Alegre (RS)

DATA: 26 a 30 de agosto de 1974

COORDENAÇÃO: IPAGRO

COMISSÃO ORGANIZADORA: Presidente - João Rui Jardim Freire

PARTICIPANTES: 140

III REUNIÃO CONJUNTA DE PESQUISA DA SOJA
LOCAL: Porto Alegre (RS)

DATA: 18 a 22 de agosto de 1975

COORDENAÇÃO: FECOTRIGO

COMISSÃO ORGANIZADORA: Carmine Rosito, Gaspar Beskow, Ênio Pippi da Motta, Francisco Terra Júnior, 

Frederico Bergmann

PARTICIPANTES: 181
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IV REUNIÃO CONJUNTA DE PESQUISA DA SOJA - RS/SC
LOCAL: Santa Maria (RS)
DATA: 23 a 27 de agosto de 1976
COORDENAÇÃO: MEC/UFSM/CCR
COMISSÃO ORGANIZADORA: Presidente - Ailo Valmir Saccol
PARTICIPANTES: 115

V REUNIÃO CONJUNTA DE PESQUISA DA SOJA RS/SC
LOCAL: PELOTAS (RS)
DATA: 01 a 05 de agosto de 1977
COORDENAÇÃO: EMBRAPA-UEPAE de Pelotas/UFPEL
COMISSÃO ORGANIZADORA: não foi mencionada em ATA
PARTICIPANTES: 248

VI REUNIÃO CONJUNTA DE PESQUISA DE SOJA DA REGIÃO SUL
LOCAL: FLORIANÓPOLIS (SC)
DATA: 31 de julho a 04 de agosto de 1978
COORDENAÇÃO: EMPASC/EMBRAPA-CNPSo
COMISSÃO ORGANIZADORA: não foi mencionada em ATA
PARTICIPANTES: 135

VII REUNIÃO DE PESQUISA DE SOJA DA REGIÃO SUL
LOCAL: PORTO ALEGRE (RS)
DATA: 30 de julho a 03 de agosto de 1979
COORDENAÇÃO: IPAGRO/EMBRAPA-CNPSo
COMISSÃO ORGANIZADORA: não foi mencionada em ATA
PARTICIPANTES: 223

VIII REUNIÃO DE PESQUISA DE SOJA DA REGIÃO SUL
LOCAL: CRUZ ALTA (RS)
DATA: 18 a 21 de agosto de 1980
COORDENAÇÃO: FECOTRIGO/DPAT/CEP-FECOTRIGO
COMISSÃO ORGANIZADORA: Carmine Rosito, Fernando C. de A. e Souza, Luiz Pedro Bonetti, Reginaldo 
Escobar Vieira, Ricardo G. Matzenbacher
PARTICIPANTES: 133
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IX REUNIÃO DE PESQUISA DE SOJA DA REGIÃO SUL
LOCAL: PASSO FUNDO (RS)
DATA: 28 a 30 de julho de 1981
COORDENAÇÃO: EMBRAPA-CNPT
COMISSÃO ORGANIZADORA: José Alberto R. de O. Velloso, José Renato Bem, Paulo Fernando Bertagnolli, 
Simião Alano Vieira, Armando Ferreira Filho, Liane Matzenbacher, Mary Mara Ritter
PARTICIPANTES: 161

X REUNIÃO DE PESQUISA DE SOJA DA REGIÃO SUL
LOCAL: PORTO ALEGRE (RS)
DATA: 27 a 29 de julho de 1982
COORDENAÇÃO: UFRGS/Faculdade de Agronomia/Pró-Reitoria de Extensão/CNPSo
COMISSÃO ORGANIZADORA: Presidente - José Antônio Costa
PARTICIPANTES: 156

XI REUNIÃO DE PESQUISA DE SOJA DA REGIÃO SUL
LOCAL: SANTA MARIA (RS)
DATA: 02 a 04 de agosto de 1983
COORDENAÇÃO: UFSM/CCR/CNPSo
COMISSÃO ORGANIZADORA: Presidente - Osmar Souza dos Santos
PARTICIPANTES: 142

XII REUNIÃO DE PESQUISA DE SOJA DA REGIÃO SUL
LOCAL: PELOTAS (RS)
DATA: 31 de julho a 03 de agosto de 1984
COORDENAÇÃO: EMBRAPA/CPATB e CNPsoja
COMISSÃO ORGANIZADORA: Presidente - Mário Franklin da Cunha Gastal
PARTICIPANTES: 136

XIII REUNIÃO DE PESQUISA DE SOJA DA REGIÃO SUL
LOCAL: PORTO ALEGRE (RS)
DATA: 30 de julho a 02 de agosto de 1985
COORDENAÇÃO: IPAGRO/Departamento de Pesquisa/Secretaria de Agricultura
COMISSÃO ORGANIZADORA: Presidente - Elói Roque Hilgert

PARTICIPANTES: 170
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XIV REUNIÃO DE PESQUISA DE SOJA DA REGIÃO SUL
LOCAL: CHAPECÓ (SC)
DATA: 11 a 14 de agosto de 1986
COORDENAÇÃO: EMPASC/CPPP/EMBRAPA/CNPSo
COMISSÃO ORGANIZADORA: Presidente - Evaristo Antonio Espindola
PARTICIPANTES: 131

XV REUNIÃO DE PESQUISA DE SOJA DA REGIÃO SUL
LOCAL: CRUZ ALTA (RS)
DATA: 10 a 13 de agosto de 1987
COORDENAÇÃO: Centro de Experimentação e Pesquisa - CEP/FECOTRIGO
COMISSÃO ORGANIZADORA: Presidente - José Luiz Tragnago
PARTICIPANTES: 129

XVI REUNIÃO DE PESQUISA DE SOJA DA REGIÃO SUL
LOCAL: SANTA MARIA (RS)
DATA: 25 a 28 de julho de 1988
COORDENAÇÃO: UFSM / Departamento de Defesa Fitossanitária, Centro de Ciências Rurais
COMISSÃO ORGANIZADORA: Presidente – Dionísio Link e Anísio Dário Marramon Trindade
PARTICIPANTES: 134

XVII REUNIÃO DE PESQUISA DE SOJA DA REGIÃO SUL
LOCAL: PORTO ALEGRE (RS)
DATA: 24 a 27 de julho de 1989
COORDENAÇÃO: UFRGS
COMISSÃO ORGANIZADORA: Presidente - José Antônio Costa
PARTICIPANTES: 177

XVIII REUNIÃO DE PESQUISA DE SOJA DA REGIÃO SUL
LOCAL: PASSO FUNDO (RS)
DATA: 07 a 10 de agosto de 1990
COORDENAÇÃO: EMBRAPA-CNPT
COMISSÃO ORGANIZADORA: Presidente - Emídio Rizzo Bonato
PARTICIPANTES: 162
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XIX REUNIÃO DE PESQUISA DE SOJA DA REGIÃO SUL
LOCAL: PELOTAS (RS)
DATA: 03 a 06 de setembro de 1991
COORDENAÇÃO: EMBRAPA/CPATB
COMISSÃO ORGANIZADORA: Presidente - Mário Franklin da Cunha Gastal
PARTICIPANTES: 141

XX REUNIÃO DE PESQUISA DE SOJA DA REGIÃO SUL
LOCAL: CHAPECÓ (SC)
DATA: 04 a 06 de agosto de 1992
COORDENAÇÃO: EPAGRI/EMBRAPA-CNPSo
COMISSÃO ORGANIZADORA: Presidente - Evaristo Antonio Espindola
PARTICIPANTES: 106

XXI REUNIÃO DE PESQUISA DE SOJA DA REGIÃO SUL
LOCAL: SANTA ROSA (RS)
DATA: 10 a 13 de agosto de 1993
COORDENAÇÃO: Secretaria de Ciência e Tecnologia/CIENTEC/IPAGRO
COMISSÃO ORGANIZADORA: Presidente - Elói Roque Hilgert
PARTICIPANTES: 136

XXII REUNIÃO DE PESQUISA DE SOJA DA REGIÃO SUL
LOCAL: CRUZ ALTA (RS)
DATA: 9 a 11 de agosto de 1994
COORDENAÇÃO: FUNDACEP FECOTRIGO
COMISSÃO ORGANIZADORA: Presidente - José Luiz Tragnago
PARTICIPANTES: 150

XXIII REUNIÃO DE PESQUISA DE SOJA DA REGIÃO SUL
LOCAL: PORTO ALEGRE (RS)
DATA: 01 a 03 de agosto de 1995
COORDENAÇÃO: Departamento de Plantas de Lavoura/Faculdade de Agronomia/UFRGS
COMISSÃO ORGANIZADORA: Presidente - José Antônio Costa
PARTICIPANTES: 165
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XXIV REUNIÃO DE PESQUISA DE SOJA DA REGIÃO SUL
LOCAL: PELOTAS (RS)

DATA: 06 a 08 de agosto de 1996

COORDENAÇÃO: EMBRAPA/CPATB

COMISSÃO ORGANIZADORA: Presidente - Mário Franklin da Cunha Gastal

PARTICIPANTES: 132

XXV REUNIÃO DE PESQUISA DE SOJA DA REGIÃO SUL
LOCAL: PASSO FUNDO (RS)

DATA: 05 a 07 de agosto de 1997

COORDENAÇÃO: EMBRAPA Trigo

COMISSÃO ORGANIZADORA: Presidente - Emídio Rizzo Bonato

PARTICIPANTES: 189

XXVI REUNIÃO DE PESQUISA DE SOJA DA REGIÃO SUL
LOCAL: CRUZ ALTA (RS)

DATA: 28 a 30 de julho de 1998

COORDENAÇÃO: UNICRUZ/Curso de Agronomia

COMISSÃO ORGANIZADORA: Presidente - José Luiz Tragnago

PARTICIPANTES: 160

XXVII REUNIÃO DE PESQUISA DE SOJA DA REGIÃO SUL
LOCAL: CHAPECÓ (SC)

DATA: 27 a 29 de julho de 1999

COORDENAÇÃO: EPAGRI/CPPP

COMISSÃO ORGANIZADORA: Presidente - Evaristo Antonio Espindola

PARTICIPANTES: 129

XXVIII REUNIÃO DE PESQUISA DE SOJA DA REGIÃO SUL
LOCAL: Santa Maria, RS

DATA: 25 a 27 de julho de 2000

COORDENAÇÃO: UFSM, Centro de Ciências Rurais

COMISSÃO ORGANIZADORA: Ervandil Correa Costa; Dionísio Link ; Anísio Dário Marramon Trindade.

PARTICIPANTES: 141
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XXIX REUNIÃO DE PESQUISA DE SOJA DA REGIÃO SUL
LOCAL: Porto Alegre, RS
DATA: 24 a 26 de julho de 2001
COORDENAÇÃO: FEPAGRO
COMISSÃO ORGANIZADORA: João Carlos Canuto; Rosely de Oliveira Lang.
PARTICIPANTES: 155

XXX REUNIÃO DE PESQUISA DE SOJA DA REGIÃO SUL
LOCAL: Cruz Alta, RS
DATA: 23 a 25 de julho de 2002
COORDENAÇÃO: FUNDACEP-FECOTRIGO
COMISSÃO ORGANIZADORA: Presidente: José Ruedell
PARTICIPANTES: 144

XXXI REUNIÃO DE PESQUISA DE SOJA DA REGIÃO SUL
LOCAL: Porto Alegre, RS
DATA: 29 a 31 de julho de 2003
COORDENAÇÃO: UFRGS, Faculdade de Agronomia, Departamento de Plantas de Lavoura
COMISSÃO ORGANIZADORA: Presidente: José Antonio Costa
PARTICIPANTES: 142

XXXII REUNIÃO DE PESQUISA DE SOJA DA REGIÃO SUL
LOCAL: Passo Fundo, RS
DATA: 27 a 29 de julho de 2004
COORDENAÇÃO: Embrapa Trigo
COMISSÃO ORGANIZADORA: Presidente: Paulo Fernando Bertagnolli
PARTICIPANTES: 215

XXXIII REUNIÃO DE PESQUISA DE SOJA DA REGIÃO SUL
LOCAL: Passo Fundo, RS
DATA: 26 a 28 de julho de 2005
COORDENAÇÃO: UPF, Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária
COMISSÃO ORGANIZADORA: Prof. João Luiz Reichert
PARTICIPANTES: 142
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XXXIV REUNIÃO DE PESQUISA DE SOJA DA REGIÃO SUL
LOCAL: Pelotas, RS
DATA: 25 a 27 de julho de 2006
COORDENAÇÃO: Embrapa Clima Temperado
COMISSÃO ORGANIZADORA: Presidente: Mario Franklin da Cunha Gastal
PARTICIPANTES: 232

XXXV REUNIÃO DE PESQUISA DE SOJA DA REGIÃO SUL
LOCAL: Santa Maria - RS
DATA: 25 a 27 de julho de 2007
COORDENAÇÃO: UFSM
COMISSÃO ORGANIZADORA: Presidente Prof. Jerson Carus Guedes
PARTICIPANTES: 230

XXXVI REUNIÃO DE PESQUISA DE SOJA DA REGIÃO SUL
LOCAL: Porto Alegre - RS
DATA: 29 a 31 de julho de 2008
COORDENAÇÃO: FEPAGRO - EMATER
COMISSÃO ORGANIZADORA: Dr. Ronaldo Matzenauer
PARTICIPANTES: 225

XXXVII REUNIÃO DE PESQUISA DE SOJA DA REGIÃO SUL
LOCAL: Porto Alegre - RS
DATA: 21 a 23 de julho de 2009
COORDENAÇÃO: Departamento de Plantas de Lavoura/Faculdade de Agronomia/UFRGS
COMISSÃO ORGANIZADORA: Presidente Prof. Ribas Antonio Vidal
PARTICIPANTES: 220

XXXVIII REUNIÃO DE PESQUISA DE SOJA DA REGIÃO SUL
LOCAL: Cruz Alta - RS
DATA: 03 a 05 de agosto de 2010
COORDENAÇÃO: FUNDACEP FECOTRIGO
COMISSÃO ORGANIZADORA: Presidente - Cleiton Steckling
PARTICIPANTES: do Seminário Técnico (307), da Reunião (103)
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XXXIX REUNIÃO DE PESQUISA DE SOJA DA REGIÃO SUL
LOCAL: Passo Fundo - RS

DATA: 24 a 26 de julho de 2012

COORDENAÇÃO: Embrapa Trigo

COMISSÃO ORGANIZADORA: Presidente - Leila Maria Costamilan

PARTICIPANTES: 205

XL REUNIÃO DE PESQUISA DE SOJA DA REGIÃO SUL
LOCAL: Pelotas - RS

DATA: 29 a 31 de julho de 2014

COORDENAÇÃO: Embrapa Clima Temperado

COMISSÃO ORGANIZADORA: Presidente - Ana Claudia Barneche de Oliveira

PARTICIPANTES: 254

XLI REUNIÃO DE PESQUISA DE SOJA DA REGIÃO SUL
LOCAL: Passo Fundo - RS

DATA: 09 a 11 de agosto de 2016

COORDENAÇÃO: Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária da Universidade de Passo Fundo

COMISSÃO ORGANIZADORA: Presidente Prof. Hélio Carlos Rocha

PARTICIPANTES: 740



SESSÃO PLENÁRIA SOLENE DE ABERTURA 

Às 9h15min do dia 2 de agosto de 2016, nas dependências do 
Centro de Eventos da Universidade de Passo Fundo, situado na Ro-
dovia BR 285, Km 292,7, S/n – Bairro São José, em Passo Fundo - RS, 
logo após a execução do Hino Nacional Brasileiro pela Big Banda Co-
munitária da UPF, foi iniciada a cerimônia solene de abertura da 41ª 
Reunião de Pesquisa de Soja da Região Sul. A mesa foi constituída 
pelos seguintes integrantes: 

 – José Carlos Carles de Souza, Reitor da Universidade De Passo 

Fundo.

 – Hélio Carlos Rocha, Presidente do Evento, Diretor da Faculdade 

de Agronomia e Medicina Veterinária. 

 – Eduardo Loureiro da Silva, Representando o Sr. Narciso Barison 

Neto, Presidente da Apassul.

 – Amadeu Oliveira, Representando Ernani Polo, o Sr. Secretário 

de Estado da Agricultura, Pecuária e Irrigação-RS.

 – Claudio Doro, Representando o Sr. Oriberto Adami, Gerente Re-

gional da Emater/RS- Ascar – Passo Fundo.

 – Carlos Eduardo Lopes da Silva, Representando o Sr. Luciano 

Azevedo, Prefeito Municipal de Passo Fundo.

 – Osvaldo Vasconcelos Vieira, Representando o Sr. Sérgio Roberto 

Dotto, Chefe Geral da Embrapa Trigo.

 – Valter Pitol – Presidente da Copacol, de Cafelândia, Paraná, pa-

lestrante convidado.
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O professor Dr. Hélio Carlos Rocha dirigiu-se aos presentes 
com as seguintes palavras: “A Universidade de Passo, através da 
Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária sente-se honrada 
em recebe-los para a 41ª RPS-Sul”.

A soja é o cultivo agrícola brasileiro que mais cresceu nos últi-
mos trinta anos e corresponde a, aproximadamente, 50% da área cul-
tivada com grãos do país. A elevação da produtividade está associada 
aos avanços tecnológicos como: melhoria genética, práticas culturais, 
manejo de pragas, doenças e de plantas invasoras, e inquestionavel-
mente, pela grande eficiência dos produtores rurais, maiores respon-
sáveis pela riqueza gerada por essa cultura. O grão é componente 
essencial em muitos produtos de consumo humano e animal. É uti-
lizado na fabricação de rações, óleos e biodiesel, mas apresenta uso 
crescente na alimentação humana, sendo óleo de soja o mais consu-
mido entre os óleos vegetais entre todas as faixas de renda.

A cultura da soja, cultivada especialmente nas regiões Centro 
Oeste e Sul do país, se firmou como um dos produtos com mais desta-
que da agricultura nacional e, consequentemente, na balança comer-
cial. O complexo de soja (grão, farelo e óleo) é o principal gerador de 
divisas cambiais do Brasil, com negociações anuais que ultrapassam 
US$ 22 bilhões segundo a Associação Brasileira das Indústrias de 
Óleos Vegetais, 2015 (Abiove). Em 2016, a produção nacional poderá 
chegar a 99,7 milhões de toneladas, sendo que aproximadamente 
55% desta produção será exportada. Estima-se que em 2019 a pro-
dução nacional deve representar 40% do comércio mundial do grão e 
73% do óleo de soja (MAPA, 2012).

O Rio Grande do Sul colheu na última safra (2014/2015) 15,2 
milhões de toneladas enquanto que Santa Catarina, neste mesmo 
período, produziu 1,9 milhões de toneladas, correspondendo a 17,4 % 
do total da soja produzida no Brasil.

Nesse contexto estaremos nos dias 09, 10 e 11 de agosto, na 
FAMV/UPF, discutindo e atualizando as informações pertinentes a 
melhoria do desempenho deste cultivo na Região Sul, através dos 
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resultados obtidos nas últimas safras, do desempenho de cada tec-
nologia recomendada, propiciando aos pesquisadores e a assistên-
cia uma visão das demandas e dos riscos, mas principalmente, das 
oportunidades para este cultivo. Também serão apresentadas para 
a assistência técnica as novas recomendações técnicas para as pró-
ximas safras.

Da pequena Linha 15 de Novembro, pertencente a Colônia San-
ta Rosa teve início o cultivo da soja no Rio Grande do Sul, de onde 
se espalhou pelo Brasil. No ano de 1923, por iniciativa do pastor 
americano Albert Lehenbauer as primeiras sementes de soja conhe-
ceram pela primeira vez as terras brasilis. Os primeiros agricultores 
a semearem a soja foram Gustavo Bessel, Emmanuel Brachmann, 
Johan Müller e Bruno Schwartz. Após 93 anos ninguém poderia ima-
ginar a importância dessa cultura para todos nós!

A 41ª Reunião de Pesquisa de Soja da Região Sul é uma pro-
moção da Universidade de Passo Fundo, através da Faculdade de 
Agronomia e Medicina Veterinária e do Programa de Pós-Graduação 
em Agronomia da FAMV (PPGAgro), e da Apassul e tem como pa-
trocinadores: BASF, Cooperativa Regional Agropecuária de Campos 
Novos Ltda (Copercampos), Syngenta, UPL e Dupont. Conta com o 
apoio da Embrapa Trigo e Prefeitura Municipal de Passo Fundo.

Gostaria de agradecer a cada palestrante e cada moderador, que 
gentilmente atenderam ao nosso convite, para estar conosco nesses 
dias; certamente o vosso conhecimento e expertise na cultura da soja 
é o que atraiu essa bela plateia aqui presente. Sejam bem-vindos!

Há um ano iniciávamos as discussões sobre o planejamento e a 
execução da 41ª Reunião de Pesquisa de Soja da Região Sul, para que 
hoje pudéssemos estar aqui. Em nome do prof. Benami Bacaltchuk – 
Coordenador Geral, e do prof. José Roberto Salvadori – Coordenador 
Técnico-Científico agradeço aos professores, alunos e funcionários 
que dedicaram seus esforços para a realização desse evento. Muito 
obrigado.
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Estaremos juntos nesses próximos três dias discutindo, apreen-
dendo e trocando experiências sobre a cultura da soja. Desejamos a 
todos um ótimo evento. Obrigado!”

Na sequência, o magnífico reitor da Universidade de Passo 
Fundo, professor José Carlos Carles de Souza, deu as boas-vindas 
institucionais aos presentes destacando a importância do agronegó-
cio para nossa economia, e, de modo especial, a cultura da soja na 
região sul do Brasil, bem como, o quanto a UPF, através de seus 
cursos, mais especificamente o Curso de Agronomia e o Programa 
de Pós-graduação em Agronomia, tem contribuído na promoção e no 
desenvolvimento da pesquisa com a cultura da soja. Reafirmou a sa-
tisfação de receber profissionais renomados de várias entidades dos 
estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina e deu por abertos 
os trabalhos da 41ª Reunião de Pesquisa da Soja da Região Sul, de-
sejando sucesso a todos.



SESSÃO PLENÁRIA DE APRESENTAÇÃO DO 
RELATÓRIO TÉCNICO DA SOJA 

Principais demandas constatadas na safra 15/16 - Alencar Ru-
gieri – (Emater/RS - Ascar)



SESSÃO PLENÁRIA DO SEMINÁRIO TÉCNICO DA 
CADEIA PRODUTIVA DA CULTURA DA SOJA 

PALESTRA: Cenários atuais e futuros (nichos de negócios) Valter Pitol (Copacol) 

PAINEL: O mercado da soja - Moderador: Jorge Lemainski (Embrapa Trigo)

- A visão dos produtores - Irineu Orth (Prefeito Tapera) 
- A visão da Cooperativa - Luiz Henrique Kessler (Cooperalfa)
- Tendências do mercado de soja - Eduardo Sanches (INTL FCStone)

PAINEL: Cultivares de soja - Moderadores: Eduardo Loureiro da Silva (APASSUL) e Gelson Melo Lima (Cotrijal)

 - Encaixe de cultivares em sistemas de produção - João Leonardo Pi-
res (Embrapa Trigo) 

 - A fisiologia e a obtenção de altos rendimentos - Geraldo Chavarria  
(FAMV - UPF)

- A cultivar de soja do futuro - Romeu Kiihl (TMG – Tropical Melho-
ramento e Genética)

PALESTRA: A produtividade de soja: mais dependente do sistema de manejo do que dos insumos? - 
José Eloir Denardin (Embrapa Trigo)

PALESTRA: Recomendações para a soja na nova edição do Manual de Calagem e Adubação para os 
Estados do RS e SC - Leandro Souza da Silva (UFSM)
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RESUMOS DAS PALESTRAS

AGREGANDO VALOR A SOJA

Valter Pitol

A soja é a principal fonte proteica usada na nutrição animal, já 
a carne produzida a partir da soja é a principal fonte proteica para 
as populações dos países desenvolvidos e em desenvolvimento. Por-
tanto, o aumento da população e da renda das famílias, associadas 
ao hábito de consumo de carnes está diretamente ligada demanda 
por soja no mundo.

O Brasil é o segundo maior produtor do grão, produzindo 97 
milhões de toneladas na safra 2015/2016, com previsão de exportar 
55% dos grãos in natura e 45% processado internamente. O proces-
samento pela indústria de esmagamento gera 77% de farelo e 18% 
de óleo. O farelo é destinado principalmente à alimentação animal e 
o óleo ao consumo humano, industrial e biodiesel.

O Brasil além de ser um grande produtor de soja é um dos maio-
res produtores de carnes do mundo, com destaque para carne bovina 
(1º produtor e exportador), aves (2º produtor e 1º exportador) e suínos 
(4º produtor e exportador).

A cadeia de produção de carnes, principalmente de aves e su-
ínos é dependente do milho como fonte energética e da soja como 
fonte proteica para alimentação dos animais.

O Valor Bruto da Produção (VBP) de soja no Brasil cresceu 
64% enquanto que o VBP das aves cresceu 128% nos últimos 5 anos 
(MAPA, 2015), representando os dois maiores crescimentos nominais.

A área agrícola no sul do país é um fator limitante a expansão 
de novas receitas provindas da soja, uma vez que, está na depen-
dência somente das produtividades, pois não temos mais fronteiras 
agrícolas a expandir.
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Os Estados do Sul buscaram na industrialização, uma grande 
oportunidade para agregar valor à produção de soja e milho, através 
da cadeia industrial e de transformação, bem como, renda para aos 
produtores em função das diversificações das propriedades pela in-
clusão dos sistemas de produção de carnes, o que possibilitou melhor 
viabilidade econômica e manutenção do homem no campo.

 Um aviário criando trinta e cinco mil aves por lote consome 
anualmente a produção aproximada de 90 hectares de soja e de mi-
lho.

 Hoje os três estados (RS, SC e PR) produzem 62,8% da carne 
de frango do Brasil (ABPA, 2016), sendo esta produção, realizada 
em parceria entre produtores e integradoras e/ou cooperativas. Esta 
industrialização somada às outras carnes leva o sul do país à condi-
ção de importador de milho para compor as rações e consumidor de 
grande parte da produção de soja.

Ao exportar um hectare de soja, performa-se uma receita de R$ 
4.500,00 em toda a cadeia produtiva. Quando esta produção compõe 
a cadeia de óleo e carne de frango, performa-se uma receita de R$ 
28.220,00.

Em 2015 o Brasil exportou 54,32 milhões de toneladas de soja, 
para um valor acumulado de U$ 20,98 bi, já as exportações de carnes 
somaram 5,53 milhões de toneladas, para um valor de U$ 12,27 bi.

Quando se considera todas as exportações oriundas das trans-
formações da soja, somando as carnes, o farelo e o óleo, soma-se 22,03 
milhões de toneladas, para um valor de U$ 19,63 bilhões. 

Estes números demonstram a agregação de valor que a soja 
possibilita a cadeia, bem como, a formação de divisas, pois se referem 
ao mercado de exportação. 

Outra forma de agregar valor a soja é através do óleo. Hoje o 
Brasil possui uma capacidade instalada de processamento e refino 
de óleo soja, maior que a demanda, onde pode-se processar 63 mi-
lhões e refinar 8 milhões de toneladas de óleo de soja. 
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No ano de 2015 as indústrias de esmagamento produziram 8 
milhões de toneladas de óleo, dos quais 1,5 milhões foi exportado e 
6,5 milhões foi consumido internamente.

A indústria de biodiesel consumiu 3,03 milhões de m3 de óleo 
bruto de soja, correspondendo a 77% da matéria prima para produ-
ção de biodiesel no país(ABIOVE, 2016).

O consumo global da soja está muito próximo da capacidade 
produtiva, o que provoca constantes oscilações nos preços, levando 
aos seguimentos de industrialização e transformação, grande ins-
tabilidade e sérias crises econômicas, o que cada vez mais, conduz a 
concentração dos processos industriais.

Um dos grandes desafios para a cadeia da soja está no fortale-
cimento das pesquisas para a busca constante de novas tecnologias, 
disponibilizando para o setor produtivo o domínio dos fatores de 
produção, materiais genéticos produtivos e adaptados para todas as 
fronteiras agrícolas, bem como, atender as demandas das indústrias 
de transformação.

A VISÃO DOS PRODUTORES SOBRE O MERCADO DA SOJA

Irineu Orth

Durante a palestra, o produtor Irineu Orth dividirá as experi-
ências adquiridas ao longo dos anos: “Minha história ligada ao cam-
po é desde a minha infância. São mais de 50 anos na agricultura. 
“Sou agricultor desde pequeno. Sou do tempo que se lavrava a boi, 
que se derrubava mato. No ano de 1961, meu pai comprou o primeiro 
trator Valmet 33 ID importado da Finlândia e começamos a traba-
lhar com máquinas. Meu pai foi um dos pioneiros no investimento 
tecnológico, e eu aprendi a dirigir muito cedo, lembro que foi no dia 
08 de dezembro de 1962. 
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Sou de uma família ligada ao sindicalismo, ao cooperativismo. 
Meu pai foi um dos fundadores e primeiro presidente do Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais de Tapera, uma entidade que já tem mais 
de 50 anos. Mais tarde, por meados de 2006, eu e mais um grupo 
criamos o Sindicato Rural de Tapera e Selbach, do qual também fui o 
primeiro presidente. Sobre o cooperativismo, por mais de 15 anos fiz 
parte da cooperativa como funcionário e Diretor Financeiro.

Resido na cidade de Tapera, que possui 11 mil habitantes e seis 
cooperativas: três ligadas à área de grãos”.

Sobre a Soja:
Segundo pesquisas da historiadora Teresa Christensen e arqui-

vos da Feira Nacional da Soja (Fenasoja), a soja chegou ao Brasil 
em 1913, quando o pastor americano Albert Lehenbauer trouxe a 
semente dos Estados Unidos dentro de uma garrafa. No Rio Grande 
do Sul, as primeiras sementes foram plantadas na região de San-
ta Rosa, sendo que os dez primeiros anos foram de experimentos. 
Lehenbauer distribuiu a soja entre os agricultores, que não conhe-
ciam o potencial da cultivar.

Antes dos anos 60, a atividade agrícola era praticada apenas 
no sul do Brasil. Até o surgimento das primeiras máquinas, as ter-
ras eram preparadas rudimentarmente, uma a duas vezes por ano, 
através de arados de disco que eram tracionados por tratores. Depois 
era passada a niveladora. As semeadeiras, aos poucos, foram substi-
tuídas por plantadeiras. Foi um avanço lento, gradual, onde muitas 
pessoas se envolveram. O serviço braçal era bastante. Os tratores e 
as colheitadeiras eram menos potentes que as atuais.

As áreas eram formadas, na grande maioria, por matas nativas. 
Como ainda não havia sistema de conservação de solo, as áreas onde 
os agricultores plantavam mandioca ou milho em anos anteriores 
ficavam fracas e eram abandonadas. Com o cultivo da soja, essas 
áreas passaram a ser abertas novamente.
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Os primeiros tratores agrícolas surgiram no mesmo período 
que as esteiras, utilizadas para fechar as eventuais bossorocas e ar-
rancar pé de erva, coqueiro, e árvores no meio da lavoura. Entre as 
décadas de 1960 e 1970 iniciou-se esse trabalho, com bastante inten-
sidade até os anos 1980. A área agrícola ampliou-se nesse período no 
estado do Rio Grande do Sul.

Também entre 1950 e 1960, os gaúchos começaram a explorar o 
restante do Brasil e a plantar soja no Oeste Catarinense e depois no 
Paraná. A partir de 1980, também começou a ser explorado o Mato 
Grosso do Sul e o Mato Grosso.

A partir de 1985, novas áreas passaram a ser abertas na re-
gião do Goiás, Bahia, Maranhão, Piauí. Quanto mais cerrados eram 
abertos pelo Brasil afora, mais gradativamente ia se aumentando a 
produção, e se investindo em tecnologia.

O plantio direto teve início no Paraná, na região de Ponta Gros-
sa, por volta dos anos 1980, e foi uma tentativa de estancar as ero-
sões. No estado paranaense, os agricultores trabalharam com mu-
rundus, uma atividade diferente, onde praticamente se esqueciam 
as divisas de terras, justamente para através desse sistema segurar 
a água na coxilha, dentro da lavoura. Por volta de 1985, o plantio di-
reto passou a ser realizado no Rio Grande do Sul, onde o sistema foi 
manter a palha na lavoura, sem remoção da terra. Com o surgimento 
das plantadeiras que cortavam a palha, o trabalho foi facilitado.

A partir de 1995 foram surgindo novas tecnologias e novas va-
riedades. Atualmente, a soja está entre as principais culturas do 
Mundo. No Brasil, a soja é a cultura mais cultivada. No Mundo, o 
milho ocupa o primeiro lugar no ranking.

Dados sobre produção mundial e consumo podem ser obtidos 
nos sites da Abiove (www.abiove.org.br), Conab (www.conab.gov.br), 
USDA (www.usda.gov/wps/portal/usda/usdahome), Embrapa (www.
embrapa.br).

http://www.abiove.org.br
http://www.conab.gov.br
http://www.usda.gov/wps/portal/usda/usdahome
http://www.embrapa.br
http://www.embrapa.br
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FISIOLOGIA DA CULTURA DA SOJA E A OBTENÇÃO DE  
ALTOS RENDIMENTOS DE GRÃOS

Geraldo Chavarria1; Andréia Caverzan1; Mariele Müller1; Vilson Antônio Klein1;  

Nádia Canali Lângaro1; Miroslava Rakocevic2; Rafael Giacomin1; Willian Pelisser da Rosa1;  

Cezar Cauduro1; Felipe Moss1; Jean Carlos Cirino3

Introdução

O potencial genético da soja pode alcançar 20 toneladas em al-
gumas cultivares considerando como base o número de flores emiti-
das nas plantas (NAVARRO JUNIOR & COSTA, 2002). Esta diferen-
ça entre a realidade produtiva, e estes níveis possíveis estabelecidos, 
se dá pela influência ambiental. A maneira eficiente de reduzir os 
reflexos do ambiente sobre o funcionamento das plantas deve se fun-
damentar na interferência no sistema radicial, na arquitetura das 
plantas e na manutenção das folhas para maior qualidade e período 
de atividade fotossintética.

É adequado visualizar uma planta como tendo um balanço 
energético semelhante à atividade de uma empresa, a qual tem um 
lucro bruto e custos para o seu funcionamento. Basicamente, o lucro 
bruto é a atividade fotossintética, e o custo é a soma das atividades 
respiratória e fotorrespiratória (presente em plantas com o mecanis-
mo fotossintético C3, como a soja). Desta maneira, devemos manejar 
as plantas de forma que efetuem a máxima fotossíntese e as míni-
mas atividades respiratória e fotorrespiratória. Além, desta inter-
pretação focada na planta como empresa, é imperativa a definição de 

1 Universidade de Passo Fundo, Caixa Postal 611, CEP 96010-971, Passo Fundo, RS. E-
-mail: geraldochavarria@upf.br

2 Embrapa Informática Agropecuária, Av. André Tosello, nº 209, Campus da Unicamp, 
Barão Geraldo, Caixa Postal 6041, CEP 13083-886, Campinas-SP.

3 Associação dos Produtores e Comerciantes de Sementes e Mudas do Rio Grande do Sul 
(Apassul), Rua Apassul, nº10, Bairro Boqueirão, CEP 99025-130, Passo Fundo-RS.
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metas numéricas, ou seja, qual é quantidade de estruturas reprodu-
tivas que gerarão a quantidade de grãos necessária para a obtenção 
do rendimento almejado? Um exemplo: 100 sacas de soja por hectare 
são 6.000 kg ha-1, o que representa 600 g por metro quadrado. Para a 
obtenção deste valor são necessárias 20 plantas por metro quadrado 
que tenham 20 nós produtivos. Cada nó produtivo pode produzir de 
6 a 10 grãos que pesam em média 1,5 grama. Desta forma, 400 nós 
em um metro quadrado multiplicados por 1,5 grama de grão é 600 
gramas por metro quadrado (6.000 kg ha-1).

O desafio é ter clara a meta a ser alcançada e quais são os fato-
res limitantes para a obtenção dos rendimentos vislumbrados. Nú-
mero de plantas? Número de nós férteis? Número de flores? Número 
de legumes? Número de grãos? Ou a massa destes grãos?

Qualidade fisiológica de sementes

A qualidade fisiológica das sementes é de fundamental impor-
tância na construção de altos rendimentos de grãos. Os fatores que 
caracterizam a qualidade fisiológica das sementes são o potencial 
de germinação, vigor, longevidade e baixa deterioração das reservas. 
Todavia, o vigor é um dos principais atributos da qualidade fisio-
lógica das sementes, pois envolve aspectos de desempenho que in-
cluem taxa e uniformidade de germinação, emergência, crescimento 
de plântulas no campo e habilidade das sementes emergirem sob 
condições ambientais desfavoráveis, podendo afetar o crescimento e 
rendimento das culturas (PERRY, 1978). 

O uso de sementes de alto vigor é justificado em todas as cultu-
ras, para assegurar adequada população de plantas sobre uma am-
pla variação de condições ambientais de campo encontradas durante 
a emergência, e possibilitar aumento na produção quando a densi-
dade de plantas é menor que a requerida (TEKRONY; EGLI, 1991). 
No Brasil a taxa de uso de sementes cerificadas é de 71%, já no Rio 
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Grande do Sul este índice cai para 35%, configurando o estado com a 
mais baixa utilização de sementes (ABRASEM, 2015). 

Trabalhos realizados na Universidade de Passo Fundo em parce-
ria com produtores de sementes demonstraram que 106 horas a 32ºC 
e umidade relativa do ar de 95% podem reduzir o vigor de sementes 
em até 49%. Nestes trabalhos, além de outros aspectos, foi destaca-
da a relação da qualidade fisiológica da semente com a produção de 
nódulos. Em três locais do Estado do Rio Grande do Sul, onde foram 
realizados estes estudos, observou-se uma redução média de 47% no 
número de nódulos, quando comparadas plantas oriundas de semen-
tes com 48% e 90% de vigor. Além disso, o potencial de rendimento de 
grãos decresceu em média 35%. Quando foi avaliada a quantidade 
de reservas nestas plantas, como o teor de amido, foram observadas 
reduções significativas de amido nos nós das plantas provindas de 
sementes de baixo vigor (dados não publicados).

Água o insumo mais limitante da empresa planta

Podemos, dentro de um sistema solo-planta-atmosfera, estabe-
lecer uma relação com um dos símbolos da cultura gaúcha, o chimar-
rão. Podemos considerar a erva e a água, a física e a solução do solo, 
a bomba, a planta e a pessoa mateando, a demanda evaporativa (ve-
locidade do vento e radiação solar - que definem as perdas por eva-
potranspiração do sistema solo-planta). Como todas as atividades 
agrícolas estão baseadas na assimilação de carbono, quanto maior o 
período de abertura estomática maior serão os rendimentos. A chave 
para este processo está no desenvolvimento de raízes. Quanto mais 
a empresa planta tiver a disponibilidade de transpirar, maior será 
a assimilação líquida de carbono. Para que haja eficiência na mobi-
lidade de água pela planta é necessário um solo sem impedimentos 
químicos e físicos para o desenvolvimento do sistema radicial.

Em suma podemos estabelecer que as maiores limitações ao 
crescimento do sistema radicial estão relacionadas à menor disponi-
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bilidade de cálcio e fósforo ao longo do perfil do solo, alumínio tóxico 
e problemas na estrutura física dos solos.

Sabidamente, uma das maiores limitações à produtividade da 
cultura da soja é a disponibilidade hídrica. O solo funciona de certa 
forma como um reservatório de água e nutrientes, para fornecê-los 
junto com o ar ao sistema radicial das plantas, no momento adequa-
do e por intervalo de tempo maior, sem a necessidade de reposição. A 
estrutura do solo, que é o arranjo entre as partículas e os poros a elas 
associados é que determina o volume de água facilmente disponí-
vel as plantas. A compactação do solo causada pela pressão exercida 
pelos rodados das máquinas agrícolas, pelos mecanismos que atu-
am no solo, como discos ou sulcadores de semeadoras. Atualmente, 
a compactação de solo, é considerada um dos principais problemas 
de degradação de solos e de comprometimento da produção agrícola, 
principalmente em condições em que o fornecimento de água (preci-
pitações pluviais) não é uniforme e regular. 

Quando ocorre déficit hídrico, a compactação do solo acarreta, 
redução na disponibilidade de água às plantas e excessiva resistên-
cia mecânica do solo à penetração limitando o crescimento do siste-
ma radicial das plantas. Quando há precipitação pluviométrica ou 
irrigação em excesso ocorre deficiência de aeração do solo, acarre-
tando problemas fisiológicos às plantas (como a redução da atividade 
respiratória no sistema radicial, em média um terço da energia da 
respiração é utilizada para absorção e movimentação de nutrientes 
minerais nas plantas) e alteração na dinâmica de nutrientes no solo.

Para culturas anuais, como a soja, de ciclo cada vez mais cur-
to, qualquer déficit hídrico, mesmo que pequeno, principalmente em 
períodos críticos será sempre muito prejudicial à produtividade. Ao 
contrário do que ocorre com plantas perenes, onde determinados pe-
ríodos, desde que não sejam os críticos, podem não causar maiores 
prejuízos.

Ferramentas de preparo do solo, acopladas a semeadoras-adu-
badoras de semeadura direta, como sulcadores (facões), podem se 
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mostrar eficientes desde que consigam operar em profundidade na 
qual existe a camada compactada. Ocorre o problema de essa mobi-
lização ser localizada e de exigir elevada demanda de potência dos 
tratores principalmente em solos mais argilosos.

A mobilização localizada do solo pelos sulcadores em sistema 
plantio direto é altamente desejável. Essa mobilização favorece o 
crescimento do sistema radicial das plantas, no entanto, quando es-
paço entre linha é grande toda esta área compactada (entrelinhas) 
limita a infiltração de água no solo e acarreta concentração do sis-
tema radicial em reduzido volume de solo. Quando culturas com es-
paçamento reduzido (trigo, por exemplo) a utilização de sulcadores é 
inviabilizada por questões operacionais.

Os resultados de pesquisa demonstram que a escarificação es-
porádica de solos sob plantio direto não diminui o teor de matéria or-
gânica do solo, aumenta a porosidade total e melhora a distribuição 
do diâmetro dos poros, aumentou a rugosidade superficial e a infil-
tração de água no solo. Aumenta o intervalo hídrico ótimo e diminui 
a densidade relativa e a resistência mecânica do solo à penetração. A 
movimentação de solos pode ser uma alternativa viável em situações 
de limitações físicas de solo e/ou gradiente de fósforo em superfície. 
Existem trabalhos que demonstram a eficácia de escarificação de 
solos, como também em alguns casos, movimentações mais agressi-
vas (revolvimento) (KLUTHCOUSKI et al., 2000; NICOLOSO et al., 
2008). Todavia, esse manejo deve estar associado à cobertura vegetal, 
e utilização de calcário e gesso.

Embora, inúmeros estudos tenham apresentado considerável 
aumento no rendimento de grãos das culturas implantadas após a 
escarificação. Deve ser destacado que se recomenda muita precaução 
e critério do momento de realização desta operação, uma vez que o 
solo precisa se encontrar com umidade adequada para evitar a for-
mação excessiva de torrões. Devem ser evitados os excessivos prepa-
ros secundários (gradagens) uma vez que essas eliminam boa parte 
dos efeitos benéficos obtidos com a escarificação.
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A disponibilidade de água não é necessariamente haver preci-
pitação pluviométrica suficiente ao longo do ciclo da cultura. Mas 
que haja condições físico-químicas das raízes se desenvolverem e 
utilizarem a água disponível. De maneira geral, as limitações mais 
corriqueiras para o desenvolvimento das raízes é a disponibilidade 
de fósforo e cálcio em profundidade ao longo do perfil, a existência 
de alumínio tóxico e impedimento físico. Deve ser enfatizado que, do 
ponto de vista da ecofisiologia da produção, o maior entrave para o 
incremento dos rendimentos está associado a limitações da “parte da 
planta que nós não vemos”.

Arquitetura de plantas: interceptação de radiação solar e deposição 
de produtos de proteção

A arquitetura das plantas é um fator fundamental no grande 
desafio da agricultura, que é transformar radiação solar em proteína, 
lipídeo, carboidrato e fibra. Além do índice de área foliar da cultura 
soja, a estatura da planta, a disposição das ramificações e a forma 
das folhas são importantes para a interceptação de radiação solar, 
e também, para que os produtos de proteção tenham capacidade de 
alcançar os estratos mais inferiores das plantas.

Em relação à interceptação de radiação solar, é desejável que 
essa interceptação ocorra de forma eficiente pelas plantas, que todas 
as estruturas possíveis de fazerem fotossíntese entrem em contato 
com a luz. O que vem ocorrendo com as cultivares atuais, é que a ra-
diação solar é quase na sua totalidade interceptada no topo do dossel, 
enquanto as partes inferiores são sombreadas.

Em trabalho realizado que teve como objetivo avaliar a intercep-
tação de radiação solar em relação à arquitetura das plantas obser-
vou-se que a interceptação de radiação no terço inferior das plantas é 
baixa, e há grande variação entre as cultivares. Os valores de índice 
de área foliar determinados no estádio fenológico de início de frutifi-
cação - R3 para as cultivares foram de 4,16 (cv. 95R51), 5,14 (cv. BMX 
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Ativa RR), 6,19 (cv. BMX Potência RR) e 6,89 (cv. NA 5909 RG), en-
quanto a interceptação de radiação fotossinteticamente ativa na parte 
inferior do dossel em relação com o que chegou no topo do dossel foram 
de 1,66% (cv. 95R51), 1,10% (cv. BMX Ativa RR), 0,87% (cv. BMX Po-
tência RR) e 0,65% (cv. NA 5909 RG). Ainda, observou-se que a quan-
tidade de radiação interceptada no terço inferior das plantas alterou a 
relação entre nós produtivos e improdutivos no terço, para a cultivar 
que obteve maior interceptação a relação foi de 1:1 enquanto a que ob-
teve menor interceptação a relação foi de 1:12 (dados não publicados).

Em outro trabalho realizado na UPF na última safra de soja 
(2015/2016) com a cultivar NA 5909 RG foi utilizado o herbicida lac-
tofen com o objetivo de reduzir a estatura da soja (144g de ingredien-
te ativo no estádio fenológico de três folhas – V3). Este manejo re-
sultou em uma redução de sete centímetros na estatura das plantas 
(-12%), tendo um incremento na deposição de gotas de fungicidas nos 
terços mediano e inferior das plantas de 56% e 81%, respectivamen-
te. Assim como um incremento de produtividade de três sacas por 
hectare (dados não publicados). 

Transformação de flores em frutos

Em média as plantas de soja abortam 30% das flores, e uma 
flor a mais por planta pode representar o incremento de duas a três 
sacas de soja por hectare de acordo com a variação da massa de grãos 
de cada cultivar. Desta maneira, o excesso de flores produzidas pelas 
plantas de soja demonstra que a limitação para a maior produção de 
grãos não está ligada a este fator, e sim na transformação de flores 
em frutos (EGLI & BRUENING, 2002).

Os três fatores fisiológicos de grande importância na definição 
da frutificação efetiva (transformação de flores em frutos) são a pro-
dução de fotoassimilados (sacarose para a geração de esqueletos de 
carbono e ATP), hormônios (auxina, citocinina, giberelina e ácido 
abscísico) e elementos minerais para alocação de reservas (potássio, 
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magnésio e boro) e estruturação (cálcio, boro e magnésio). Sendo as-
sim, deve ser enfatizado que fatores isolados não vão definir maiores 
frutificações efetivas, mas a interação entre estes fatores.

O fator ambiental que mais limita a frutificação efetiva é a ocor-
rência de picos de temperatura na floração, sobretudo, associados 
à restrição hídrica. Essa condição gera diversos danos aos grãos de 
pólen, desde deformação, e indisponibilização de reservas, à destrui-
ção de células, ocasionando decréscimo de viabilidade de germinação 
(DJANAGUIRAMAN et al., 2013).

Atividade fotossintética até o final do ciclo

Considerando as plantas como empresas, as folhas são funcio-
nários que devem manter-se ativos até o final do ciclo da cultura. O 
estrato inferior de folhas das plantas de soja pode representar em 
torno de 30% do rendimento de grãos. E em algumas situações este 
estrato inferior pode receber 5% da radiação solar fotossinteticamen-
te, e 80% menos deposição de gotas de fungicidas que alcança os 
estratos superiores das plantas de soja. 

Devem ser criadas estratégicas para esta manutenção foliar fo-
tossinteticamente ativa. Além, obviamente da proteção do cultivo, as 
interações fisiológicas podem favorecer esta manutenção. Em termos 
gerais, o hormônio etileno é responsável pela sinalização de estres-
ses, e é vinculado à expressão de genes da senescência. 

Ações de redução da biossíntese e da ação do etileno se tratam 
das metas efetivas de cunho fisiológico para estabelecer o manejo 
vinculado a este propósito. Como por exemplo, podemos citar a uti-
lização de efeito fisiológico de fungicidas, doses elevadas de cobalto 
e reguladores de crescimento à base de citocinina e auxina. De ma-
neira geral, estes efeitos estão associados ao incremento do meta-
bolismo do nitrogênio que é um processo chave, pois resultará em 
incremento do hormônio citocinina (compostos nitrogenados) que é 
antagônico ao etileno.
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Considerações finais

Por mais que avancemos os patamares de produtividade na cul-
tura da soja, teremos que obrigatoriamente, seguir caminhando no 
entendimento do funcionamento das plantas e no manejo focado nas 
melhorias da atividade do sistema radicial, arquitetura do dossel 
vegetativo e na manutenção do período de atividade fotossintética. 
Pois são estes os fatores que reduzem a influência do ambiente sobre 
a fisiologia da planta de soja, e consequentemente, limitam a obten-
ção de altos rendimentos de grãos.
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ENCAIXE DE CULTIVARES EM SISTEMAS DE PRODUÇÃO

João Leonardo Fernandes Pires1; Mércio Luiz Strieder1

Nos últimos anos, verificou-se, no sul do Brasil, a expansão do 
cultivo de soja, em função do crescimento a demanda e da valori-
zação econômica dessa commoditie agrícola no mercado mundial. 
Isso tem levado a redução de outras opções de cultivo para o verão 
e também se refletido nos cultivos de inverno. Da área tradicional-
mente cultivada com grãos no verão, menos de 20% é utilizada com 
culturas produtoras de grãos no inverno. Assim, existe espaço para 
o crescimento da produção de grãos no inverno em áreas já agricul-
táveis, que poderia aumentar a diversificação de culturas utilizadas 
nos sistemas de produção de grãos ou em sistemas de integração la-
voura-pecuária, contribuindo para qualificar o sistema plantio dire-
to, reduzir custos fixos dos empreendimentos rurais e permitir novas 
entradas de recursos ao longo do ano, entre outros. A soja sempre é a 
protagonista principal na agricultura do sul do Brasil. Entretanto, a 
cultura deve ser considerada como parte de um sistema de produção 
que deve buscar a diversificação para a sustentabilidade da própria 
soja. Para tanto, é cada vez mais necessário, por parte da pesquisa, 
a realização de ações multidisciplinares com busca de soluções regio-
nalizadas que somente serão possíveis por meio do estabelecimento 
de redes de pesquisa envolvendo Instituições de Ensino e Pesquisa, 
Associações de Produtores, Cooperativas, empresas de Assistência 
Técnica Pública e Privada, entre outras. Como exemplo deste tipo de 
esforço de pesquisa foi conduzido, entre 2011 e 2015, pela Embrapa 
Trigo, um projeto de P&D para avaliar o desempenho atual e propor 
melhorias na sucessão trigo-soja no sul do Brasil. Mudanças no tipo 

1 Embrapa Trigo, Rodovia BR 285, km 294, Caixa Postal 3081, CEP 99050-970 Passo 
Fundo - RS. E-mail: joao.pires@embrapa.br, mercio.strieder@embrapa.br

mailto:joao.pires@embrapa.br
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de cultivares de soja utilizadas pelos agricultores, que migraram 
para tipo de crescimento indeterminado e ciclo precoce, permitiram 
a antecipação da época de semeadura para meses não tradicionais 
(outubro e setembro) em algumas regiões. Essa mudança, segundo 
relato de técnicos e produtores, acarretaria em aumento do potencial 
produtivo da soja e, portanto, maior retorno econômico obtido com a 
cultura. O reflexo negativo dessa mudança na época da soja estaria 
na inviabilização ou, no mínimo, maior dificuldade de encaixe das 
culturas de inverno para colheita em tempo de semear soja anteci-
padamente. Assim, estava configurado o problema de pesquisa onde 
uma sucessão de cultivos que é a mais tradicional na região esta-
ria ameaçada pelo deslocamento da época de semeadura da cultura 
mais importante economicamente, no caso a soja. O reflexo dessa 
mudança, se confirmada tecnicamente, ainda seria mais grave pelo 
baixo uso atual dos solos no inverno, o que seria agravado pelo fato 
da cultura de inverno estar, a princípio, atrapalhando o melhor de-
sempenho da soja. Para avaliar a questão e encontrar estratégias 
para manter a sucessão trigo-soja foi implementada uma rede de 
pesquisa por meio do projeto “Estratégias de manejo regionalizadas 
para manutenção da viabilidade técnica e econômica da sucessão tri-
go e soja no sul do brasil”. O projeto identificou, inicialmente, em 
cada região onde o problema da falta de compatibilidade trigo-soja 
seria mais evidente. Essas áreas compreendem a parte mais fria de 
altitude representada pela faixa leste do sul do Brasil e também re-
giões intermediárias do RS (como Planalto Médio) e moderadamente 
quentes como o Noroeste do RS. 

Em um segundo momento, foram estabelecidas algumas estra-
tégias para enfrentar o problema sob outros pontos de vista e as mes-
mas foram avaliadas em diferentes regiões. As possibilidades con-
templaram estratégias mecânicas (realização de corte-aleiramento 
do trigo e cultivo intercalar trigo e soja); estratégias químicas (uso 
de dessecantes e hormônios para antecipar a colheita de trigo) e es-
tratégias genéticas (encaixe de cultivares de trigo/cevada/aveia preta 
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com cultivares de soja de diferentes grupos de maturidade relativa e 
tipo de crescimento em diferentes épocas de semeaduras). As estra-
tégias priorizadas foram avaliadas do ponto de vista de produção de 
grãos, fitossanitário e econômico. A realização de corte-aleiramento 
de trigo mostrou-se viável mecanicamente com antecipação da colhei-
ta em sete dias e manutenção da qualidade dos grãos quando aleira-
dos. Entretanto, o ponto mais crítico da prática é o momento de corte 
e uniformidade da lavoura, pois pode ocorrer perda de rendimento de 
grãos, dependendo desses fatores. Com o cultivo intercalar trigo-soja 
(soja semeada dentro do trigo) foi possível antecipar a semeadura da 
soja em mais de 30 dias. A vantagem desse consórcio se mostrou de-
pendente das condições meteorológicas de cada safra/época de seme-
adura de soja, observando-se como crítico para realização da prática 
a adequação de máquinas. Já o uso de dessecantes em pré-colheita 
possibilitou antecipar a colheita de trigo de quatro a seis dias, com 
risco de afetar a germinação (quando do uso para produção de se-
mentes) e principalmente com riscos de deixar resíduos nos grãos 
dependendo do estádio de desenvolvimento da cultura e do produto 
utilizado. A estratégia que se mostrou mais factível foi o ajuste de cul-
tivares e épocas de semeadura. Nesse eixo do projeto foram avaliadas 
estratégias de encaixe de inverno e verão. No inverno foram quatro 
possibilidades: 1) aveia preta para cobertura do solo dessecada para 
permitir semeadura antecipada da soja em outubro; 2) utilização de 
trigo tardio semeado antecipadamente para aproveitar ao máximo 
a estação de crescimento, potencializando o rendimento de grãos e 
evitando risco de perdas por geada no espigamento/floração; 3) trigo 
ou cevada de ciclo médio semeadas no início da época indicada para 
esse tipo de cultivar com o objetivo de utilizar a maior parte possível 
da estação de crescimento, potencializando o rendimento de grãos 
e evitando risco de perdas por geada no espigamento/floração; e 4) 
trigo de ciclo precoce semeado em meados da época indicada com o 
objetivo de utilizar a maior parte possível da estação de crescimen-
to, potencializando o rendimento de grãos e evitando risco de perdas 
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por geada no espigamento/floração. Após cada estratégia de inverno, 
dependendo da região, foram semeadas seis a oito cultivares de soja 
representativas de diferentes GMR e tipos de crescimento, a fim de 
contemplar as opções atualmente disponíveis aos produtores rurais. 
Assim, foi possível testar de 24 a 28 estratégias de encaixe de inver-
no-verão, usando um delineamento experimental em blocos ao acaso 
com parcelas subdivididas e quatro repetições, em cinco locais do sul 
do Brasil. Os resultados indicaram, inicialmente, a dificuldade de en-
caixe das culturas quando a intenção é antecipar a semeadura de soja 
para outubro. Por exemplo, no Planalto Médio do RS (representado 
pelo ensaio de Passo Fundo) não foi possível colher trigo antes de 
26 de outubro, com situações chegando até 7 de novembro, portan-
to, incompatível com a meta de antecipação da semeadura de soja 
para a primeira quinzena de outubro. Contrariando as percepções 
iniciais, o rendimento de grãos da soja nem sempre aumentou com 
a antecipação da época de semeadura. Pelo contrário, isso somente 
ocorreu na região fria onde a colheita da cultura de inverno geral-
mente ocorre em final de novembro ou dezembro atrasando muito a 
semeadura da soja. Nessa situação, a antecipação da soja promoveu 
aumento de 20% no rendimento de grãos. No entanto, nas regiões 
intermediárias e moderadamente quentes no inverno, a antecipação 
reduziu o rendimento de grãos da soja em 18% e 19,4%, respectiva-
mente. Avaliando-se a resposta de cultivares de soja frente a anteci-
pação, observou-se variação de -35% a -8% no Planalto Médio do RS e 
de -55% a -5% no Noroeste do RS quando antecipou-se a semeadura 
da soja com exclusão da cultura de inverno em relação a época tra-
dicional e manutenção do trigo. Nas regiões frias e altas, o resultado 
da antecipação variou de +5% a +30% dependendo da cultivar de soja 
usada. Em optando por fazer semeadura antecipada de soja (mesmo 
com resultados negativos em algumas regiões) a sugestão é utilizar 
cultivares de GMR 6.1 e tipo indeterminado no Noroeste do RS; Soja 
GMR 5.6 ou 6.3 e tipo indeterminado no Planalto Médio do RS e soja 
de GMR 6.2 tipo determinado no Centro-Sul do PR. Os resultados ob-
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tidos com a soja não devem ser avaliados isoladamente, mas somados 
aos das culturas de inverno para a identificação das melhores opções 
de sucessão. Nesse sentido, as melhores estratégias para rendimento 
de grãos durante o ano todo foram trigo de ciclo médio semeado no 
início da época + soja GMR 6.1 tipo indeterminado para o Noroeste do 
RS; trigo precoce semeado em meados da época + soja 5.3, 5.6 ou 6.3 
tipo indeterminado, ou trigo ciclo médio semeado no início da época 
+ soja GMR 5.3 tipo indeterminado para a região do Planalto Médio 
do RS; e trigo tardio semeado antecipadamente + soja GMR 5.6 ou 
6.2 tipo determinado para a região Centro Sul do PR. Para realizar 
uma análise completa sobre as diferentes estratégias é preciso que se 
avalie o retorno econômico nas diferentes situações. Utilizando Passo 
Fundo como exemplo, na safra 2012/2013, o melhor retorno (margem 
operacional R$/ha do inverno + verão) com aveia preta dessecada e 
soja antecipada foi de R$ 1.429/ha frente a R$ 2.039/ha obtido na 
melhor opção de trigo + soja. Em 2013/2014 a melhor situação de soja 
antecipada permitiu uma margem operacional de R$ 485/ha contra 
R$ 2.497/ha da melhor opção de trigo + soja. Na safra 2014/2015, a 
soja antecipada proporcionou R$ 2.409/ha e o sistema trigo + soja R$ 
2.453/ha. Assim, verificou-se em três safras (inverno + verão) que as 
estratégias que mantiveram a cultura de inverno produtora de grãos 
mais soja na sequência, no mínimo, empataram com a situação onde 
se eliminou a cultura de inverno para produção de grãos e a soja foi 
antecipada. Em duas situações o retorno econômico foi maior quando 
se manteve a sucessão trigo soja. Portanto, a manutenção da suces-
são trigo-soja se mostrou mais estável, não só para maior produção 
de grãos, mas também do ponto de vista econômico. Resumindo a 
questão econômica nas diferentes regiões estudadas, sugerem-se as 
seguintes estratégias para retorno econômico: trigo de ciclo médio 
semeado no início da época + soja GMR 6.1 tipo indeterminado para o 
Noroeste do RS; trigo precoce semeado em meados da época + soja 5.3, 
5.6 tipo indeterminado ou 5.6 tipo determinado, ou trigo ciclo médio 
semeado no início da época + soja GMR 5.3 ou 5.6 tipo indeterminado, 
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ou trigo ciclo tardio semeado antecipadamente + soja GMR 5.6 tipo 
determinado para a região do Planalto Médio do RS; e trigo tardio 
semeado antecipadamente + soja GMR 5.6 ou 6.2 tipo determinado 
para a região Centro Sul do PR. 

Com a condução do projeto, foi possível ainda avaliar carac-
terísticas das cultivares de soja disponíveis no mercado quanto ao 
crescimento e desenvolvimento em diferentes épocas de semeadura. 
Constatou-se que há diferenças importantes em crescimento com an-
tecipação ou atraso na época de semeadura, em estatura de planta, 
tipo de folha, índice de área foliar (IAF) e ciclo. Com relação ao IAF, 
diferentemente do que se encontra em alguns relatos que apontam 
limitação de área foliar nas cultivares modernas (com valores infe-
riores ao valor IAF 4), observou-se valores elevados de IAF (supe-
riores a 9 em algumas situações) que somente foram inferiores a 4 
em cultivares muito precoces e/ou quando o cultivo foi realizado em 
épocas não indicadas (atrasadas). Tal fato serve para reflexão sobre 
a adoção de algumas práticas de manejo da cultura da soja atual-
mente em voga, principalmente no que tange ao controle de pragas 
e doenças. Talvez estejamos tratando (e superprotegendo) a soja com 
base em condições que são mais exceção do que regra e onde as culti-
vares mais utilizadas tem área foliar suficiente e, muitas vezes, em 
excesso, podendo tolerar certa desfolha sem comprometimento do 
potencial de rendimento de grãos. A diversidade observada no tipo 
de planta (que muda de acordo com a época de semeadura) e folhas 
mostra que várias abordagens são possíveis para proteção dessas 
plantas. Outro fator importante, em se falando de proteção de plan-
tas, foi a possibilidade de realização de Manejo Integrado de Pragas e 
Doenças por meio de monitoramento. Por meio dessa prática, foi pos-
sível realizar aplicações para controle de pragas e doenças somente 
quando as pragas atingiram o nível de ação e nos primeiros sintomas 
das doenças, com manutenção do rendimento de grãos e redução do 
número de aplicações em relação ao tradicionalmente utilizado pelos 
produtores em abordagem preventiva e calendarizada. O trabalho 
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realizado com a sucessão trigo-soja mostra que as soluções devem 
ser regionalizadas e não se pode generalizar percepções sem vali-
dação com base em indicadores de pesquisa. Abordagens similares 
a essa são necessárias para o crescente avanço de experiências em 
lavouras sobre mudanças na ocupação das áreas agrícolas. No PR, 
que já utiliza milho de segunda safra, na região Oeste está crescendo 
o uso do sistemas trigo precoce-soja precoce-milho precoce ou trigo 
precoce-soja precoce-soja precoce. No RS algumas possibilidades de 
variação precisam ser mais bem estudadas como: milho-soja safri-
nha; soja antecipada-soja safrinha; soja antecipada-trigo safrinha; 
soja-cevada safrinha; entre outras. É importante que esses sistemas 
sejam avaliados de forma multidisciplinar e regionalizados, para 
que sejam aprimorados ou refutados com base técnica e econômica. 



SESSÃO DAS COMISSÕES TÉCNICAS

1. Comissão de Genética, melhoramento e tecnologia de sementes
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tes, tendo como coordenador o Eng. Agr. Luiz Eichelberger (Embra-
pa Trigo) e relator, Eng. Agr. Nadia Canali Lângaro (UPF), reuniu-se 
no dia 10 de agosto de 2016, nas dependências da Universidade de 
Passo Fundo, em Passo Fundo, RS, contando com a presença dos 
seguintes participantes:

1.1 Participantes
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Demais participantes 
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Cristiane Soares – IFRS Campus Ibirubá
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Júlia Decarli – IFRS Campus Ibirubá
Leticia Decarli – IFRS Campus Ibirubá
Mercedes Panizi – Embrapa Trigo
Rafael Giacomin – PPGAgro UPF 
Tharles Garbin – IFRS Campus Ibirubá
Yan Cesar Dales Hihcan – PUC Campus Toledo

1.2 Trabalhos apresentados
 EFEITO DO TRATAMENTO E PERÍODO DE ARMAZENAMEN-

TO DAS SEMENTES DE SOJA. Dyogo Bortot Brustolin; Yan Ce-
sar Sales Heilmann; Fernando Ramalho; Heloisa Ferro Constâncio 
Mendonça Müller; Ricardo Moraes Witzel; Alexandre Luis Müller

 QUALIDADE DE SEMENTES NA PRODUTIVIDADE E PLASTO-
CRONO DA SOJA. Marcos Paulo Ludwig; Darlan de Maria Eickste-
dt; Juliano Dalcin Martins Eduardo Girotto; Liziane Rohr; Marcos 
Vinício Behnen
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 TRATAMENTO INDUSTRIAL DE SEMENTES DE SOJA E O DE-
SEMPENHO DA CULTURA. Leticia Decarli, Marcos Paulo Ludwig, 
Joice Aline Freiberg, Liziane Rohr, Darlan de Maria Eickstedt, Edu-
ardo Girotto, Lucas Navarini, Júlia Decarli

 TRATAMENTO INDUSTRIAL DE SEMENTES DE SOJA E A 
QUALIDADE DAS SEMENTES. Leticia Decarli, Marcos Paulo Lu-
dwig, Joice Aline Freiberg, Eduardo Girotto, Lucas Navarini, Júlia 
Decarli, Vinícius Eduardo Dierings, Marcos Vinício Behnen, Franci-
ne Zaiosc Simmi

Trabalho destaque

Não houve.

1.3 Atualização das indicações técnicas 
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1.4 Proposições apresentadas

Não foram apresentadas proposições.

1.5 Necessidades e prioridades de pesquisa

Não foram apresentadas.
 

1.6 Assuntos gerais
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1.7 Resumos
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AVALIAÇÃO DE CULTIVARES DE SOJA EM SANTA MARIA,  
RIO GRANDE DO SUL

Lucas Bruning4; Guilherme Kalil Reimann1; Thomas Newton Martin5; Evandro Ademir Deak6;  

Vinícius dos Santos Cunha3; Glauber Fipke3; Anderson Rossato1.

Introdução

A cultura da soja apresenta grande importância econômica para 
o Brasil. De acordo com a CONAB (2016), o estado do Rio Grande do 
Sul, está entre os principais produtores da oleaginosa, sendo seme-
ado 5,2 milhões de hectares, com produtividade média de 2.835 kg 
ha-1 e, aproximadamente, produção de 15 milhões de toneladas na 
safra 2014/2015.

O potencial produtivo da cultura da soja baseia-se em diversos 
fatores, entre eles destacam-se os fatores genéticos, ambientais e de 
manejo da cultura. Sendo importante fator para a escolha da culti-
var de soja, o fotoperioidísmo que é determinante para o número de 
primórdios reprodutivos e taxa de desenvolvimento da planta, desse 
modo, tem influência sobre o ciclo, estatura de planta e potencial 
produtivo da cultura de soja. O fotoperíodo é um fator determinante 
para a adaptação das cultivares, pois determina o momento de tran-
sição de período vegetativo para reprodutivo.

Devido a importância da cultura de soja para a região central 
do Estado do Rio Grande do Sul, é necessária correta escolha de cul-
tivar para a região central. Portanto, objetivou-se com esse traba-
lho avaliar as cultivares que apresentam maior adaptação na região 
central do Rio Grande do Sul.

4 Graduando do curso de Agronomia da UFSM.
5 Eng. agrônomo, prof. Dr. Agronomia/PPGA. E-mail: martin.ufsm@gmail.com 
6 Eng. agrônomo, aluno de pós Graduação do PPGA.

mailto:martin.ufsm@gmail.com
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Metodologia

O experimento foi conduzido na área do Departamento de Fi-
totecnia da Universidade Federal de Santa Maria, no município de 
Santa Maria/RS. O experimento foi semeado no dia 17 de Dezem-
bro de 2015, sendo realizado a semeadura de 11 cultivares de soja. 
As cultivares utilizadas no experimento foram: TEC IRGA 6070 RR, 
TEC 7849 IPRO, TEC 6702 IPRO, SYN 13671 IPRO, NS 5258 RR, 
NS 5106 IPRO, NS 5909 RR, NS 6700 IPRO, M 5917 IPRO, BMX 
VALENTE RR, BMX TORNADO RR. As características avaliadas 
foram a massa de cem grãos (MCG, g), e a produtividade de grãos 
(PG, kg ha-1).

Para avaliação da massa de cem grãos foi utilizado às regras de 
análise de sementes (BRASIL, 2009). As variáveis foram submetidas 
à análise de variância e as médias foram comparadas pelo teste de 
Scott-Knott, a 5% de probabilidade de erro.

Resultados e Discussão

Os resultados da comparação de médias (Tabela 1) indicam efei-
tos significativos (p<0,05) entre as cultivares de soja para as variá-
veis de massa de cem grãos (MCG, g) e a produtividade de grãos (kg 
ha-1). Para a variável massa de cem grãos (MCG), houve diferen-
ça estatística apenas para a cultivar TEC 6702 IPRO, da empresa 
CCGL, obtendo valor de 19,06 gramas. As cultivares NS 5258 RR 
e NS 5106 IPRO também se destacaram, com valores de 15,11 g e 
15,39 g respectivamente, apesar de não ser estatisticamente diferen-
te das demais cultivares. Deve-se considerar que a produtividade 
de cem grãos varia de 11,85 a 19,06 gramas, esta variação está re-
lacionada a genética de cada cultivar (PANDEY & TORRIE, 1973), 
contudo podendo ser alterado pelo ambiente.

Para variável produtividade de grãos, houve destaque para a 
cultivar SYN 13671 IPRO, da empresa Syngenta, com 3.049,10 kg 
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ha-1. Este resultado foi superior à média de produtividade do expe-
rimento e também à média de produtividade do RS. Os cultivares 
BMX TORNADO RR e BMX VALENTE RR da empresa Brasmax e 
NS 5106 IPRO, NS 5909 RR, NS 6700 IPRO da empresa Nidera Se-
mentes estatisticamente foram semelhantes ao cultivar SYN 13671 
IPRO, porém, com produtividades menores. As cultivares da empre-
sa Brasmax obtiveram 45,74 sacos ha-1 e 43,53 sacos ha-1 e as cultiva-
res da empresa Nidera Sementes obtiveram 43,16 sacos ha-1, 43,93 
sacos ha-1 e 47,39 sacos ha-1 respectivamente. Segundo Oliveira et.al 
(2015), a produtividade de grãos encontrada para as cultivares des-
te trabalho foi de aproximadamente 4.000 kg ha-1, com variação de 
3.500 kg ha-1 a 4.300 kg ha-1, para a safra agrícola de 2013/14. Esta 
baixa produtividade de grãos está relacionada aos eventos climáti-
cos da safra 2015/16 na região de Santa Maria/RS, sendo o excesso 
de chuvas durante o ciclo e principalmente no período da colheita o 
qual dificultou a implementação da cultura e reduzida radiação so-
lar, portanto, o rendimento do experimento apresentou valores bai-
xos em relação à produtividade média do RS. 
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Tabela 1 – Massa de cem grãos (MCG, gramas), produtividade de grãos (PG, kg 
ha-1), produtividade de grãos em sacos (PGS, sacos ha-1), percentagem 
de produtividade em relação ao experimento (% X E) e percentagem 
de produtividade em relação à média do estado do Rio Grande do Sul, 
2835 kg ha-1 (% X RS).

Cultivar MCG PG PGS % x E % x RS

BMX TORNADO RR 13,11 b* 2744,92a* 45,74 110,18 96,82

BMX VALENTE RR 14,4 b 2612,35a 43,53 104,86 92,14

TEC IRGA 6070 RR 13,51 b 2291,25 b 38,18 91,97 80,82

TEC 7849 IPRO 11,85 b 1675,73 c 27,92 67,26 59,10

TEC 6702 IPRO 19,06a 2387,73 b 39,79 95,84 84,22

SYN 13671 IPRO 14,83 b 3049,10a 50,81 122,39 107,55

NS 5258 RR 15,11 b 2254,32 b 37,57 90,49 79,51

NS 5106 IPRO 15,39 b 2590,02a 43,16 103,96 91,35

NS 5909 RR 13,95 b 2635,91a 43,93 105,80 92,98

NS 6700 IPRO 13,61 b 2843,36a 47,39 114,13 100,29

M 5917 IPRO 14,10 b 2319,24 b 38,65 93,09 81,80

Média Geral 14,45 2491,26 41,51

C.V. 8,28 12,53

*médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si, pelo teste Scott-
Knott ao nível de 5% de probabilidade de erro. Coeficiente de variação (C.V.)

Conclusões

A cultivar TEC 6702 IPRO destacou-se em relação as demais 
cultivares em relação a característica massa de 100 grãos, contudo 
foi observado que não está relacionado a massa de 100 grãos com a 
produtividade de grãos.

A cultivar SYN 13671 IPRO apresentou a melhor produtividade, 
para as devidas condições ambientais e de manejo, em Santa Maria, 
Rio Grande do Sul para a safra 2015/16.
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QUALIDADE DE SEMENTES NA PRODUTIVIDADE  
E PLASTOCRONO DA SOJA

Marcos Paulo Ludwig1; Darlan de Maria Eickstedt 2; Juliano Dalcin Martins2; Eduardo Girotto2;  

Liziane Rohr1; Marcos Vinício Behnen1

Introdução

O uso de semente com boa qualidade fisiológica reflete dire-
tamente no desempenho produtivo da cultura (Silva et al., 2010). 
Neste sentido os produtores buscam cultivares com maior potencial 
produtivo, no entanto poucos têm preocupação com a qualidade das 
sementes que serão utilizadas para a semeadura (Ludwig, 2016).

Dentre os atributos da qualidade fisiológica das sementes o vi-
gor é o principal fator, pois demonstra a capacidade da semente em 
formar um estande de plantas uniforme sobre uma ampla variação 
de condições ambientais, além de afetar a velocidade de emergência 
a campo (Scheeren et al., 2010), o crescimento inicial das plântulas, 
o índice de área foliar (Kolchinski et al., 2005) e o potencial de rendi-
mento da cultura (Schuch et al., 2009).

O Plastocrono é caracterizado em dicotiledôneas como o inter-
valo de tempo em soma térmica entre o aparecimento de nós sucessi-
vos na haste (Streck et al., 2005). A velocidade de surgimento de nós 
na haste é um importante parâmetro do desenvolvimento vegetal da 
cultura, pois cada folha está associada a um nó, desta forma o nú-
mero de nós tem relação direta com a evolução da área foliar, a qual 

1 Professor Dr. – IFRS Câmpus Ibirubá. Rua Nelsi Ribas Fritsch n°1111, Bairro Esperan-
ça CEP 98200-00 Ibirubá RS Brasil. E-mail: marcos.ludwig@ibiruba.ifrs.edu.br, juliano.
martins@ibiruba.ifrs.edu.br, eduardo.girotto@ibiruba.ifrs.edu.br.

2 Acadêmicos do curso Superior Tecnologia em Produção de Grãos IFRS - Campus Ibi-
rubá, Rua Nelsi Ribas Fritsch, 1111, Esperança, Caixa Postal 121, 98200-000, Ibirubá, 
Rio Grande do Sul, Brasil. E-mail: darlan.eickstedt@ibiruba.ifrs.edu.br, liziane.rohr@
ibiruba.ifrs.edu.br, marcos.behnen@ibiruba.ifrs.edu.br
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é responsável pela interceptação da radiação solar na fotossíntese 
para a produção de biomassa (Martins et al., 2011).

No entanto, são escassos os trabalhos que avaliam os efeitos 
da qualidade fisiológica das sementes de soja sobre o plastocrono e 
sua influência sobre o desenvolvimento vegetal da cultura e na pro-
dutividade de grãos. Diante do exposto o objetivo do experimento foi 
avaliar a produtividade e plastocrono de plantas de soja originadas 
de sementes com diferentes níveis de qualidade fisiológica.

Metodologia

O experimento foi conduzido durante a safra 2014/2015 na área 
didática e experimental do IFRS, Campus Ibirubá, RS, localizada na 
região fisiográfica do planalto médio (latitude 28°37’39’’, longitude 
53°05’23’’). Situada na macrorregião sojícola um e microrregião sojí-
cola 102. Para a realização do experimento utilizou-se a cultivar de 
soja FPS Urano RR de hábito de crescimento determinado e grupo 
de maturação 6.2. A população final de plantas obtida foi de 22,22 
plantas/m2. O delineamento experimental utilizado foi o inteiramen-
te casualizado com dois tratamentos (plantas originadas de semen-
tes com maior e menor qualidade fisiológica) e oito repetições ava-
liando-se três plantas por repetição. Para determinação das plantas 
originadas de sementes com maior e menor qualidade fisiológica foi 
considerado o tempo (velocidade) entre a semeadura e a emergência. 

Para avaliar o plastocrono foi realizada a observações em inter-
valos de dois dias. Os dados de temperatura média diária do ar foram 
obtidos da Estação Climatológica do 8º Distrito de Meteorologia do 
Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) localizada aproximada-
mente a 400 m da área experimental. Para cada repetição obteve-se 
a regressão linear entre o número de nós acumulados, na haste prin-
cipal e a soma térmica acumulada (STa) a partir da emergência até a 
maturação fisiológica das plantas (Streck et al., 2005; Martins 2011). 
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O plastocrono foi obtido tomando-se o inverso do coeficiente angular 
da equação de regressão linear. 

Ao final do ciclo realizou-se a colheita manual das plantas iden-
tificadas para avaliação da produtividade de grãos. 

Os valores do plastocrono e produtividade foram submetidos à 
análise de variância (ANOVA) através do Programa Computacional 
Sisvar versão 5.4 (Ferreira, 2010), e as médias obtidas foram subme-
tidas ao teste F a 5% de probabilidade.

Resultados e Discussão

A análise estatística mostrou efeito significativo para a variável 
plastocrono entre as plantas originadas de sementes com diferentes 
níveis de qualidade fisiológica. Plantas originadas de sementes com 
maior qualidade fisiológica apresentaram valor menor de plastocro-
no em relação ao valor encontrado para as plantas originadas de 
sementes com menor qualidade fisiológica (Tabela 1). A média geral 
do plastocrono obtida nesse estudo foi a, mesma obtida por Martins 
et al., (2011) com quinze cultivares e três épocas de semeadura. Para 
a mesma data de plantio Martins et al., (2011) observaram média de 
quinze cultivares de 50,3°C dia nó-1. A diferença do valor plastocro-
no possui implicações práticas, considerando que as plantas origina-
das de sementes de menor qualidade fisiológica necessitam acumu-
lar 4,6°C a mais em relação às plantas originadas de sementes com 
maior qualidade fisiológica para emitir um novo nó. 

Devido ao menor valor de plastocrono apresentado no estudo 
as plantas originadas de sementes com maior qualidade fisiológica 
atingem um novo estádio fenológico em menor tempo principalmen-
te nos subperíodos vegetativos em comparação às plantas originadas 
de sementes com menor qualidade fisiológica, melhorando a estrutu-
ração das plantas em período anterior ao reprodutivo o que resulta 
em elevação do potencial produtivo. 
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O número de nós também apresentou efeito significativo (Tabe-
la 1), sendo que as plantas originadas de sementes com maior qua-
lidade fisiológica obtiveram maior número de nós na haste principal 
em relação às plantas originadas de sementes com menor qualidade 
fisiológica devido a maior eficiência metabólica destas plantas já que 
não verificou-se efeito significativo para a soma térmica total acu-
mulada nos subperíodos vegetativo e reprodutivo entre as plantas 
originadas de sementes com diferentes níveis de qualidade fisiológi-
ca (Tabela 1). 

Comparando os valores de produtividade kg ha-1 (Tabela 1), ob-
tidos no experimento, teve-se que as plantas originadas de semen-
tes com maior qualidade fisiológica, apresentam produtividade 45% 
superior em relação às plantas originadas de sementes com menor 
qualidade fisiológica. Também Kolchinski et al., (2005) constataram 
que plantas originadas de sementes com maior qualidade fisiológica 
apresentaram rendimento 35 % superior em relação a plantas origi-
nadas de sementes com menor qualidade fisiológica. 

Tabela 1 – Determinação do plastocrono (C° dia nó-1), soma térmica total acumula-
da (C°) durante o estádio vegetativo (VE – R1) e reprodutivo (R2 – R8), 
número de nós na haste (NNH) e produtividade de grãos (PG) (kg ha-1) 
em plantas de soja da cultivar FPS Urano RR provenientes de semen-
tes com diferentes níveis de vigor. Ibirubá – RS 2015.

Qualidade 
fisiológica das 

sementes

Plastocrono 
(C° dia nó-1)

Soma térmica acumulada C°
NNH PGVegetativo  

(VE - R1)
Reprodutivo 

(R2 - R8)

Maior 51,2* 587,3ns 807,0ns 15,9* 4421*

Menor 55,8 583,7 794,6 13,6 2447

Média 53,5 585,5 1385,05 14,7 3434,1

CV (%) 4,60 2,17 0,21 6,60 36,19
* Análise de contraste significativa pelo Teste F a 5% de probabilidade.

ns Análise de contraste não significativa pelo Teste F.
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Conclusões

Plantas originadas de sementes com maior qualidade fisioló-
gica resultam em menor valor de plastocrono, em relação a plantas 
originadas de sementes com menor qualidade fisiológica. Sementes 
com maior qualidade fisiológica originam plantas com maior produ-
tividade. 
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DESEMPENHO DE CULTIVARES DE SOJA GM 6, EM SOLO TÍPICO DE 
ARROZ IRRIGADO, NAS SAFRAS 2014/15 E 2015/16

Francisco de Jesus Vernetti Junior1; Lília Sichmann Heiffig-del Aguila 2

Introdução

A escolha da cultivar de soja é crucial para o produtor alcançar 
altas produtividades, assim sendo, torna-se uma das mais importan-
tes decisões a ser tomada todos os anos. O máximo potencial produ-
tivo de cada cultivar é determinado geneticamente, mas somente é 
alcançado quando as condições ambientais e de manejo são perfeitas. 
Infelizmente isso raramente ocorre na prática e não é incomum, uma 
cultivar superar outra na mesma lavoura por 400 a 600 kg ha-1. Por 
isso, escolher a cultivar correta pode ajudar a assegurar sucesso e 
lucro para a próxima safra (Silva Neto et al., 2016).

Existem no mercado centenas de cultivares de soja e a escolha 
baseada em disponibilidade e preço, com certeza não é a melhor opção.

Deve-se realizar uma avaliação completa das informações ge-
radas pela pesquisa, assistência técnica, empresas produtoras de 
sementes, experiências regionais e pelo comportamento em safras 
passadas. O produtor deverá ter em mente aspectos como adaptação 
da cultivar a região, produtividade e estabilidade, ciclo, tolerância a 
doenças e qualidade do grão. A escolha de uma cultivar que venha 
sendo altamente produtiva e estável ao longo de vários anos e locais 
proporciona uma boa indicação de seu desempenho e estabilidade, 
minimizando o risco de uma falha.

 Dessa forma a Embrapa Clima Temperado avalia algumas 
características agronômicas de cultivares registradas do GMR 6 cur-
to, no município do Capão do Leão, tendo como objetivo fornecer a as-

1 Eng. agrônomo, Doutor, pesquisador da Embrapa Clima Temperado. BR 392, Km 78, 
Caixa Postal 403, CEP 96010-971 Pelotas, RS. E-mail: francisco.vernetti@embrapa.br

2 Eng. agrônoma, Doutora, pesquisadora da Embrapa Clima Temperado.
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sistência técnica, produtores e obtentores de cultivares, informações 
regionalizadas sobre o desempenho agronômico destes genótipos.

Metodologia

O experimento abrange cultivares do grupo de maturação rela-
tiva seis (GMR 6.0) e foi conduzido em blocos casualizados, com três 
repetições em solo sistematizado em cota zero típico de arroz irriga-
do da Estação de Terras Baixas da Embrapa Clima Temperado, nos 
anos agrícolas de 2014/15 e 2015/16.

As parcelas utilizadas foram de quatro linhas com 5,0 m de 
comprimento, espaçadas em 0,5 m com área útil de 4,0 m2. Buscou-
-se obter uma população entre 250.000 e 300.000 plantas ha-1. A fer-
tilização do solo, tratos culturais e manejo da cultura seguiram as in-
dicações técnicas vigentes para a soja no sul do Brasil (REUNIAO..., 
2014).

Resultados e Discussão

As condições climáticas no ano agrícola 2014/15 permitiram um 
adequado desenvolvimento vegetativo, bem como, uma floração com 
boas condições de disponibilidade hídrica. Todavia em 2015/16, ano 
de La Niña, a distribuição das precipitações foi extremamente preju-
dicial ao desempenho da soja, principalmente nas condições de solo 
típico de arroz irrigado.

Na média das cultivares, as produtividades de grãos foram, res-
pectivamente nos anos agrícolas 2014/15 e 2015/16, de 2192 kg ha-1 e 
742 kg ha-1 (Tabela 1). O grande diferencial de produtividade entre a 
média dos dois experimentos foi acarretada em função da distribui-
ção e excesso de precipitações.

No ano agrícola de 2014/15, três das cultivares avaliadas, Bras-
max Vanguarda, SYN1163RR (tecnologia RR1) e TMG 7060 IPRO 
(tecnologia Intacta) apresentaram produtividade média de grãos su-



José Roberto Salvadori, Benami Bacaltchuk (Ed.)62

perior a 2.700 kg ha-1. Já, as cultivares BMX Força RR, Brasmax 
Tornado RR, SYN1363RR, TECIRGA 6070 RR, TMG 7262 RR e 
TMG 7363 RR (tecnologia RR1); CD 2610IPRO, CD 2611IPRO, CD 
2620IPRO, CD 2644IPRO, DM 6458RSF IPRO, TEC 5833 IPRO e 
TMG 7062 IPRO (tecnologia Intacta) e NS 6262 apresentaram pro-
dutividades de grãos superiores à média geral (Tabela 1). As culti-
vares Brasmax Tornado RR, SYN1163RR, SYN1363RR, TMG 7262 
RR, DM 6458RSF IPRO, TMG 7062 IPRO e TMG 7262 RR foram 
destaque na ponderação realizada nos demais locais avaliados pela 
Rede Soja Sul de Pesquisa na Macrorregião Sojícola 1 (BERTAG-
NOLLI et al, 2014). Mostrando variações em relação ao local, con-
dições edáficas e climáticas, o mesmo trabalho aponta as cultivares 
DM 6563RSF IPRO e TEC 5936IPRO com excelentes resultados, o 
que não se verificou para as condições do presente experimento. 

Em 2015/16, entre essas cultivares, apenas BMX Força RR, 
TMG 7262 RR, TMG 7363 RR, CD 2610IPRO, DM 6458RSF IPRO, 
TMG 7060 IPRO e TMG 7062 IPRO apresentaram produtividade 
superior a média. E nas condições de estresse apresentadas, também 
as cultivares DM 6563RSF IPRO, FPS Netuno RR, SYN1263RR e 
NA5909RG tiveram este mesmo comportamento. As cultivares DM 
6458RSF IPRO TMG 7062 IPRO TMG 7262 RR DM 6563RSF IPRO 
foram destaque na ponderação realizada nos demais locais avaliados 
pela Rede Soja Sul de Pesquisa na Macrorregião Sojícola 1 (BER-
TAGNOLLI et al, 2014). 

Por outro lado verifica-se que A6411 RG, BRS Tordilha RR, GNZ 
600S RR e NK7059 RR apresentaram rendimentos inferiores à mé-
dia em 2014/15. Ainda as cultivares CD 2630RR, Fepagro 37 RR, NS 
6209 e TEC 5936IPRO apresentaram médias de produtividade de 
grãos inferiores em ambas as safras agrícolas.
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Conclusões

O desempenho das cultivares de soja cultivadas em solo típico 
de arroz irrigado, principalmente em ano de excessos de precipitação, 
varia em relação a outros tipos de solo. 

Na avaliação de duas safras agrícolas as cultivares BMX For-
ça RR, TMG 7363 RR e TMG 7062 IPRO apresentaram uma certa 
estabilidade de produção, principalmente quando submetidas a con-
dições de estresse, tendo obtido, na safra 2015/16, produtividades 
médias, no mínimo 50% superiores a da média experimental.
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Tabela 1 – Produtividade de grãos (kg ha-1) e produtividade relativa (%) a média do 
experimento de cultivares de soja GMR 6 curto, em Capão do Leão, nos 
anos agrícolas 2014/15 e 2015/16. Embrapa Clima Temperado, 2015.

Cultivares
2014/15 2015/16

kg ha-1 % kg ha-1 %

A6411 RG 1848 -16 - -

BMX Força RR 2292 5 1160 56

Brasmax Tornado RR 2452 12 602 -19

Brasmax Vanguarda 2843 30 729 -2

BRS Tordilha RR 1852 -15 - -

CD 2610IPRO 2279 4 757 2

CD 2611IPRO 2319 6 571 -23

CD 2620IPRO 2223 1 696 -6

CD 2630RR 1900 -13 377 -49

CD 2644IPRO 2380 9 740 0

DM 6458RSF IPRO 2522 15 872 18

DM 6563RSF IPRO 1767 -19 961 29

Fepagro 37 RR 1997 -9 611 -18

FPS Netuno RR 1739 -21 773 4

GNZ 600S RR 1813 -17 - -

NA5909RG 2016 -8 912 23

NK7059 RR 1749 -20 - -

NS 6209 1872 -15 651 -12

NS 6262 2355 7 484 -35

SYN1163RR 2733 25 335 -55

SYN1263RR 2202 0 801 8

SYN1363RR 2511 15 447 -40

TEC 5833 IPRO 2217 1 - -

TEC 5936IPRO 1510 -31 483 -35

TECIRGA 6070RR 2268 3 745 0

TMG 7060 IPRO 2884 32 849 14

TMG 7062 IPRO 2520 15 1379 86

TMG 7262 RR 2207 1 758 2

TMG 7363 RR 2298 5 1112 50

Média 2192 742
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DESEMPENHO DE CULTIVARES DE SOJA GM 6 LONGO E GM 7, EM SOLO 
TÍPICO DE ARROZ IRRIGADO, NAS SAFRAS 2014/15 E 2015/16

Lília Sichmann Heiffig-del Aguila 1; Francisco de Jesus Vernetti Junior2

Introdução

Selecionar uma cultivar de soja que tenha sido altamente pro-
dutiva e estável ao longo de vários anos agrícolas e em múltiplos 
locais proporciona uma boa indicação de sua performance e estabili-
dade, minimizando o risco de uma falha. O máximo potencial produ-
tivo de cada cultivar é determinado geneticamente, mas somente é 
alcançado quando as condições ambientais e de manejo são perfeitas. 
Infelizmente isso raramente ocorre na prática e não é incomum, uma 
cultivar superar outra na mesma lavoura por 400 a 600 kg ha-1. Por 
isso, escolher a cultivar correta pode ajudar a assegurar sucesso e 
lucro para a próxima safra (Silva Neto et al., 2016).

Deve-se realizar uma avaliação completa das informações ge-
radas pela pesquisa, assistência técnica, empresas produtoras de 
sementes, experiências regionais e pelo comportamento em safras 
passadas. O produtor deverá ter em mente aspectos como adaptação 
da cultivar a região, produtividade e estabilidade, ciclo, tolerância a 
doenças e qualidade do grão. A escolha de uma cultivar que venha 
sendo altamente produtiva e estável ao longo de vários anos e locais 
proporciona uma boa indicação de seu desempenho e estabilidade, 
minimizando o risco de uma falha.

Dessa forma a Embrapa Clima Temperado avalia algumas ca-
racterísticas agronômicas de cultivares registradas do GMR 6 longo 
e GMR 7 curto, no município do Capão do Leão, tendo como objetivo 
fornecer a assistência técnica, produtores e obtentores de cultivares, 

1 Eng. agrônoma, Doutora, pesquisadora da Embrapa Clima Temperado.
2 Eng. agrônomo, Doutor, pesquisador da Embrapa Clima Temperado. BR 392, Km 78, 

Caixa Postal 403, CEP 96010-971 Pelotas, RS. E-mail: francisco.vernetti@embrapa.br 
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informações regionalizadas sobre o desempenho agronômico destes 
genótipos.

Metodologia

O experimento abrange cultivares do grupo de maturação re-
lativa seis (GMR 6.0 longo) e sete (GMR 7.0 curto) e foi conduzido 
em blocos casualizados, com três repetições em solo sistematizado 
em cota zero típico de arroz irrigado da Estação de Terras Baixas da 
Embrapa Clima Temperado, nos anos agrícolas de 2014/15 e 2015/16.

As parcelas utilizadas foram de quatro linhas com 5,0 m de com-
primento, espaçadas em 0,5 m com área útil de 4,0 m2. Buscou-se ob-
ter uma população entre 250.000 e 300.000 plantas ha-1. A fertilização 
do solo, tratos culturais e manejo da cultura seguiram as indicações 
técnicas vigentes para a soja no sul do Brasil (REUNIAO..., 2014).

Resultados e Discussão

As condições climáticas no ano agrícola 2014/15 permitiram um 
adequado desenvolvimento vegetativo, bem como, uma floração com 
boas condições de disponibilidade hídrica. Todavia em 2015/16, ano 
de La Niña, a distribuição das precipitações foi extremamente preju-
dicial ao desempenho da soja, principalmente nas condições de solo 
típico de arroz irrigado.

Na média das cultivares, as produtividades de grãos foram, res-
pectivamente nos anos agrícolas 2014/15 e 2015/16, de 2151 kg ha-1 e 
1103 kg ha-1 (Tabela 1). O grande diferencial de produtividade entre 
a média dos dois experimentos foi acarretada em função da distribui-
ção e excesso de precipitações.

No ano agrícola de 2014/15, quatro das cultivares avaliadas, 
BMX Ponta IPRO (tecnologia Intacta), BMX Potência RR, BMX Va-
lente RR, GNZ 690S RR (tecnologia RR1) apresentaram produtivida-
de de grãos no mínimo 15% superior à média. Também as cultivares 
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BMX Magna RR - DM 7.0i, GNZ 660S RR, SYN1365 RR e TMG 1266 
RR (tecnologia RR1) apresentaram produtividades de grãos superio-
res à média geral (Tabela 1). Destas, apenas a cultivar BMX Valente 
RR foi destaque na ponderação realizada nos demais locais avaliados 
pela Rede Soja Sul de Pesquisa na Macrorregião Sojícola 1 (BER-
TAGNOLLI et al, 2014).

Em 2015/16, entre essas cultivares, apenas BMX Potência RR, 
GNZ 660S RR e GNZ 690S RR apresentaram produtividade supe-
rior à média. E nas condições de estresse apresentadas, também as 
cultivares BRS 246 RR, CD 2694 IPRO e CD 2737RR apresentaram 
este mesmo comportamento. Nas condições de 2014/15, as cultivares 
citadas, CD 2694 IPRO e CD 2737RR, apresentaram suas produti-
vidades de grãos dentro da média, o que corrobora serem cultivares 
com grande estabilidade de produção, mesmo em condições distintas. 

Conclusões

O desempenho das cultivares de soja cultivadas em solo típico 
de arroz irrigado, principalmente em ano de excessos de precipitação, 
varia em relação a outros tipos de solo. 

Na avaliação de duas safras agrícolas as cultivares CD 2694 
IPRO e CD 2737RR, apresentaram estabilidade de produção, inde-
pendente das condições de estresse.
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SILVA NETO, S.P.; MOREIRA, C.T.; SILVA, S.A. A escolha da cultivar de soja. 
Disponível em: <http://portaldoagronegocio.com.br/artigo/a-escolha-certa-da-
-cultivar-de-soja>. Acesso em: 21 jul. 2016.

REUNIÃO DE PESQUISA DA SOJA DA REGIÃO SUL, 40. 2014, Pelotas. Indi-
cações técnicas para a cultura da soja no Rio Grande do Sul e em Santa 
Catarina, safras 2014/2015 e 2015/2016. Pelotas: Embrapa Clima Temperado, 
2014. 124 p.

Tabela 1 – Produtividade de grãos (kg ha-1) e produtividade relativa (%) a média do ex-
perimento de cultivares de soja GMR 6 longo + 7 curto, em Capão do Leão, 
nos anos agrícolas 2014/15 e 2015/16. Embrapa Clima Temperado, 2015.

Cultivares
2014/15 2015/16

kg ha-1 % kg ha-1 %

BMX Magna RR - DM 7.0i 2165 1 770 -30

BMX Ponta IPRO 2771 29 1087 -1

BMX Potência RR 2479 15 1339 21

BMX Valente RR 2789 30 718 -35

BRS 246 RR 1436 -33 1372 24

CD 224RR 1407 -35 - -

CD 2694 IPRO 1944 -10 1476 34

CD 2720IPRO 2037 -5 1048 -5

CD 2737RR 2058 -4 1241 13

Fepagro 36 RR 1955 -9 - -

FPS Antares RR 2018 -6 - -

Fundacep 64 RR 2027 -6 - -

GNZ 660S RR 2203 2 1263 14

GNZ 690S RR 2564 19 1284 16

SYN1365RR 2330 8 883 -20

TMG 1266 RR 2232 4 754 -32

Média 2151 1103

http://portaldoagronegocio.com.br/artigo/a-escolha-certa-da-cultivar-de-soja
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DESEMPENHO DE CULTIVARES DE SOJA GM 5, EM SOLO TÍPICO DE 
ARROZ IRRIGADO, NAS SAFRAS 2014/15 E 2015/16

Francisco de Jesus Vernetti Junior1; Lília Sichmann Heiffig-del Aguila 2

Introdução

A escolha de cultivares é uma das mais importantes decisões 
tecnológicas para o cultivo da soja nas diferentes regiões produto-
ras. É importante salientar que o máximo potencial produtivo de 
cada cultivar é determinado geneticamente, mas somente é alcan-
çado quando as condições ambientais e de manejo são adequadas. 
De modo geral, a cultivar é responsável por 50% do rendimento 
final (NUNES, 2015). Portanto, a escolha correta da semente pode 
ser a razão de sucesso ou insucesso da lavoura. Hoje, existem no 
mercado de sementes centenas de cultivares de soja e a escolha 
baseada em disponibilidade e preço, com certeza não é a melhor 
opção.

Deve-se realizar uma avaliação completa das informações gera-
das pela pesquisa, assistência técnica, empresas produtoras de se-
mentes, experiências regionais e pelo comportamento das cultivares 
em safras passadas. O produtor deverá ter em mente aspectos como 
adaptação da cultivar à região, produtividade e estabilidade, ciclo, 
tolerância a doenças e qualidade do grão. A escolha de uma cultivar 
que venha sendo altamente produtiva e estável ao longo de vários 
anos e locais proporciona uma boa indicação de seu desempenho e 
estabilidade, minimizando o risco de uma falha.

Dessa forma a Embrapa Clima Temperado avaliou algumas ca-
racterísticas agronômicas de cultivares registradas deste GMR, no 
município do Capão do Leão, tendo como objetivo fornecer à assistên-

1 Eng. agrônomo, Doutor, pesquisador da Embrapa Clima Temperado. BR 392, Km 78, 
Caixa Postal 403, CEP 96010-971 Pelotas, RS. E-mail: francisco.vernetti@embrapa.br

2 Eng. agrônoma, doutora, pesquisadora da Embrapa Clima Temperado.
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cia técnica, produtores e obtentores de cultivares, informações regio-
nalizadas sobre o desempenho agronômico destes genótipos.

Metodologia

O experimento abrange cultivares do grupo de maturação re-
lativa cinco (GMR 5.0 a 5.9) e foi conduzido em blocos casualizados, 
com três repetições em solo sistematizado em cota zero típico de ar-
roz irrigado na Estação de Terras Baixas da Embrapa Clima Tempe-
rado, nos anos agrícolas de 2014/15 e 2015/16.

As parcelas utilizadas foram de quatro linhas com 5,0 m de 
comprimento, espaçadas em 0,5 m com área útil de 4,0 m2. Buscou-
-se obter uma população entre 250.000 e 300.000 plantas ha-1. A fer-
tilização do solo, tratos culturais e manejo da cultura seguiram as in-
dicações técnicas vigentes para a soja no sul do Brasil (REUNIÃO..., 
2014).

Resultados e Discussão

As condições climáticas no ano agrícola 2014/15 permitiram um 
adequado desenvolvimento vegetativo, bem como, uma floração com 
boas condições de disponibilidade hídrica. Todavia em 2015/16, ano 
de La Niña, a distribuição das precipitações foi extremamente ma-
léfica ao desempenho da soja, principalmente nas condições de solo 
típico de arroz irrigado.

Considerando a média das cultivares, os rendimentos de grãos 
foram, respectivamente nos anos agrícolas 2014/15 e 2015/16, de 2422 
kg ha-1 e 537 kg ha-1 (Tabela 1). O grande diferencial de produtividade 
entre a média dos dois experimentos foi acarretada em função da dis-
tribuição e excesso de precipitações. 

No ano agrícola de 2014/15, as cultivares BMX Apolo RR, BMX 
Ativa RR, BMX Energia RR, BMX Turbo RR e SYN1257RR (tecno-
logia RR1) e CD 2590 IPRO, DM 5958RSF IPRO, TEC 6029 IPRO e 
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TMG 2158 IPRO (tecnologia Intacta) apresentaram rendimento mé-
dio de grãos superior às médias dos experimentos (Tabela 1). Todas 
as cultivares foram destaque na ponderação realizada nos demais 
locais avaliados pela Rede Soja Sul de Pesquisa na Macrorregião So-
jícola 1 (BERTAGNOLLI et al, 2014), exceto a cultivar BMX Ener-
gia RR que esteve na média da avaliação. Em 2015/16, entre essas 
cultivares, apenas BMX Energia RR, CD 2590 IPRO, DM 5958RSF 
IPRO, TEC 6029 IPRO e TMG 2158 IPRO apresentaram este com-
portamento. Por outro lado verifica-se que FPS Iguaçu RR, FPS So-
limões RR e GNZ 550S RR apresentaram rendimentos inferiores à 
média em 2014/15, fato também observado na avaliação acima cita-
da. Ainda em 2014/15, negativamente também se verificou que as 
cultivares BMX Alvo RR, FPS Júpiter, NS 5290, SYN 1059RR, SYN 
1157RR e SYN 1158RR apresentaram rendimentos inferiores à mé-
dia experimental. Vale destacar que para essas ultimas cultivares 
citadas na avaliação de Bertagnolli et al (2014) não foi observado o 
mesmo comportamento. Em 2015/16, as cultivares BMX Ativa RR, 
BMX Alvo RR, BMX Turbo RR, FPS Júpiter RR, GNZ 550S RR, NS 
5290, SYN 1059RR e SYN 1257RR apresentaram rendimentos infe-
riores à média experimental.

Conclusões

Existem diferenças varietais em relação ao comportamento das 
cultivares de soja cultivadas em solo típico de arroz irrigado, princi-
palmente em ano de excessos de precipitação. Na avaliação de duas 
safras agrícolas as cultivares CD 2590 IPRO, TEC 6029 IPRO e 
TMG 2158 IPRO apresentaram produtividades médias, no mínimo 
11% superiores a da média experimental em cada ano.
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Tabela 1 – Produtividade de grãos (kg ha-1) e produtividade relativa (%) a média do 
experimento de cultivares de soja GMR 5, em Capão do Leão, nos anos 
agrícolas 2014/15 e 2015/16. Embrapa Clima Temperado, 2015.

2014/15 2015/16

kg ha-1 % kg ha-1 %

BMX Alvo RR 2.305 -5 439 -18

BMX Apolo RR 2.879 19 536 0

BMX Ativa RR 2.511 4 331 -38

BMX Energia RR 2.492 3 626 17

BMX Turbo RR 2.645 9 489 -9

BMX Veloz RR 2.386 -1 531 -1

CD 2590 IPRO 2.728 13 802 49

DM 5958RSF IPRO 2.948 22 697 30

FPS Iguaçu RR 1.758 -27 - -

FPS Júpiter RR 2.305 -5 319 -41

FPS Solimões RR 2.004 -17 - -

Fundacep 65 RR 2.290 -5 - -

GNZ 550S RR 2.390 -1 468 -13

NS 4823 2.408 -1 - -

NS 5258 - - 830 55

NS 5290 1.942 -20 355 -34

SYN1059RR (Vtop) 2.409 -1 259 -52

SYN1157RR 2.151 -11 - -

SYN1158RR 2.372 -2 - -

SYN1257RR 2.541 5 261 -51

TEC 6029 IPRO 2.696 11 811 51

TMG 2158 IPRO 2.702 12 755 41

TMG 7161 RR 2.425 0 620 15

Média 2.422 537
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PRODUTIVIDADE DE SOJA EM DOIS NÍVEIS DE VIGOR DE SEMENTE,  
COM E SEM A APLICAÇÃO DE FUNGICIDAS NO DOSSEL

Nadia Canali Lângaro1; Joelson karlinski2; Lucas Saurin3; Nicolas dos Santos4;  

Jessica Pellizzon5; Filipe Gonçalves6

Introdução

A cultura da soja tem grande importância para a economia do 
Brasil sendo considerada uma das principais fontes de divisas para 
o país e de renda para o agricultor. No país, a área plantada de soja 
na safra 2015/2016 alcançou 33,23 milhões de hectares, um aumento 
de 3,5% sobre o ano anterior, com uma produtividade média de 2.876 
kg/ha, aquém de seu potencial (CONAB, 2016). Uma das causas de 
baixas produtividades está relacionada com a qualidade da semente 
utilizada, visto que apenas 61% dos produtores utilizam sementes 
certificadas (ABRASEM, 2016).

O vigor é o atributo que melhor traduz a qualidade fisiológi-
ca da semente. Os efeitos da utilização de sementes de vigor baixo 
manifestam-se principalmente em condições de estresses ambien-
tais com taxa menor de crescimento e emergência desuniforme de 
plantas em campo (Schuab et al., 2002; Santorum et al., 2013), baixa 
competição com plantas infestantes (Dias et al., 2011), sensibilidade 
maior a estresses hídricos (Costa et al., 2012), entre outros. 

 Este trabalho objetivou avaliar lotes de sementes de uma cul-
tivar de soja com diferentes níveis de vigor e seus efeitos no estante 
de lavoura, na produtividade/qualidade de grãos e na qualidade da 
semente colhida.

1 Eng. agrônomo, Doutora em Agronomia, Professor da Faculdade de Agronomia e Medi-
cina Veterinária, Universidade de Passo Fundo (UPF). E-mail: nclangaro@upf.br

2 Técnico em Agropecuária, acadêmico de Agronomia, Auxiliar de pesquisa, FAMV/UPF.
3 Técnico em Agropecuária, acadêmico de Agronomia, Auxiliar de pesquisa, FAMV/UPF.
4  Acadêmico do Curso de Ciências Biológicas, Auxiliar de pesquisa, FAMV/UPF.
5 Acadêmica de Agronomia, Auxiliar de pesquisa pela Fundação Pró-Sementes (FPS) – FUPF.
6  Acadêmico de Agronomia, Auxiliar de pesquisa, FAMV/UPF.
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Metodologia

O experimento foi conduzido em 2015/2016 no campo experimen-
tal da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária (FAMV) da 
Universidade de Passo Fundo (UPF), Passo Fundo, RS. Foram utili-
zados dois lotes de sementes de soja Pioneer 95R51, com potenciais 
germinativos (PG) semelhantes (95 e 93%) e dois níveis de vigor (res-
pectivamente 94 e 70%), sem e com a aplicação de fungicidas no dossel. 
O lote de semente com PG 93% teve o vigor da semente rebaixado de 
90% para 70% de forma controlada. Os tratamentos foram distribuídos 
em delineamento experimental de blocos ao acaso em parcelas de 10 
metros de comprimento e 2,5 metros de largura, em quatro repetições. 

Durante o desenvolvimento da cultura, nas parcelas com tra-
tamento, as plantas receberam quatro aplicações de fungicidas, a 
primeira de azoxistrobina + ciproconazol (estádio V5), a segunda e a 
terceira de azoxistrobina + benzovindiflupir (respectivamente em R1 
e R4) e a quarta de azoxistrobina + ciproconazol (R5.5), conforme as 
recomendações do fabricante. Na emergência foi avaliado o número 
de plantas por metro e no estádio vegetativo (V6) e floração (R2) 
dez plantas por parcela foram avaliadas quanto ao comprimento de 
planta (cm), matéria verde (kg.ha-1) e matéria seca (kg.ha-1). Após a 
colheita foram avaliados o rendimento de grãos (kg.ha-1), o potencial 
germinativo (%) (Brasil, 2009) e o vigor (%) da semente, por envelhe-
cimento acelerado (Krzyzanowski et al., 1999). 

Os dados obtidos foram analisados e as médias dos tratamentos, 
quando significativas, foram comparadas pelo teste de Tukey (5%).

Resultados e Discussão

Utilizando-se dois lotes de sementes de soja com diferenças de 
vigor, com e sem tratamento de fungicidas em parte aérea não foram 
observadas diferenças significativas, nos estádios avaliados, quanto 
ao comprimento de planta, matéria verde e matéria seca de plantas 
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de soja, assim como em relação ao potencial germinativo e de vigor 
da semente colhida (dados não apresentados). 

Adotando-se como critério o lote de semente com vigor de 94% 
como de vigor alto (VA) e o lote com vigor de 70% como de vigor médio 
(VM), pode-se observar (tabela 1) que o de VA apresentou maior nú-
mero de plantas de soja por metro quando comparado com o de VM. 

A semente de VA, com tratamentos fungicidas em parte aérea, 
apresentou o maior rendimento de grãos (RG) colhidos, sendo su-
perior à semente de VM com fungicida. Os lotes de sementes cujas 
plantas não foram submetidas ao controle de doenças tiveram RG 
menor, independente do vigor (tabela 1). A utilização de sementes 
com VA e VM combinada com a proteção de fungicidas em parte aé-
rea resultou em maior massa de mil grãos colhidos (tabela 1).

Tabela 1 – Número de plantas por metro (PM), rendimento de grãos (RG) e massa 
de mil grãos (MMG) de soja Pioneer 95R51 cultivada com dois níveis 
de vigor da semente, com e sem a aplicação de fungicidas no dossel. 
Passo Fundo, 2016.

Tratamentos
PM

(número)
RG

(kg.ha-1)
MMG

(g)

Vigor 94% - com fungicida         14,7a         4003a      143a

Vigor 70% - com fungicida         12,4b         3462b      141a

Vigor 94% - sem fungicida         15,0a         2953c      127ab

Vigor 70% - sem fungicida         12,3b         2504c      123b

Média         14,0         3230      136

C.V. (%)           3,8           6,9       6,1
Médias seguidas pela mesma letra na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey (5%). 

Conclusões

A utilização de sementes de soja com vigor alto resulta no esta-
belecimento de um número maior de plantas de soja por metro em 
relação à com vigor médio. 

Semente de soja com vigor alto não exclui o tratamento de parte 
aérea com fungicidas para a obtenção de maior rendimento de grãos. 
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Semente de soja com vigor médio, associada ao tratamento de 
parte aérea com fungicidas, tem o rendimento de grãos aumentado, 
embora em valores inferiores ao da semente com vigor alto.
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COMPORTAMENTO DE GENÓTIPOS DE SOJA  
EM AVALIAÇÃO FINAL NA SAFRA 2015/16 EM CAPÃO DO LEÃO - RS

Ana Cláudia Barneche de Oliveira1; Martina Bianca Fuhrmann2; Amanda Ribeiro Silva3;  

Kassia Luiza Teixeira Cocco 4

Introdução

O desempenho relativo dos genótipos quase sempre varia de um 
ambiente para outro em virtude da ocorrência da interação genótipo 
x ambiente (PELUZIO et al., 2006). As análises de adaptabilidade e 
estabilidade são procedimentos estatísticos que permitem identificar 
os cultivares de comportamento mais estável e que respondem pre-
visivelmente às variações ambientais. Para isto se torna necessário 
que os programas de melhoramento possam realizar o acompanha-
mento de genótipos melhorados geneticamente para determinadas 
situações. Com relação a interação com o ambiente a disponibilidade 
hídrica tem sido considerada o fator climático de maior efeito sobre 
a produtividade agrícola, sendo o fator que rege a distribuição das 
espécies nas diferentes zonas climáticas (FUHRMANN et al., 2015).

A soja é uma espécie relativamente tolerante (NATHANSON et 
al., 1984) e também capaz de aclimatar-se ao encharcamento (HUN-
TER et al., 1980). A inundação ou encharcamento periódicos do solo 
afetam negativamente o crescimento e a produtividade das culturas, 
principalmente as mais sensíveis. A diversificação ou incorporação de 
novas culturas às áreas de terras baixas, que em geral estão sujeitas 
aos fenômenos acima mencionados, tem sido uma forma de aumentar 
a eficiência do sistema produtivo (VERNETTI et al., 2012). Visto que 

1 Eng. agrônoma, doutora, pesquisadora da Embrapa Clima Temperado. BR 392, Km 78, 
Caixa Postal 403, CEP 96010-971 Pelotas, RS. E-mail: ana.barneche@embrapa.br

2 Estagiária da Embrapa Clima Temperado. 
3 Estagiária da Embrapa Clima Temperado. 
4 Doutorando da Fisiologia Vegetal – Universidade Federal de Pelotas
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o Estado do Rio Grande do Sul apresenta variados agroecossistemas, 
entre eles o de terras baixas, que ocupa 20% do território gaúcho 
(REIS, 1998) e que atualmente, este tipo de agroecossistema é uti-
lizado basicamente para o cultivo do arroz irrigado e a pecuária de 
corte extensiva (MARCHEZAN et al., 2002) existe a necessidade do 
desenvolvimento de genótipos tolerantes a esse tipo de ambiente e 
que possam produtivos em situações de excesso hídrico.

Por conseguinte, o presente trabalho teve como objetivo avaliar 
o comportamento de genótipos de soja provenientes do programa de 
melhoramento genético de soja da Embrapa e genótipos comerciais 
submetidos ao cultivo em terras baixas.

Metodologia

O experimento foi conduzido na Estação Experimental Terras 
Baixas da Embrapa Clima Temperado, localizada no município de 
Capão do Leão na safra 2015/16.

O experimento foi semeado em 2 de dezembro de 2015, e a emer-
gência ocorreu no dia 14 de dezembro de 2015. Para o delineamento 
experimental utilizou-se blocos ao acaso, com quatro repetições, sen-
do a parcela composta por quatro linhas de 5 metros de comprimento 
e 0,50 metros de espaçamento entre linhas. No momento da colheita 
foram descartadas as duas linhas externas e 0,50 metros das extre-
midades de cada linha central.

Foram testados 18 genótipos sendo que destes, 13 provenien-
tes do programa de melhoramento genético de soja da Embrapa 
(PELBR10-6005, PELBR10-6016, PELBR10-6017, PELBR10-6049, 
PELBR11-6001, PELBR11-6007, PELBR11-6028, PELBR11-6035, 
PELBR11-6038, PELBR11-6042, PELBR10-6050, PF 103251, PF 
11651) e 5 genótipos comerciais utilizados como testemunhas (BMX 
Apolo RR, BMX Potência RR, BRS 246 RR, NA 5909 RG, TECIRGA 
6070 RR). 
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Os genótipos foram submetidos as condições de disponibilidade 
hídrica a campo, com irrigação por aspersão suplementar em caso de 
déficit hídrico. Os tratos culturais seguiram o recomendado para a 
cultura conforme as indicações técnicas para a cultura da soja (OLI-
VEIRA; ROSA, 2014).

Foram avaliadas as seguintes variáveis na parcela experimen-
tal: rendimento de grãos (REND), número de dias para maturação 
fisiológica (NDM), número de dias para floração (NDF), peso de cem 
sementes (PCS). Os dados foram submetidos a análise pelo teste de 
Scott-Knott com 5% de probabilidade (CANTERI et al, 2001).

Resultados e Discussão

A safra 2015/16 no estado do Rio Grande do Sul alcançou a pro-
dutividade média de 2.970 kg.ha¹־ (COMPANHIA, 2016) enquanto a 
média geral de rendimento obtida no experimento foi de 1.786 kg.ha¹־ 
(Tabela 1). O fator preponderante para a redução do rendimento de 
grãos no experimento foi o excesso hídrico em alguns períodos do 
desenvolvimento da cultura, como pode ser observado na Figura 1. 
Principalmente em março e abril, ocorreu um volume de precipita-
ção o qual manteve o solo com períodos sucessivos de encharcamento, 
com isso comprometendo o período de enchimento de grãos.

De acordo com a análise estatística houve diferença entre o 
comportamento dos genótipos para rendimento de grãos. Sendo que 
houve a formação de três grupamentos, com o de maior rendimento 
composto por três linhagens: PELBR10-6050, PELBR10-6049, PEL-
BR11-6028, com médias, respectivamente, de 2.234 kg.ha2.190 ,¹־ 
kg.ha¹־ e 2.186 kg.ha¹־. Para o peso de cem sementes houve a for-
mação de cinco agrupamentos aonde os de maior peso variaram de 
17,5 g a 17,9 g, e os de menor peso foi composto por um genótipo BRS 
246 RR com 12 g e 13,7 g. Quanto ao número de dias para o início da 
floração houve a formação de dois agrupamentos, um composto pela 
BRS 246 RR com 59 dias, e o outro composto pelos demais genótipos 
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variando de 46 a 51 dias. Para o peso de cem sementes houve a for-
mação de cinco agrupamentos aonde os de maior peso variaram de 
17,5 g a 17,9 g, e os de menor peso foi composto por um genótipo BRS 
246 RR com 12 g e 13,7 g. Quanto ao número de dias para o início da 
floração houve a formação de dois agrupamentos, um composto pela 
BRS 246 RR com 59 dias, e o outro composto pelos demais genótipos 
variando de 46 a 51 dias. No número de dias para a maturação fisio-
lógica houve a formação de dois grupamentos, o mais precoce varian-
do de 120 a 122 dias, e outro variando de 123 a 125 dias.

Conclusões

Os genótipos que apresentaram melhor desempenho nas con-
dições do experimento foram PELBR10-6050, PELBR10-6049, PEL-
BR11-6028, cabe ressaltar que estes são dados de um ano, havendo 
a necessidade de repetição da avaliação.
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Figura 1 – Precipitação acumulada mensal por decêndio e mensal, nos meses de 
novembro e dezembro de 2015, e de janeiro a abril de 2016, na área ex-
perimental da ETB, Capão do Leão, Embrapa Clima Temperado, 2016.
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Tabela 1 – Rendimento de grãos (REND em kg.ha¹־), peso de cem sementes 
(PCS em gramas), número de dias para o florescimento (NDF), número 
de dias para a maturação fisiológica (NDM), dos genótipos. Capão do 
Leão, RS, 2016.

Tratamento Média PCS NDF NDM

PELBR10-6050 2234 a 15,4 c 50 b 124 a

PELBR10-6049 2190 a 15,1 c 50 b 123 a

PELBR11-6028 2186 a 15,8 b 50 b 123 a

PELBR10-6017 1968 b 16,6 b 51 b 123 a

PELBR11-6038 1926 b 13,5 d 49 b 121 b

PF 11651 1918 b 16,4 b 47 b 122 b

TECIRGA 6070 RR 1915 b 16,3 b 53 b 124 a

BMX Potência RR 1896 b 14,6 c 52 b 125 a

PELBR10-6005 1878 b 14,8 c 50 b 123 a

PELBR11-6035 1858 b 15,4 c 50 b 122 b

PELBR10-6016 1789 b 14,2 c 50 b 122 b

PELBR11-6042 1756 b 13,7 d 51 b 121 b

PELBR11-6007 1703 b 14,8 c 50 b 121 b

PELBR11-6001 1624 c 17,5 a 50 b 122 b

PF 103251 1479 c 17,9 a 50 b 122 b

NA 5909 RG 1347 c 17,8 a 49 b 125 a

BRS 246 RR 1344 c 12,0 e 59 a 123 a

BMX Apolo RR 1139 c 17,0 b 46 b 120 b

Média 1786  15    

C.V. (%) 13,89  6,4  4,62  1,61  
Médias seguidas pela mesma letra não diferiram a 5% pelo teste Scott-Knott. CV- coeficiente de variação (%).
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NODULAÇÃO EM GENÓTIPOS DE SOJA TOLERANTES  
AO ENCHARCAMENTO DO SOLO

Maria Laura Turino Mattos1; Ana Claudia Barneche de Oliveira1; Walkyria Bueno Scivittaro1; Liane 

Aldrighi Galarz2; Edegar Thomas Maldaner3

Introdução

O cultivo de soja em agroecossistemas de terras baixas apresen-
ta fatores limitantes ao estabelecimento e aumento de produtividade 
da cultura, se destacando a deficiência de drenagem natural do solo 
decorrente do relevo predominantemente plano, e a ocorrência de fre-
quentes períodos de estiagem, provocando alternância entre excesso e 
déficit hídrico. Em vista disso, distintas respostas podem ser obtidas 
da interação genótipos de soja adaptados a esse ambiente e estirpes 
de rizóbios efetivas na fixação biológica de nitrogênio (FBN). 

Quatro estirpes de Bradyrhizobium são recomendadas e re-
gistradas no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(MAPA) para uso na cultura da soja: SEMIA 5019 e SEMIA 587 (B. 
elkanii), SEMIA 5079 (B. japonicum) e SEMIA 5080 (B. diazoeffi-
ciens). Tais estirpes, apesar de há vários anos serem utilizadas na 
composição de formulações comerciais de inoculantes, ainda pouco 
foram avaliadas quanto à efetividade em genótipos com respostas di-
ferenciais ao encharcamento do solo em terras baixas. Recentemente, 
neste ambiente, foi verificado que as estirpes SEMIA 5080 e 5019 
sobreviveram e nodularam efetivamente na cultivar de soja BRS 246 
RR quando expostas às condições de saturação do solo e a estresses 
térmicos (MATTOS; OLIVEIRA, 2014). Também novas estirpes de 
rizóbios (22) foram obtidas de plantas de soja e de outras espécies 
leguminosas cultivadas sob encharcamento em terras baixas, estan-

1 Eng. agrônoma, doutora, pesquisadora da Embrapa Clima Temperado. BR 392, Km 78, 
Caixa Postal 403, CEP 96010-971 Pelotas, RS. E-mail: maria.laura@embrapa.br

2 Química, mestre, assistente técnica da Embrapa Clima Temperado.
3 Estagiário da Embrapa Clima Temperado.
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do preservadas na Coleção de Microrganismos Multifuncionais de 
Clima Temperado (CMMCT) (MATTOS et al., 2015a). 

Genótipos de soja têm sido avaliados quanto à tolerância ou 
sensibilidade ao encharcamento, destacando-se ‘BRS 154’, ‘CD 
213’, ‘BRS 211’, ‘Fundacep 56 RR’ e ‘BRS 255 RR’ (que apresenta-
ram a maior sensibilidade ao excesso de água), e as linhagens PEL-
BR10-6063, PELBR10-6072 e PELBR10-6005, classificadas entre as 
mais produtivas para uso em rotação com o arroz irrigado em solos 
hidromórficos (VERNETTI et al., 2012; ROSA et al., 2013). 

O presente trabalho objetivou conhecer a capacidade de nodu-
lação de genótipos de soja tolerantes ao encharcamento do solo em 
resposta à inoculação com novas estirpes de rizóbios.

Metodologia

O experimento foi realizado na safra 2014/15, em casa de vege-
tação, na Embrapa Clima Temperado, em Pelotas, RS. Inocularam-
-se sementes de seis genótipos de soja tolerantes ao encharcamento 
[PELBR10- 6072 (G1), PELBR10-6000 (G2), PELBR10-6016 (G3) e 
PELBR10-6050 (G4)] oriundas do programa de melhoramento ge-
nético da Embrapa. A avaliação da eficiência de estirpes foi realiza-
da conforme a Instrução Normativa Nº 13 de 03/2011 do MAPA. As 
unidades experimentais consistiram de caixas plásticas (capacidade 
de 12 dm3) preenchidas com uma mistura estéril de areia + vermi-
culita na proporção de 2:1 (v/v), sendo cultivadas duas plantas de 
soja/caixa. Os tratamentos, dispostos em delineamento inteiramente 
casualizado, com duas repetições, englobaram: (1) semeadura sem 
aplicação de fertilizante nitrogenado e inoculante (testemunha); (2) 
controle1 com N-mineral (700 mg de N(NH4NO3) planta-1) aplicado 
parceladamente aos 7, 14, 28 e 34 dias pós-emergência das plantas; 
(3) controle2 com inoculante comercial contendo as estirpes SEMIA 
5079 + SEMIA 5080; (4) Inoculação padrão das sementes (IPS) com 
CMM 373; (5) IPS com CMM 374; (6) IPS com CMM 375; (7) IPS 
com CMM 381; (8) IPS com CMM 382; (9) IPS com CMM 383; (10) 
IPS com CMM 384; (11) IPS com CMM 385; (12) IPS com CMM 386; 
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(13) IPS com CMM 387; (14) IPS com CMM 578; (15) IPS com CMM 
580; (16) IPS com CMM 581. As estirpes CMM foram inoculadas em 
matriz turfosa na faixa de concentração 108 - 109 UFC mL-1. Aos 37 
dias após a emergência (estádio de desenvolvimento R3), se avaliou 
o número de nódulos planta-1, sendo a massa nodular seca planta-1 
registrada obtida pós-secagem em estufa (60 °C), quando atingido 
o peso constante. Os dados obtidos foram submetidos à análise de 
variância, sendo as médias comparadas pelo teste de Tukey, a 5% de 
probabilidade.

Resultados e Discussão

Detectaram-se diferenças significativas tanto entre as estirpes 
como entre os genótipos quanto ao número de nódulos por planta-1 
(NN). As estirpes CMM 386 e CMM 581 não estabeleceram rela-
ção simbiótica com o genótipo PELBR10- 6072 e as estirpes CMM 
386 e CMM 578 com o PELBR10-6050. As plantas dos genótipos G1, 
G2, G3 e G4, apresentaram nodulação inferior a 30 nódulos planta-1 
com as estirpes CMM 374, CMM 578 e CMM 580 (G1), CMM386, 
CMM578, CMM 580 e CMM 581 (G2), SEMIA 5079 + SEMIA 5080, 
CMM 374, CMM 578, CMM 580 e CMM 581 (G3), CMM 385 e CMM 
385 (G4), respectivamente (Tabela 1).

O maior NN decorreu da interação entre as estirpes CMM 383 
(100,5) e CMM 387 (104,5) com o genótipo PELBR10-6000, resultan-
do em valores de 196,7 e 207,9 mg de massa nodular seca planta-1 
(MNS). Apesar do menor NN desse genótipo no T3 em relação ao T9 
e T13, os valores de MNS não variaram significativamente do T3 
(Tabela 2).

No campo, uma planta de soja bem nodulada deve conter de 15 
a 30 nódulos, ou 100 a 200 mg de nódulos secos/planta (HUNGRIA 
et al., 2007). Em terras baixas, plantas de soja cultivar NA 5909 RG 
contiveram de 15 - 24,5 nódulos ≥ 2 mm e 110,9 - 204,2 mg de nódu-
los secos por planta (MATTOS et al., 2015b). Nessa faixa de MNS, 
em casa de vegetação, houve efetividade significativa das estirpes 
CMM 382, CMM 384, e CMM 385 com G1; SEMIA 7079 + SEMIA 
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5080, CMM 373, CMM374, CMM 381, CMM 382, CMM 383, CMM 
384, CMM 385 e CMM 387 com G2; CMM 373 e CMM 375 com G3; 
CMM 383 e CMM 384 com G4. Dentre esse grupo de estirpes, isola-
das de plantas de soja e de áreas encharcadas em terras baixas, há 
uma estirpe de Rhizobium (CMM 374), sendo as demais estirpes de 
Bradhyrhizobium que apresentam desempenho diferenciado quanto 
à FBN. Prospecta-se que as estirpes que interagiram significativa-
mente com os genótipos de soja sejam avaliadas quanto à filogenia e 
eficiência agronômica, no campo.

Conclusões

As estirpes CMM 382, CMM 384 e CMM 385; CMM 373 e 375; 
CMM 383 e CMM 384 interagem simbioticamente com os genótipos 
de soja PELBR10-6072, PELBR10-6016 e PELBR10-6050 tolerantes 
ao encharcamento do solo, respectivamente.

O genótipo de soja PELBR10-6000 destaca-se quanto ao aumen-
to da massa nodular ao interagir com as estirpes CMM 383, CMM 
387, SEMIA 5079 + SEMIA 5080.
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Tabela 1 – Número de nódulos (n° planta-1) em genótipos de soja. 

Tratamentos
Genótipos

PELBR10 
6072

PELBR10 
6000

PELBR10 
6016

PELBR10 
6050

Testemunha 0 e 0 h 0 b 0 d
Controle 1 N-mineral 0 e 0 h 0 b 0 d
Controle 2 SEMIA 5079 + SEMIA 5080 41 bc 48,5 cdef 19 b 38,5 bc
Estirpe CMM 373 57,5 ab 31 efgh 55,5 a 36,5 bcd
Estirpe CMM 374 12 cde 43,5 defg 10 b 32,5 bcd
Estirpe CMM 375 40 bcd 57 bcde 75 a 56 abc
Estirpe CMM 381 65 ab 82,5 abc 47,5 a 52,5 abc
Estirpe CMM 382 79 a 59 bcde 66,5 a 60,5 abc
Estirpe CMM 383 70 ab 100,5 a 61,5 a 80 a
Estirpe CMM 384 61 ab 69,5 abcd 55 a 65,5 ab
Estirpe CMM 385 60,5 ab 86 ab 61 a 25 cd
Estirpe CMM 386 0 e 14 fgh 2 b 0 d
Estirpe CMM 387 50 ab 104,5 a 72,5 a 54,5 abc
Estirpe CMM 578 8,5 de 9 gh 10 b 0 d
Estirpe CMM 580 5,5 e 13 fgh 8,5 b 31 bcd
Estirpe CMM 581 0 e 14 fgh 9 b 41,5 bc

Médias seguidas pela mesma letra na coluna, para cada genótipo, não diferem entre si pelo teste de Tukey 
(p<0,05).
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Tabela 2 – Massa de nódulos secos (mg planta-1) em genótipos de soja. 

Tratamentos
Genótipos

PELBR10 
6072

PELBR10 
6000

PELBR10 
6016

PELBR10 
6050

Testemunha 0 d 0 e 0 d 0 d
Controle 1 N-mineral 0 d 0 e 0 d 0 d
Controle 2 SEMIA 5079 + SEMIA 
5080

87,55 abcd 185,75 ab 40,75 abcd 84,8 bcd

Estirpe CMM 373 96,5 abc 126,15 abcde 116,1 ab 90,9 bcd
Estirpe CMM 374 37,3 bcd 120 abcde 27,65 bcd 99,3 abcd
Estirpe CMM 375 112,05 ab 99,9 abcde 133,75 a 131,25 abc
Estirpe CMM 381 105,5 ab 145,15 abcd 76,7 abcd 120,8 abc
Estirpe CMM 382 171,3 a 167,85 abc 90,85 abcd 129,35 abc
Estirpe CMM 383 107,95 ab 196,7 ab 84,35 abcd 202,3 a
Estirpe CMM 384 146,6 a 132,65 abcde 98,65 abc 175,65 ab
Estirpe CMM 385 147,1 a 161,55 abcd 91,1 abcd 38,35 cd
Estirpe CMM 386 0 d 34,7 cde 23,6 cd 0 d
Estirpe CMM 387 99,35 ab 207,9 a 85,25 abcd 130,95 abc
Estirpe CMM 578 24 bcd 19,8 de 26 bcd 0 d
Estirpe CMM 580 10,6 cd 65,7 bcde 23,6 bcd 121,05 abc
Estirpe CMM 581 0 d 31,5 cde 29,5 bcd 127,95 abc

Médias seguidas pela mesma letra na coluna, para cada genótipo, não diferem entre si pelo teste de Tukey 
(p<0,05).
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DESEMPENHO DE GENÓTIPOS DE SOJA CULTIVADOS EM  
SISTEMA DE CAMALHÃO EM ÁREA DE ARROZ IRRIGADO  

NA REGIÃO DA CAMPANHA/RS

Marcelo Pilon1; Ana Claudia Barneche de Oliveira2; Julio José Centeno da Silva3;  

Paulo Fernando Bertagnolli4; Eldo Timóteo Einhardt Züge5

Introdução

Existem no Rio Grande do Sul cerca de 5,4 milhões de hectares 
de solos sujeitos ao encharcamento, solos aluviais e hidromórficos 
(PINTO et al., 1999). Desses, 3,5 milhões de hectares possuem infra-
estrutura de plantio e irrigação para cultura do arroz. Em média são 
cultivados no RS anualmente, uma área de 1,1 milhão de hectares 
com arroz. Nos últimos anos, houve uma transição do modelo mono 
ou binomial (arroz-pousio ou arroz-pecuária), para um sistema misto 
com as culturas soja, milho, sorgo e trigo. (SILVA et al., 2008). Di-
versos levantamentos apontam que a Metade Sul é, praticamente, a 
única região com área ainda disponível para expansão da cultura da 
soja no RS. Buscando o aumento da rentabilidade e sustentabilidade 
da atividade agropecuária nas áreas de terras baixas do Rio Grande 
do Sul tem se intensificado a diversificação através da rotação da 
cultura do arroz irrigado com a cultura soja.

Um dos problemas enfrentados pela cultura da soja é a deficien-
te drenagem dos solos de terras baixas e o outro é a disponibilidade 
hídrica. O uso de camalhão base larga permite melhorar a drenagem 

1 Analista Embrapa Pecuária Sul, BR 153, km 633, Caixa Postal 242, CEP 96.401-970, 
Bagé – RS. E-mail: marcelo.pilon@embrapa.br

2 Pesquisadora Embrapa Clima Temperado.
3 Pesquisadora Embrapa Clima Temperado.
4 Pesquisador Embrapa Trigo.
5 Técnico Embrapa Pecuária Sul.
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bem como permite efetuar a irrigação nas áreas de terras baixas 
(SILVA et al., 2006).

Os desempenhos relativos dos genótipos de soja quase sempre 
variam de um ambiente para outro em virtude da ocorrência da inte-
ração genótipo x ambiente (PELUZIO et al., 2006).

Nesse sentido, o objetivo deste trabalho foi avaliar a resposta do 
cultivo de diferentes genótipos de soja em área de terras baixas sob 
sistema de camalhão, no município de Bagé, RS.

Metodologia

O experimento foi conduzido na safra 2015/2016, em área expe-
rimental da Embrapa Pecuária Sul, em um planossolo hidromórfico 
no município de Bagé. Foram utilizados 23 genótipos, sendo 6 culti-
vares comerciais (testemunhas) e 17 linhagens provenientes do pro-
grama de melhoramento de soja da Embrapa. O experimento foi se-
meado em sistema de plantio direto no dia 23 de novembro de 2015, 
e a emergência das plântulas ocorreram no dia 07 de dezembro de 
2015. Para o delineamento experimental utilizou-se blocos ao acaso, 
com quatro repetições, sendo a parcela composta por quatro linhas 
de 5 metros de comprimento e 0,50 metros de espaçamento entre 
linhas. No momento da colheita foram descartadas as duas linhas 
externas e 0,50 metros das extremidades de cada linha central.

Foram determinadas as seguintes variáveis na parcela experi-
mental: rendimento de grãos (REND) em kg.ha-1 corrigidos para 13% 
de umidade do grão, altura da inserção da primeira vagem (AIPV) 
em centímetros e altura de planta (AP) em centímetros. Os dados 
foram submetidos a análise de variância, e ao teste de Scott-Knott 
com 5% de probabilidade (CANTERI et al, 2001).

O experimento foi conduzido conforme a recomendação para a 
cultura da soja para o RS (OLIVEIRA, ROSA, 2014).
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Figura 1 – Soja em camalhão base larga em área de rotação com a cultura do 
arroz irrigado, Embrapa Pecuária Sul, Bagé.

Conforme os volumes da precipitação ocorrido durante o pe-
ríodo do experimento (Figura 2), o mês de janeiro registrou o menor 
volume de chuvas, 91,2 mm, juntamente com o maior registro de eva-
potranspiração real 122,7 mm. Em função desses valores de déficit 
hídrico, realizou-se uma irrigação por inundação no dia 02/02/2016 
nos camalhões base larga com duração de 24 horas. 
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Figura 2 – Precipitação e evapotranspiração real ocorrida na área experimental, 
no período de novembro de 2015 a março de 2016. Dados da estação 
meteorológica de Bagé. 

Fonte: Inmet.

Resultados e Discussão

No experimento os genótipos apresentaram comportamento di-
ferente para todas as variáveis analisadas (Tabela 1). Para altura de 
inserção da primeira vagem (AIPV) houve a formação de dois agrupa-
mentos sendo que os genótipos com a inserção mais alta ficaram entre 
9,0 e 12,7 cm, e os com a inserção menor entre 4,8 e 8,3 cm. Quanto a 
altura de planta houve a formação de dois agrupamentos sendo que 
os genótipos mais altos ficaram entre 69,3 e 78 cm (Tabela 1).

Para rendimento de grãos houve a formação de cinco agrupa-
mentos, sendo que o mais produtivo foi composto por um único ge-
nótipo a linhagem BTX.RS-1897 (4.131 kg ha-1), o segundo mais pro-
dutivo foi composto por 13 genótipos, formado por nove linhagens e 
quatro cultivares comerciais, com rendimentos variando entre 2.643 
kg ha-1 (TECIRGA 6070 RR) a 3.261 kg ha-1 (BTX.RS-1603). 
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Tabela 1 – Rendimento de grãos (kg ha-1), altura da inserção da primeira vagem 
(AIPV), altura da planta (AP) de genótipos de soja. Safra 2015/16, Em-
brapa Clima Temperado e Pecuária Sul, Pelotas, 2014.

Genótipo REND AIPV AP

BTX.RS-1897 4.131 a 11,3 a 70,7 a

BTX.RS-1603 3.261 b 10,0 a 71,3 a

BMX Apolo RR 3.130 b 4,8 b 64,3 b

PELBR11-6038 2.970 b 11,0 a 73,0 a

BMX Potência RR 2.962 b 10,3 a 71,8 a

BRS 6203 RR 2.947 b 7,8 b 70,3 a

BTX.RS-1935 2.867 b 7,0 b 69,3 a

PELBR10-6049 2.862 b 10,3 a 70,3 a

PELBR10-6017 2.817 b 12,7 a 75,3 a

PF 11651 2.804 b 11,0 a 74,0 a

PELBR11-6028 2.796 b 11,7 a 74,7 a

PELBR11-6007 2.780 b 10,5 a 71,0 a

PELBR10-6005 2.748 b 10,0 a 70,8 a

TECIRGA 6070 RR 2.643 b 9,0 a 70,5 a

PELBR11-6001 2.551 c 11,0 a 75,3 a

BRB11-02456 2.488 c 9,5 a 73,0 a

PELBR11-6042 2.448 c 12,3 a 78,0 a

BRB11-16404 2.370 c 5,5 b 66,5 b

PELBR10-6050 2.330 c 11,0 a 71,7 a

NA 5909 RG 2.314 c 10,3 a 61,0 b

PELBR11-6035 2.170 c 10,7 a 75,0 a

PELBR10-6016 1.762 d 10,7 a 75,0 a

BRS 246 RR 1.678 d 8,3 b 70,0 a

C.V. 15,62  22,9  6,26  
Média seguidas pela mesma letra na coluna não diferiram a 5% pelo 

teste Scott-Knott. CV- coeficiente de variação (%). 

Os resultados apresentados confirmam a eficiência da seleção 
de linhagens de soja para cultivo em área de rotação com a cultu-
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ra do arroz irrigado, visto que o genótipo com maior rendimento de 
grãos foi uma linhagem, superando as duas cultivares padrão para 
estas áreas que são a TECIRGA 6070 RR e a BRS 246 RR. Há a 
necessidade de avaliação destas linhagens em pelo menos mais uma 
safra em diferentes ambientes, para que as mesmas possam ser re-
comendadas como cultivares comerciais.

Conclusões

A adoção de genótipos mais adaptados ás áreas de terras baixas 
em rotação com a cultura do arroz irrigado junto com as práticas de 
manejo adequadas irão promover um aumento da produtividade das 
lavouras semeadas com soja.

Referências Bibliográficas

CANTERI, M. G.; ALTHAUS, R. A.; VIRGENS FILHO, J. S.; GIGLIOTI, E. A.; 
GODOY, C. V. SASM - Agri: Sistema para análise e separação de médias em 
experimentos agrícolas pelos métodos Scoft - Knott, Tukey e Duncan. Revista 
Brasileira de Agrocomputação, v. 1, n. 2, p. 18-24, 2001.

OLIVEIRA, A. C. B.; ROSA, A. P. S. A. Indicações técnicas para a cultura 
da soja no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, safras 2014/2015 e 
2015/2016. Pelotas, Embrapa Clima Temperado. 124 p. (Série Documentos 382 
/ Embrapa), 2014.

PELUZIO, J. M.; FIDELIS, R. R.; ALMEIDA JUNIOR, D.; BARBOSA, V. S.; 
RICHTER, L. H. M.; SILVA, R. R.; AFFÉRRI, F. S. Desempenho de cultivares de 
soja, em duas épocas de semeadura, no sul do Estado do Tocantins. Bioscience 
Journal, 22:69-74. 2006

PINTO, L. F. S.; PAULETTO, E. A.; GOMES, A. da SILVA. Caracterização de 
solos de várzea. In: GOMES, S.G.; PAULETTO, E. A. Manejo do solo e da água 
em áreas de várzea. Pelotas: Embrapa Clima Temperado, 1999. Cap. 1. p. 11-36

SILVA, C. A. S.; PARFITT, J. M. B; THEISEN G; PEREIRA, M. R. Sistema Sulco/
Camalhão para Culturas em Rotação ao Arroz em Áreas de Várzea do Rio 
Grande do Sul. 2006. 14p. (Embrapa Clima Temperado. Circular Técnica, 2006).

SILVA, C. A. S. da; PARFITT, J. M. B.; SILVA, J. J. C. da; THEISEN, G. Drena-
gem superficial para cultivos rotacionados em solos de várzea. Pelotas: Embra-
pa Clima Temperado, 2008. 22 p. (Embrapa Clima Temperado. Documen-
tos, 237).



41ª Reunião de Pesquisa de Soja da Região Sul - Atas e Resumos 97

EFEITO DO TRATAMENTO E PERÍODO DE ARMAZENAMENTO  
DAS SEMENTES DE SOJA

Dyogo Bortot Brustolin1; Yan Cesar Sales Heilmann2; Fernando Ramalho2;  

Heloisa Ferro Constâncio Mendonça Müller3; Ricardo Moraes Witzel4; Alexandre Luis Müller5

Introdução

Para obter elevadas produtividades da cultura da soja é neces-
sário que o genótipo responda as condições ambientais favoráveis e 
ao manejo adequado da cultura. As principais práticas de manejo 
que devem ser adotadas na cultura da soja são a semeadura na épo-
ca recomendada para a região de produção, a escolha da cultivar 
mais adaptada, tratamento de sementes o uso de espaçamentos e 
densidades adequados a essa cultivar, o monitoramento e controle 
das plantas daninhas, pragas e doenças e a redução ao mínimo das 
possíveis perdas de grãos na colheita (MARTINS et al., 1999). 

O tratamento de sementes é uma prática que tem sido larga-
mente difundida nos últimos anos, tem-se como ponto primordial 
para se obter alta produtividade na lavoura, o estabelecimento de 
um número ideal de plantas por área. A quantidade relativamente 
pequena de ingrediente ativo aplicado sobre a semente protege as 
sementes no solo até a sua germinação, bem como as raízes e a par-
te aérea da planta logo após a sua emergência. Portanto, a prática 
contribui para reduzir o impacto negativo no ecossistema, pois não 
afeta diretamente os inimigos naturais. A técnica ainda apresenta 

1 Eng. agrônomo, pesquisador da empresa MBF Pesquisas Agronômicas. R. Pastor Uwe 
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3 Eng. agrônoma, doutora em agronomia.
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5 Eng. agrônomo, doutorando em agronomia, Professor da PUCPR – Campus Toledo.
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a vantagem de o uso ser relativamente fácil e em alguns casos, de 
baixo custo (VIANA, 2004).

Mesmo utilizando o tratamento de sementes deve-se cuidar com 
o tempo que a semente passa tratada antes de ir para o campo, pois o 
período de armazenamento dessa semente juntamente com o produ-
to químico em contato pode causar redução no percentual de germi-
nação das plantas, e consequentemente redução do estante (VIEIRA; 
SIMONETTI, 2014).

Tendo em vista que alguns produtores após a aquisição das se-
mentes depende das condições climáticas para semear, e isso pode 
interferir no período em que as sementes passam tratas, o objetivo 
do presente trabalho foi o avaliar a germinação da cultura da soja, 
submetida a diferentes doses de inseticida no tratamento de semen-
tes, além do tempo de armazenamento.

Metodologia

O experimento foi realizado no laboratório de sementes da PU-
CPR – Campus Toledo, localizado na cidade de Toledo, região oeste 
do Paraná. O delineamento experimental utilizado foi o inteiramen-
te casualizado, com arranjo fatorial 4X5. 

O experimento foi realizado com quatro doses do inseticida Imi-
dacloprido + Tiodicarbe, cinco épocas de armazenamento e oito repe-
tições. As doses do inseticida utilizado foram, 0, 500, 1000 e 1500 mL 
para cada 100 kg de semente, as épocas de armazenamento foram 0, 
15, 30, 45 e 60 dias após o tratamento das sementes. Os tratamentos 
foram compostos de 8 repetições cada, e cada repetição constou de 50 
sementes de soja, conforme metodologia estabelecida por Brasil (2009). 

Os tratamentos foram aplicados diretamente sobre as sementes 
com o auxílio de uma pipeta graduada, que estavam acondicionadas 
em sacos plásticos transparentes, com capacidade de 1,0 kg. Após a 
aplicação dos tratamentos sobre as sementes, os sacos contendo as 
sementes mais produto ou água destilada (controle), foram inflados 
com ar e agitados por 2 minutos, objetivando homogeneizar a distri-
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buição dos tratamentos sobre as sementes. A seguir, as sementes tra-
tadas foram postas pra secar a sombra por 1 hora. Após este período 
os testes foram realizados.

O teste de germinação foi feito 50 sementes por repetição, para 
cada tratamento. Como substrato para a semeadura utilizou-se papel 
para germinação de sementes umedecido na proporção de duas vezes 
e meia o volume de água em relação à massa do papel (BRASIL, 2009). 

Os rolos foram constituídos de duas folhas de papel, tendo uma 
como base para a distribuição das sementes e uma folha como cober-
tura, em seguida foram colocados no germinador. Os rolos ficaram po-
sicionados no sentido vertical no germinador à temperatura de 25ºC 
+/- 3º. As avaliações de sementes e plântulas foram realizadas segundo 
os critérios das Regras para Análise de Sementes (BRASIL, 2009). Os 
resultados foram calculados em percentagem de germinação, percenta-
gem de plântulas normais, percentagem de plântulas anormais e per-
centagem de sementes mortas aos sete dias após a semeadura (DAS).

Foi realizada a análise de variância e quando significativo os 
resultados de dose e período de armazenamento foram submetidos a 
análise de regressão. O programa computacional estatístico utiliza-
do foi o SISVAR (FERREIRA, 2008).

Resultados e Discussão

Para todas as variáveis analisadas houve enfeito significativo 
dos tratamentos testados, porém não houve a interação entre os mes-
mo. Dessa forma, estão apresentado a baixo as figuras que demos-
tram as equações significativas para cada variável, todas as os re-
sultados tiveram efeito linear sobre a germinação da cultura da soja.

Quando analisamos a Figura 1, pode-se observar que houve 
uma redução linear no número de plântulas normais, e consequen-
temente um aumento linear inverso para as plântulas anormais e 
mortas. Segundo as normas para a comercialização de sementes, as 
mesmas devem apresentar germinação de plantas superior a 80 %, 
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isso é observado no presente trabalho até a dose de 400 mL, acima 
dessa dose, a germinação de plântulas normais fica abaixo do preco-
nizado como aceitável (BRASIL, 2005).

Considerando que a dose máxima desse produto para o trata-
mento de sementes de soja é de 700 mL segundo a ADAPAR (2016), a 
dose de 1500 mL, ultrapassa o dobro do recomendado, demostrando 
que a superdosagem de produtos pode acabar por prejudicar a ger-
minação das plantas, além do custo a mais com o produto.

Com relação ao período de armazenamento das sementes trata-
das com o inseticida, observou-se redução linear na emergência das 
plantas normais conforme o aumento dos dias de armazenamento 
(Figura 2). Isso pode ter ocorrido devido a dois fatores, o contato da 
semente com o inseticida, e quanto maior o tempo de armazenamento 
da semente maior sua degradação. Menten (1996) observou um pos-
sível efeito fitotóxico que pode acentuar, em decorrência do aumento 
do período de armazenamento das sementes tratadas.

Figura 1 – Efeito das doses de Imidacloprido + Tiodicarbe sobre o percentual de 
plântulas Normais (♦), Anormais (■) e Mortas (▲).

A redução da germinação após aproximadamente 20 dias ul-
trapassa os 80%, resultados esses semelhantes aos encontrados por 
Vieira e Simonetti (2014), onde esses observaram redução da germi-
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nação da soja abaixo dos 80% entre o período de armazenamento de 
15 a 30 dias, utilizando o mesmo inseticida. 

A redução da qualidade fisiológica das sementes também foi re-
latada em trabalho realizado por DAN et al. (2010), trabalhando com 
diferentes inseticidas. Os mesmos observaram que a diminuição do 
percentual germinativo intensifica-se com o prolongamento do pe-
ríodo de armazenamento das sementes tratadas, recomendando-se, 
portanto, que o tratamento inseticida das sementes de soja seja rea-
lizado próximo ao momento da semeadura.

Figura 2 – Efeito do período de armazenamento de sementes de soja tratadas 
com Imidacloprido + Tiodicarbe sobre o percentual de plântulas Nor-
mais (♦), Anormais (■) e Mortas (▲).

Em estudo similar na cultura do milho, Lorenzetti (2014) tam-
bém observou redução na germinação de sementes de milho tratadas 
com o inseticida Imidacloprido + Tiodicarbe. A redução na germina-
ção a partir dos 14 dias após o tratamento das sementes foi superior 
aos 80%, chegando a um total de sementes germinadas aos 42 dias 
após o tratamento de 64%, resultado esse abaixo do ideal.

Mesmo que o percentual de plântulas mortas seja relativamen-
te baixo (6% aos 60 dias), muitas das plântulas anormais em condi-
ção de campo não conseguirão emergir do solo, e as que vencerem 
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esse primeiro desafio pode não se desenvolver adequadamente, pre-
judicando as demais plantas por competirem por nutrientes, luz e 
água e apresentarem uma baixa produção.

Conclusão

Em função do exposto acima, quanto maior a dose e o período 
de armazenamento das sementes de soja tratadas com o inseticida 
Imidacloprido + Tiodicarbe, menor a germinação das sementes.
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TRATAMENTO INDUSTRIAL DE SEMENTES DE SOJA E O  
DESEMPENHO DA CULTURA

Leticia Decarli1; Marcos Paulo Ludwig2; Joice Aline Freiberg3; Liziane Rohr3; Darlan de Maria Eickstedt3; 

Eduardo Girotto2; Lucas Navarini2; Júlia Decarli1

Introdução 

A busca de resultados cada vez melhores com as culturas agríco-
las faz com que os agricultores adotem rapidamente as novas tecno-
logias. A semente é um dos componentes essenciais para a produção 
agrícola. A qualidade genética da semente, associada às suas carac-
terísticas físicas, sanitárias e fisiológicas influenciam diretamente 
no desempenho da planta (JULIATTI, 2010). No entanto, o uso de 
tecnologias que proporcionam condições mais adequadas durante a 
germinação e emergência torna-se essenciais para que a planta ex-
presse seu máximo potencial produtivo.

Nos últimos anos, os produtores de sementes têm implementado 
uma prática que tem aceitação pelos sojicultores: o Tratamento de Se-
mentes Industrial (TSI). Essa técnica utiliza equipamentos especiais 
e altamente sofisticados, os quais combinam a aplicação de fungicidas, 
inseticidas, nematicidas, micronutrientes, entre outros produtos, com 
alta precisão de dosagem (NETO et al., 2015). 

A avaliação do tratamento industrial de sementes em campo é 
de grande importância, pois permite acompanhar o estabelecimento 
inicial, ciclo e a produtividade. Porém há uma carência de estudos 

1 Acadêmica do Curso Superior de Agronomia IFRS-Campus Ibirubá, Rua Nelsi Ribas 
Fritsch, 1111 | Bairro Esperança, CEP 98200-00 Ibirubá, RS. E-mail: leticia.decarli@
ibiruba.ifrs.edu.br

2 Professor Dr – IFRS Câmpus Ibirubá. 
3 Acadêmicos do Curso Superior Tecnologia em Produção de Grãos IFRS-Campus Ibirubá.
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que visam à avaliação do TSI em campo. Neste sentido, o objetivo do 
presente trabalho foi avaliar o desempenho a campo de culturas de 
soja submetida ao tratamento industrial de sementes.

Metodologia

O experimento foi conduzido em dois locais do município de 
Ibirubá, o primeiro na Cooperativa Agrícola Mista General Osório 
(Cotribá) onde foi aplicado os tratamentos das sementes e o segundo 
na Área Experimental Didática do Instituto Federal de Educação 
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul-Campus Ibirubá (IFRS-
-Campus Ibirubá).

O trabalho foi conduzido em duas épocas de semeadura aos 
0 (zero) e 30 dias após o tratamento das sementes (DAT). O pro-
duto utilizado para o tratamento de sementes foi o Standak Top® 
(Piraclostrobina+Tiofanato Metílico+Fipronil) na dose de 200mL 
100Kg-1 de produto comercial. Os tratamentos foram realizados pelo 
processo convencional de fluxo contínuo (MTS 120 Especial®) (TC). O 
industrial com uma máquina modelo ARKTOS AFRICA L40K® (TSI). 
Além destes tratamentos parte do lote não recebeu tratamento (tes-
temunha). As sementes foram tratadas com um volume de calda de 
600 mL.100 Kg de sementes. Após o tratamento, as sementes foram 
armazenadas no Laboratório Didático e de Pesquisa de Sementes e 
Grãos até as semeaduras.

Foram utilizadas as cultivares FPS Urano RR com ciclo de ma-
turação 6.2, VTOP RR com ciclo de maturação 5.9 e Syn 1163 RR 
com ciclo de maturação 6.3. A população de plantas para cada cul-
tivar respeitou a recomendação dos obtentores, FPS Urano RR, Syn 
VTOP RR, Syn 1163 RR com 270.000, 270.000 e 250.000 plantas ha-1 
respectivamente.

O experimento foi conduzido em blocos ao acaso, em esquema 
fatorial 3x2 com 4 repetições. O trabalho foi conduzido de novembro 
de 2014 a maio de 2015. A primeira semeadura foi realizada dia 19 
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de novembro de 2014 após o tratamento de sementes e a segunda 
semeadura foi realizada dia 15 de dezembro de 2014 aproximada-
mente 30 dias após o tratamento de sementes.

As avaliações realizadas foram: 
 Emergência a campo: foi realizada através de contagem direta da 

emergência aos 14 e 28 dias após a semeadura (DAS), em duas li-
nhas de 3 metros em cada unidade experimental.

 Produtividade: foram coletadas plantas em três linhas do centro da 
parcela com 3 metros de comprimento, após a retirada das plantas 
da parcela estas foram trilhadas mecanicamente. Os grãos trilha-
dos foram limpos e sua massa determinada. Os valores de massa 
de grãos obtidos em cada parcela foram transformados para kg ha-

1, e corrigidos para 13% grau de umidade. Os dados obtidos foram 
submetidos a análise de variância e as médias quando significativas 
foram submetidas ao teste de Tukey a 5% de probabilidade de erro.

Resultados e Discussão

Para a emergência a campo nas avaliações aos 14 DAS e 28 
DAS não foi verificado diferença entre as épocas de semeadura (Ta-
bela 1). Esse resultado aponta à possibilidade de realizar o trata-
mento de sementes em períodos anteriores a semeadura e no mínimo 
30 dias. Com relação ao tipo de tratamento observam-se vantagens 
no uso do tratamento de sementes onde tanto no tratamento conven-
cional como o tratamento industrial apresentaram valores maiores 
de emergência em ambas épocas de avaliação e épocas de semeadura 
(Tabela 1).

Aos 14 DAS (Tabela 1) observa-se na semeadura após o trata-
mento maior emergência na cultura FPS Urano (81,9%), já na seme-
adura aos 30 DAT as cultivares VTOP e FPS Urano com 70,5 e 73,4% 
respectivamente apresentaram melhor desempenho. O resultado da 
cultivar VTOP demonstrou aumento de emergência aos 30 dias após 
o tratamento, fato não observado nas demais cultivares. O TSI não 
afetou negativamente a qualidade das sementes para as cultivares, 
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sendo a cultivar FPS Urano que apresentou melhor qualidade fisio-
lógica. O que expressado na emergência aos 28 DAS, onde o TSI e TC 
apresentam uma emergência superior à testemunha.

A produtividade de grãos nas épocas 0 e 30 dias após o trata-
mento de sementes apresentou diferença (Tabela 2). Resultado do 
efeito da época de semeadura, pois a semeadura em 15 de dezembro 
encontra-se dentro da recomendação técnica, porém as empresas 
não indicam para estas cultivares. Sendo uma diferença de 1843 
Kg ha-1 da época zero para a época de 30 dias após o tratamento de 
sementes.

Para a época 0 dias após o tratamento de sementes houve 
interação entre as cultivares e os tratamentos (Tabela 2). As cul-
tivares VTOP e FPS Urano não diferiram entre os tratamentos. A 
cultivar Syn 1163 apresentou maior produtividade com o trata-
mento industrial diferindo da testemunha em 820 Kg. O resultado 
da cultivar Syn 1163, pode indicar um comportamento diferencia-
do entre cultivares quando aplicado um tratamento, necessitando 
assim mais pesquisas neste resultado. A produtividade maior na 
cultivar Syn 1163 aponta a importância do tratamento de semen-
tes, na melhoria das condições de expressão de potencial produtivo, 
à medida que o tratamento apresentou efeito e este se destacou na 
produtividade entre as cultivares, principalmente em comparação 
a FPS Urano.
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Tabela 1 – Emergência (%) de três cultivares de soja (Syn 1059, Syn 1163 e FPS 
Urano), sem tratamento (Testemunha) e tratadas de forma convencio-
nal e industrial, em semeadura aos 0 e 30 dias após o tratamento de 
sementes, avaliações aos 14 e 28 dias após a semeadura (DAS). Ibiru-
bá, RS. Safra 2014/15.

14 DAS

Tratamento
Semeadura

0 30

Testemunha 62,2 b 57,7 b

Convencional 77,0 a 72,7 a

Industrial 71,4 a 73,9 a

Média 70,2 A 68,1 A

VTOP 64,9 b A 70,5 a A

Syn 1163 64,0 b A 60,4 b A

FPS Urano 81,9 a A 73,4 a B

CV (%) 12,16

28 DAS

Testemunha 60,3 b 55 b

Convencional 75,2 a 70,9 a

Industrial 72,6 a 72,1 a

Média 69,4 A 66,3 A

FPS Urano 58,1 b 76,2 a

VTOP 72,4 a 66,0 b

Syn 1163 73,1 a 61,4 b

CV (%) 11,97
*Médias seguidas pela mesma letra minúscula coluna maiúscula na linha não diferem entre si a 5% de 
probabilidade de erro pelo teste de Tukey.

Os resultados demonstram não haver efeito negativo do tra-
tamento de sementes de forma industrial sobre a produtividade da 
soja. Aos 30 dias após o tratamento, semeadura realizada em 15 de 
dezembro não foi verificado efeito do tratamento.
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Tabela 2 – Produtividade (Kg/ha) de três cultivares de soja (Syn 1059, Syn 1163, 
FPS Urano) tratadas convencionalmente e industrial em semeaduras aos 
0 e 30 dias após o tratamento de Sementes. Ibirubá, RS. Safra 2014/15.

Semeadura Kg/ha   

0 3600 a

30 1757 b

Média 2678   

0

 VTOP Syn 1163 FPS Urano

Testemunha 3242 a A 3508 b A 3536 a A

Convencional 3777 a A 3934 ab A 2951 a B

Industrial 3695 a A 4328 a A 3427 a B

30

Testemunha 1584 a A 1582 a A 1892 a A

Convencional 1801 a A 1648 a A 2044 a A

Industrial 1932 a A 1566 a A 1763 a A

CV (%) 15,11
*Médias seguidas pela mesma letra minúscula coluna maiúscula na linha não diferem entre si a 5% de 
probabilidade de erro pelo teste de Tukey.

Conclusão

O tratamento de sementes tanto convencional como o industrial 
melhoram a emergência da soja. As sementes com tratamento po-
dem ser armazenadas por 30 dias sem efeito negativo na emergência 
das sementes.
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TRATAMENTO INDUSTRIAL DE SEMENTES DE SOJA E A  
QUALIDADE DAS SEMENTES

Leticia Decarli1; Marcos Paulo Ludwig2; Joice Aline Freiberg3; Eduardo Girotto2; Lucas Navarini2;  

Júlia Decarli1; Vinícius Eduardo Dierings1; Marcos Vinício Behnen3; Francine Zaiosc Simmi3

Introdução

A busca de resultados cada vez melhores com as culturas agríco-
las faz com que os agricultores adotem rapidamente as novas tecno-
logias. A semente é um dos componentes essenciais para a produção 
agrícola. A qualidade genética da semente, associada às suas carac-
terísticas físicas, sanitárias e fisiológicas influenciam diretamente 
no desempenho da planta (JULIATTI, 2010). No entanto, o uso de 
tecnologias que proporcionam condições mais adequadas durante a 
germinação e emergência torna-se essenciais para que a planta ex-
presse seu máximo potencial produtivo.

Nos últimos anos, os produtores de sementes têm implementa-
do uma prática que tem aceitação pelos sojicultores, o Tratamento 
de Sementes Industrial (TSI). Essa técnica utiliza equipamentos es-
peciais e altamente sofisticados, os quais combinam a aplicação de 
fungicidas, inseticidas, nematicidas, micronutrientes, entre outros 
produtos, com alta precisão de dosagem (NETO et al., 2015).

A avaliação do tratamento industrial de sementes em labora-
tório é de grande importância, pois durante o armazenamento sob 
condições não controladas, as sementes estão expostas a oscilações 
de temperatura e umidade relativa, ao ataque de pragas e fungos de 

1 Acadêmica do Curso Superior de Agronomia IFRS-Campus Ibirubá, Rua Nelsi Ribas 
Fritsch, 1111 | Bairro Esperança, CEP 98200-00 Ibirubá, RS. E-mail: leticia.decarli@
ibiruba.ifrs.edu.br

2 Professor Dr – IFRS Câmpus Ibirubá. 
3 Acadêmicos do Curso Superior Tecnologia em Produção de Grãos IFRS-Campus Ibirubá.
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armazenamento, o que pode contribuir para a redução da qualidade 
das mesmas. Objetivou-se com o presente trabalho avaliar o efeito 
do tratamento industrial de sementes de soja com, fungicida sobre os 
atributos fisiológicos das sementes.

Metodologia

O experimento foi realizado em dois locais do município de Ibi-
rubá, o primeiro na Cooperativa Agrícola Mista General Osório (Co-
tribá) onde foi aplicado os tratamentos das sementes e o segundo no 
Laboratório Didático e de Pesquisa de Sementes e Grãos do Institu-
to Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul-
-Campus Ibirubá (IFRS-Campus Ibirubá).

O trabalho foi conduzido em quatro épocas de armazenamen-
to aos 0 (zero), 30, 90 e 150 dias após o tratamento das sementes 
(DAT). O produto utilizado para o tratamento de sementes foi o 
Standak Top® (Piraclostrobina+Tiofanato Metílico+Fipronil) na 
dose de 200mL 100Kg-1 de produto comercial. Os tratamentos foram 
realizados pelo processo convencional de fluxo contínuo (MTS 120 
Especial®) (TC). O industrial com uma máquina modelo ARKTOS 
AFRICA L40K® (TSI). Além destes tratamentos parte do lote não 
recebeu tratamento (testemunha). As sementes foram tratadas com 
um volume de calda de 600 mL.100 Kg de sementes. 

As avaliações realizadas foram:
Germinação: realizado segundo as Regras para Análise de Se-

mentes – RAS (BRASIL, 2009), por meio da semeadura de 200 se-
mentes por unidade experimental, divididas em quatro repetições 
de 50 sementes, em rolo de papel toalha umedecido com água (três 
vezes seu peso). Os rolos foram colocados em germinador à tempe-
ratura de 25 ºC por oito dias, quando foi realizada a avaliação. Os 
resultados foram expressos em porcentagem de plântulas normais. 

Primeira contagem de germinação: realizado conjuntamente 
ao teste de germinação, sendo a contagem das plântulas normais 
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executada aos cinco dias após inicio do teste. Os resultados foram 
expressos em porcentagem de plântulas normais.

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e as 
médias quando significativas foram submetidas à análise de regressão.

Resultados e Discussão

Foi observado diferença entre as cultivares para a primeira con-
tagem de germinação durante os períodos de armazenamento (Figu-
ra 1), havendo redução da primeira contagem da germinação para as 
três cultivares avaliadas no decorrer do armazenamento. A cultivar 
VTOP apresentou a primeira contagem constante até os 30 DAT, com 
decréscimo aos 90 e 150 DAT. Nas demais culturas o decréscimo na 
primeira contagem foi observada aos 30 DAT.

Figura 1 – Primeira contagem da germinação (%) de três cultivares de soja (VTOP, 
Syn 1163 e FPS Urano), na média de três tratamentos (testemunha e 
sementes tratadas de forma convencional e industrial), armazenadas 
por 150 DAT. Ibirubá, RS, Safra 2014/15.
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Entre os tratamentos (Figura 2) verifica-se redução da primei-
ra contagem com o decorrer do armazenamento para os diferentes 
tratamentos. 

Figura 2 – Primeira contagem da germinação (%) de três tratamentos (testemunha 
e sementes tratadas de forma convencional e industrial) na média de 
três cultivares de soja (VTOP, Syn 1163 e FPS Urano), armazenadas 
por 150 DAT. Ibirubá, RS, Safra 2014/15.

Na análise da germinação para as cultivares (Figura 3) e tra-
tamentos (Figura 4) foi constatado redução da germinação com o de-
correr do armazenamento. Na Figura 3 observa-se uma porcentagem 
de germinação maior para a cultivar VTOP em relação as demais 
cultivares. 
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Figura 3 – Germinação (%) de três cultivares de soja (VTOP, Syn 1163 e FPS Ura-
no), na média de três tratamentos (testemunha e sementes tratadas de 
forma convencional e industrial), armazenadas por 150 DAT. Ibirubá, 
RS, Safra 2014/15.

Avaliando a germinação no tratamento (Figura 4) observa-se 
que o TC e o TI apresentaram maior germinação (%) em relação ao 
tratamento testemunha. Resultados que destacam a importância do 
tratamento de sementes.
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Figura 4 – Germinação (%) de três tratamentos (testemunha e sementes tratadas 
de forma convencional e industrial), na média de três cultivares de soja 
(VTOP, Syn 1163 e FPS Urano), armazenadas por 150 DAT. Ibirubá, RS, 
Safra 2014/15.

Conclusão

Há indícios que o tratamento de sementes não afeta a germi-
nação e primeira contagem durante o armazenamento por 150 dias.
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2. Comissão de Nutrição vegetal e uso do solo

A Comissão de Nutrição Vegetal e Uso do Solo, tendo como co-
ordenador o Pesquisador Adilson de Oliveira Jr. (Embrapa Soja) e 
relator Eng. Agr. Pedro A.V. Escosteguy (UPF), reuniu-se nos dias 
10 e 11 de agosto de 2016, nas dependências da Faculdade de Agro-
nomia e Medicina Veterinária, em Passo Fundo, RS, contando com a 
presença dos seguintes participantes:

2.1 Participantes

2.1.1 Representantes credenciados

Adilson de Oliveira (Embrapa Soja) - titular
Pedro Alexandre Varella Escosteguy (UPF) - titular
Edson Campagnola Bortoluzzi (UPF) - suplente

2.1.2 Demais participantes
Alex Tagliapietra Schonell – UFSM
Alexandre Doneda - Cotrijal
Anderson Luiz Zwirtes – UPF
André Steffens Moraes – EMBRAPA Soja
Arnold Barbosa de Oliveira - EMBRAPA Soja
Catia Beatris Klein – UPF
Cláudio Dóro - ASCAR/EMATER RS
Elisa Gollo - UFSM
Evandro Ademir DeaK – UFSM
Jessica Deolinda Leivas Stecca – UFSM
Jonas Manica – UPF
Marcela de Melo Torchelsen – UFSM
Mariane Peripolli – UFSM
Maurício Sonda Tonello – UPF
Osvaldo Augusto Piccinini Rosso – UPF
Renato Serafini - ASCAR/EMATER RS
Silvana Ohse- UEPG
Thomas Newton Martin – UFSM
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2.2 Trabalhos apresentados
 NODULAÇÃO DA SOJA SOB INFLUÊNCIA DA INOCULAÇÃO 

EM PRÉ-SEMEADURA, REVESTIMENTO COM OSMOPROTE-
TOR E pH DO SOLO. Alex Tagliapietra Schonell; Lucas Bruning; 
Jessica Deolinda Leivas Stecca; Thomas Newton Martin, Evandro 
Ademir Deak, Vinícius dos Santos Cunha, Glauber Monçon Fi-
pke, José Eduardo Minussi Winck, Giovane Matias Burg Mariane  
Peripolli. 

 GERMINAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INICIAL DE PLÂNTU-
LAS DE SOJA SUBMETIDAS A DIFERENTES INOCULAÇÕES. 
Mariane Peripolli, Evandro Ademir Deak, Gabriel Lopes, Giovane 
Matias Burg, Jessica Deolinda Leivas Stecca, Vinícius dos Santos 
Cunha, Glauber Monçon Fipke, José Eduardo Minussi Winck, Ga-
briel Sans, Pedro Alessio, Thomas Newton Martin. 

 DESENVOLVIMENTO INICIAL DA SOJA SOB TRATAMEN-
TO DE SEMENTES COM PRODUTOS A BASE DE EXTRATO 
DE ALGA. Silvana Ohse; Marluce Golçalves Cortez; Wesley Lau-
ber Dias da Silva; Lucas Veneri Rochinski; Robertta Bueno Barth;  
Eduardo Augusto Agnellos Barbosa. 

Trabalho destaque

Não houve.

2.3 Atualização das indicações técnicas 

Foi revisado quando à redação o texto nos capítulos 1. Manejo 
e Conservação do Solo e 2. Calagem e Adubação. No capítulo sobre 
Calagem e Adubação, as indicações foram atualizadas de acordo com 
o que está previsto no Manual de Calagem e de Adubação, edição de 
2016, atualmente no prelo. As indicações que deram suporte às al-
terações foram apresentadas pelo Professor Leandro Souza da Silva 
(UFSM/CCR-Departamento de Solos), editor desta edição do Manu-
al, na palestra que proferiu no Seminário Técnico da 41ª Reunião de 
Pesquisa de Soja da Região Sul.
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2.4 Necessidades e prioridades de pesquisa
• Considerou-se prioritária a pesquisas dos temas: 
• Acúmulo e taxa de exportação de nutrientes de cultivares; 
• Calagem em sistema plantio direto, especialmente a taxa de acidifi-

cação do solo;
• Camada de amostragem de solo em sistema plantio direto, para a 

análise dos atributos químicos;
• Fertilidade integrada à conservação do solo;
• Fontes de corretivos de acidez e fertilizantes.

 
2.5 Proposições apresentadas

Não foram apresentadas proposições.

2.6 Assuntos gerais

Não foram discutidos.

2.6 Resumos
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NODULAÇÃO DA SOJA SOB INFLUÊNCIA DA INOCULAÇÃO EM  
PRÉ-SEMEADURA, REVESTIMENTO COM OSMOPROTETOR E pH DO SOLO

Alex Tagliapietra Schonell¹; Lucas Bruning¹; Jessica Deolinda Leivas Stecca2; Thomas Newton Martin3; 

Evandro Ademir Deak2; Vinícius dos Santos Cunha4; Glauber Monçon Fipke4;  

José Eduardo Minussi Winck2; Giovane Matias Burg2; Mariane Peripolli1

Introdução

A soja (Glycine max (L.) Merrill) é a oleaginosa mais consumida 
no mundo, com um total de produção de 317,253 milhões de tone-
ladas na safra de 2015/2016 (USDA, 2015). No Brasil a área culti-
vada com soja corresponde a 49% do total da área de grãos, sendo 
o Rio Grande do Sul o terceiro maior produtor (Conab, 2015). Com 
o conhecimento destes dados buscam-se conhecer novas técnicas ou 
aprimorar as já existentes para alcançar a expressão do potencial 
produtivo da cultura da soja, que depende das condições do meio 
onde as plantas se desenvolvem e do correto manejo de adubação 
(PRADO JUNIOR et al., 2014). Dentro disso encontra-se a grande 
demanda de nutrientes, principalmente a do nitrogênio, estima-se 
que para produzir 1.000 kg de grãos de soja são necessários 80 kg de 
N (HUNGRIA et al., 2007). 

No Brasil, resultados de pesquisa demonstraram que as taxas 
de fixação biológica de nitrogênio (FBN) na soja podem exceder 300 
kg de N ha-1, o que representa 94% do total de nitrogênio total que a 
planta precisa (COSTA et al., 2013). Devido à eficiência já comprova-
da da FBN na cultura da soja, tem-se estudado uma maneira de dei-
xá-la ainda mais eficaz, a partir disso chegou-se nos osmoprotetores.

1 Estudante de Agronomia na Universidade Federal de Santa Maria. E-mail: alex_ts@
hotmail.com

2 Eng. agrônomo, mestrando do PPG em Agronomia da UFSM.
3 Professor adjunto UFSM.
4 Eng.  Agrômomo. doutorando do PPG em Agronomia na UFSM.
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Os osmoprotetores agem formando um revestimento sobre a se-
mente, assim protegendo as bactérias, já que as mesmas são organis-
mos vivos e podem sofrer interferência do tratamento de sementes 
e do pH do solo depois de inoculadas, sendo esses uns dos principais 
fatores limitantes à simbiose rizóbio-leguminosas, quanto à multi-
plicação e à sobrevivência das bactérias, à nodulação e à fixação de 
nitrogênio (HUNGRIA & VARGAS, 2000; RAZA et al., 2001).

O presente trabalho teve como objetivo avaliar a viabilidade 
da inoculação com bactérias do gênero Bradyrizobium associadas ao 
revestimento com osmoprotetor, dias antes da semeadura, bem como 
o efeito de diferentes condições de pH do solo, sobre a produtividade 
de grãos e a massa seca de plantas e de nódulos da cultura.

Metodologia

O experimento foi realizado no ano agrícola 2015/2016 na área 
experimental do grupo de pesquisa em grandes culturas do Depar-
tamento de Fitotecnia do Centro de Ciências Rurais, localizada no 
Campus da Universidade Federal de Santa Maria. 

O delineamento experimental utilizado foi de blocos ao acaso 
com quatro repetições por tratamento envolvendo um modelo bifato-
rial (2 x 7) sendo os fatores constituídos por dois pH de solo (6,5 e 5,0) 
e sete tratamentos (T1: somente tratamento de semente (TS); T2: TS 
+ inoculação com Bradyrizobium, no dia da semeadura; T3: TS + ino-
culação com Bradyrizobium, 7 dias antes da semeadura (DAS); T4: 
TS + IB, 14 DAS; T5: TS + osmoprotetor + inoculação com Bradyrizo-
bium, no dia da semeadura; T6: TS + osmoprotetor + inoculação com 
Bradyrizobium, 7 DAS; T7: TS + osmoprotetor + inoculação com Bra-
dyrizobium, 14 DAS). A cultivar de soja utilizada foi a NA 5909RR. O 
tratamento químico das sementes foi realizado com Piraclostrobina 
25g i.a/kg + Tiofanato metílico 225g i.a/Kg + Fipronil 250g i.a/kg na 
dose 200 mL 100 kg-1 de sementes. O recobrimento das sementes foi 
realizado com osmoprotetor e a inoculação com inoculante turfoso a 
base da bactéria Bradyrhizobium. 
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As variáveis analisadas foram produtividade de grãos (PG), 
massa seca de nódulos por planta (MNP) e massa seca de parte área 
por planta (MPA). A análise dos dados foi realizada com auxílio do 
software estatístico Sisvar® e as médias comparadas pelo teste de 
Scott – Knott em nível de 5% de probabilidade.

Resultados e Discussão

Para a variável explicativa produtividade de grãos (PG) houve 
interação dupla significativa entre os fatores inoculação e pH do solo. 
Já para a massa seca de nódulos por planta (MNP) não houve inte-
ração significativa entre os tratamentos, sendo necessário o estudo 
do efeito principal inoculação.

Em solo com pH 5 não houve diferença significativa entre os 
tratamentos para a produtividade de grãos (PG). Já para o solo com 
pH 6,5, nota-se que a produtividade foi maior quando a inoculação 
foi realizada no dia da semeadura com a adição de osmoprotetor não 
diferindo estatisticamente do tratamento onde foi realizado somente 
tratamento de sementes. Isso pode ter ocorrido pela utilização do 
osmoprotetor ter evitado o contato direto das bactérias com o tra-
tamento de sementes, aumentando assim a sobrevivência dessas. 
Além disso, nota-se que nos tratamentos onde foi utilizado trata-
mento químico de semente sem a utilização de osmoprotetor houve 
redução da produtividade da cultura, porém esses não diferiram es-
tatisticamente dos tratamentos que continham a adição de osmopro-
tetor e a inoculação foi realizada em pré-semeadura. Esse fato pode 
ser explicado pela incompatibilidade do tratamento de sementes com 
as bactérias inoculadas, a qual afeta a sobrevivência destas (Tabela 
1). Segundo Pereira et al. (2010), a utilização de fungicidas no tra-
tamento de sementes pode proporcionar uma redução no número de 
nódulos, afetando assim a FBN, isso decorre do fato que os fungici-
das apresentam diferentes níveis de toxicidade, reduzindo o número 
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de células do inoculante e conseqüentemente afetando o rendimento 
de grãos da cultura (CAMPO et al., 2009).

Nos tratamentos onde foram realizados somente tratamento de 
sementes observa-se também uma maior produtividade de grãos em 
solo com pH 6,5 (Tabela 1). Essa alta produtividade mesmo onde não 
realizou-se a inoculação pode ser oriunda da população de bactérias 
fixadoras de nitrogênio já existentes naquela área, pois esta faixa de 
pH está dentro do ideal de sobrevivência para as bactérias. Sendo 
que em solos com pH mais altos a disponibilidade de alguns nutrien-
tes (SILVA; MENDONÇA, 2007), como o magnésio para a produção 
de fotoassimilados e para a molécula de clorofila, e cálcio para o 
crescimento radicular. Além disso, promovem também um melhor 
aproveitamento de nitrogênio, fósforo e potássio pela cultura da soja 
(QUAGGIO et al., 1993), o que geralmente incrementa a nodulação, 
a fixação biológica de nitrogênio e consequentemente a produção da 
soja. E segundo España et al., (2006) as bactérias do gênero Bra-
dyrhizobium possuem sensibilidade a solos ácidos, os quais limitam 
sua sobrevivência e multiplicação, e consequentemente reduzem a 
nodulação e fixação biológica de nitrogênio. 

Tabela 1 – Rendimento de grãos (PG, kg ha-1) em função da inoculação e do pH do 
solo

PG

TRATAMENTOS¹
pH²

6,5 5

TS 4752,71 aA* 3839,65 aB

TS + I (0) 4187,42 bA 4316,02 aA

TS + I (7) 4282,26 bA 4244,62 aA

TS + I (14) 4197,04 bA 4457,70 aA

TS + O + I (0) 4784,73 aA 4298,54 aA

 TS + O + I (7) 3571,04 bB 4374,31 aA

TS +O + I (14) 3849,51 bB 4673,12 aA

*Médias não seguidas pela mesma letra diferem a 5% de probabilidade de erro pelo teste de Scott-Knott. 
¹Letras minúsculas apresentadas na coluna representam a interação do pH do solo dentro de cada nível de 
tratamento (inoculação). ²Letras maiúsculas apresentadas na linha representam a interação dos tratamen-
tos dentro de cada nível de pH do solo.
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Para a variável massa seca de nódulos por planta (MNP) obser-
va-se que o melhor tratamento foi aquele em que realizou-se a inocu-
lação no dia da semeadura mais a adição de osmoprotetor (Tabela 2), 
sendo este também o tratamento que apresentou maior produtivida-
de de grãos quando em solo com pH 6,5 e utilizado o tratamento de 
sementes (Tabela 1). Isso indica que o osmoprotetor possui a capa-
cidade de proteger as bactérias do contato direto com o tratamento 
químico, ou seja, minimizam os riscos de fitotoxidez ocasionados pelo 
tratamento de sementes e promovem maior fixação destes produtos 
sobre elas (PIRES et al., 2004) e também fornecem substrato (solu-
ção açucarada) para a sobrevivência do inóculo durante o período 
de tempo que antecede a simbiose, permitindo assim a formação de 
mais nódulos nas raízes da planta.

Tabela 2 – Massa seca de nódulos (MNP, Mg planta-1) observados em R2 em fun-
ção dos tipos de inoculação na cultura da soja. 

TRATAMENTOS MNP

TS 513,8 b*

TS + I (0) 573,25 b

TS + I (7) 492,5 b

TS + I (14) 502,06 b

TS + O + I (0) 759,58 a

TS + O + I (7) 461,81 b

TS +O + I (14) 501,87 b
*Médias não seguidas pela mesma letra diferem a 5% de probabilidade de erro pelo teste de Scott-Knott.
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GERMINAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INICIAL DE PLÂNTULAS  
DE SOJA SUBMETIDAS A DIFERENTES INOCULAÇÕES

Mariane Peripolli1; Evandro Ademir Deak2; Gabriel Lopes1; Giovane Matias Burg2;  

Jessica Deolinda Leivas Stecca2; Vinícius dos Santos Cunha3; Glauber Monçon Fipke3;  

José Eduardo Minussi Winck2; Gabriel Sans1; Pedro Alessio1; Thomas Newton Martin4

Introdução

A soja (Glycine max (L) Merrill) é a principal aleuro-oleaginosa 
cultivada no mundo, e de grande importância econômica para o Bra-
sil, o qual é segundo maior produtor mundial, ficando atrás dos Es-
tados Unidos da América. Na safra 2015/16, foram cultivadas 32,09 
milhões hectares com uma produção de 96,24 milhões toneladas de 
grãos (CONAB 2015). Dentre os componentes da produtividade im-
portantes para altas produtividades, destaca-se o número de plantas 
dado pelo estabelecimento das plantas. 

As leguminosas são plantas que possuem a capacidade de rea-
lizar simbiose com diversos gêneros de bactérias fixadoras de nitro-
gênio (BFN). A cultura da soja apresenta afinidade com bactérias do 
gênero Bradyrhizobium que formar estruturas denominadas nódulos, 
e do gênero Azospirillum, consideradas promotoras do crescimento 
de plantas. Além do mais, há o uso de enraizadores, ou seja, pro-
dutos que podem estimular o crescimento radicular, permitindo que 
bactérias tenham maior superfície radicular para colonizar e assim 
promover maior fixação biológica de nitrogênio (FBN para as plantas. 

O nitrogênio (N) é o nutriente de maior demanda pela cultura 
da soja, podendo ser disponibilizado às plantas pela decomposição da 

1 Estudante de Agronomia na Universidade Federal de Santa Maria. E-mail: mperipolli@
gmail.com

2 Mestrando em Agronomia na Universidade Federal de Santa Maria.
3  Doutorando em Agronomia na Universidade Federal de Santa Maria.
4  Professor orientador na Universidade Federal de Santa Maria.
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matéria orgânica (MO) (CAMPOS et al., 2001), neste caso a quanti-
dade fornecida depende do teor de MO e da taxa de mineralização 
que dependendo das condições ambientais fica em torno de 2% ao 
ano. Outro meio de fornecer N é pela aplicação de fertilizantes ni-
trogenados, podendo ser na forma de ureia (44% de N), sulfato de 
amônio (20% de N), nitrato de amônio (32% de N), nitrato de cálcio 
(14% de N) (CQFS, 2004), ou, pela FBN com a simbiose entre a plan-
ta e bactérias do gênero Bradyrhizobium, estirpes Bradyrhizobium 
japonicum e Bradyrhizobium elkanii (CAMPOS et al., 2001). Neste 
caso a quantidade fixada pode chegar a 300 kg ha-1 (FLOSS, 2011). 

A afinidade da cultura da soja por bactérias do gênero Bradyrhi-
zobium torna indispensável a prática de inocular as sementes afim 
de suprir a demanda da planta por nitrogênio. Estas bactérias são 
consideradas BFN simbióticas, pois, possuem a capacidade de infec-
tar as raízes das plantas de soja e formar estruturas denominadas 
nódulos, onde são formados complexos enzimáticos que tem a capa-
cidade de captar o N presente no ar do solo e quebrar a forte ligação 
tripla que existe entre seus átomos e assim transformar em amônia 
(NH3), forma que as plantas de soja conseguem assimilar para utili-
zação no seu metabolismo (ALBINO; CAMPO, 2001). Em contrapar-
tida, a planta de soja disponibiliza carboidratos necessários para a 
sobrevivência destes microrganismos (TAIZ; ZIEGER, 2013).

A inoculação é uma prática realizada na pré-semeadura da soja, 
que consiste em inocular BFN de estirpes selecionadas, com o ob-
jetivo de acelerar o processo de infecção de raízes com estirpes de 
maior eficiência, e promover a FBN logo que as plantas esgotem as 
reservas de N dos cotilédones. Entretanto, a inoculação nem sem-
pre apresenta resultados positivos, isto pode ocorrer devido à ino-
culação mal realizada, pela morte de bactérias causada por alguns 
fungicidas utilizados no tratamento de sementes, ou pela morte das 
bactérias quando submetidas a condições ambientais desfavoráveis. 
Assim, é importante conhecer a temperatura ideal do solo, pois esta 
tem influência desde o momento da semeadura até o nível máximo 
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de nodulação da planta, sendo que temperaturas adequadas favo-
recem o metabolismo normal da planta, permitindo que esta possa 
fornecer energia aos bacterióides que estão em atividade nos nódulos 
(CÂMARA, 2014). Com isso, o objetivo do trabalho foi avaliar a ger-
minação e o desenvolvimento inicial de plântulas de soja a partir de 
bactérias e protetores/promotores de crescimento.

Metodologia

O experimento foi realizado no Laboratório Didático e de Pes-
quisas em Sementes do Departamento de Fitotecnia da Universida-
de Federal de Santa Maria – UFSM, no município de Santa Maria 
– RS. A cultivar utilizada foi a Nidera 6209 Roundup Ready®. As 
sementes foram tratadas com inseticida contendo Piraclostrobina + 
Tiofanato metílico + Fipronil (2 mL Kg-1 de semente). 

A inoculação realizou-se com inoculante líquido com concentra-
ção de 7 x 109 UFC mL-1 de Bradyrizhobium elkanii estirpes semia 
587 e semia 5019, sendo utilizada a dosagem de 2 mL kg de semen-
te-1, com o objetivo de inocular 2 x 106 células semente-1. A co-inocu-
lação foi feita com inoculante líquido contendo 2 x 108 UFC mL-1 de 
Azospirillum brasilense, na dosagem de 2 mL kg de semente-1. O en-
raizador utilizado foi um produto com garantias de: Cálcio (Ca) 0,22 
g L-1, Enxofre (S) 4,4 g L-1, Molibdênio (Mo) 5,5 g L-1, Potássio (K2O) 
2,2 g L-1 e Zinco (Zn) 8,8 g L-1, foi utilizado na dosagem de 4 mL kg-1.

Utilizou-se o delineamento inteiramente casualizado (DIC) com 
quatro repetições, com os seguintes tratamentos: T1 – testemunha 
sem inoculação; T2 – inoculação com Bradyrizhibium elkanii.; T3 
– Enraizador; T4 - inoculação com Bradyrhizobium elkanii + enrai-
zador; T5 - inoculação com Bradyrhizobium elkanii + Azospirillum 
brasilense; T6 - inoculação com Bradyrhizobium elkanii + enraiza-
dor + Azospirillum brasilense. 

As sementes foram submetidas aos testes de primeira conta-
gem e germinação conforme Regras para Análise de Sementes - RAS 
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(BRASIL, 2009), comprimento e massa seca de plântulas conforme 
as recomendações de NAKAGAWA, (1999). Realizado com quatro re-
petições de 50 sementes cada, sendo o volume de água equivalente 
a 2,5 vezes a massa do Papel Germitest seco (Brasil, 2009). Após 
a semeadura, os rolos confeccionados foram acondicionados em sa-
cos plásticos e levados ao germinador do tipo Biochemical Oxigen 
Demand sob temperatura de 25°C. As avaliações foram realizadas 
em diferentes períodos, a avaliação de primeira contagem e percen-
tual de germinação foram realizadas aos cinco e aos oito dias após 
a semeadura respectivamente, e, os resultados foram expressos em 
percentagem média de plântulas normais, conforme as Regras para 
Análise de Sementes (Brasil, 2009). Para o comprimento médio de 
plântulas foram realizadas quatro repetições de 20 sementes, sendo 
retiradas ao acaso 15 plântulas normais aos sete dias após a seme-
adura, medindo o comprimento (raiz, parte aérea e total), posterior-
mente estas plântulas foram alocadas em sacos de papel os quais 
permaneceram na estufa por 48 horas a uma temperatura de 65ºC 
até atingir massa constante (ZUCARELI et al., 2008). Posteriormen-
te, as plantas foram pesadas em balança de precisão, dividindo a 
massa obtida pelo número de plântulas normais, sendo os resultados 
expressos em gramas por plântula (g plântula-1) (NAKAGAWA,1999).

Resultados e Discussão

Para os testes de primeira contagem e percentual de germina-
ção os tratamentos T1 – testemunha sem inoculação; T2 – inocula-
ção com inoculante líquido com concentração de 7 x 109 UFC mL-1 

de Bradyrizhibium elkanii e T3 – enraizador, não diferira entre si, 
apresentando resultados superiores em relação aos tratamentos que 
foram inoculados com Azospirillum. 

Nos comprimento de parte aérea e comprimento total de plân-
tulas os tratamentos T5 - inoculação com inoculante líquido com 
concentração de 7 x 109 UFC mL-1 de Bradyrhizobium elkanii + ino-
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culante líquido 2 x 108 UFC mL-1 de Azospirillum brasilense; T6 - ino-
culação com inoculante líquido com concentração de 7 x 109 UFC 
mL-1 de Bradyrhizobium elkanii + enraizador + inoculante líquido 2 
x 108 UFC mL-1 de Azospirillum brasilense apresentaram-se superio-
res em relação aos demais tratamentos, isto se justifica pelo fato de 
Azospirillum estimular o crescimento de plantas. E, como estudado 
por FIGUEIREDO (2010) a resposta esperada ocorre em virtude da 
rápida colonização na rizosfera e estimulação no crescimento.

A associação do Azospirillum em plantas de soja auxiliam a su-
prir parte da necessidade de nitrogênio para a cultura, devido a sua 
capacidade de fixação biológica de nitrogênio. Além disso, esses mi-
crorganismos possuem uma capacidade de induzir o crescimento dos 
vegetais pela produção de fitormônios, tais como: auxinas, citocini-
nas e giberelinas. E assim, estimulam tanto o crescimento radicular 
(OKON E LABANDERA - GONZALEZ, 1994) como o da parte aérea 
(HUNGRIA et al., 2013).

Tabela 1 – Resultados de primeira contagem (PC, %), germinação (G, %), com-
primento de raiz CR, cm -1), comprimento de parte aérea (CPA, cm-1), 
comprimento total de plântulas (CTP, cm-1), e, massa da matéria seca 
de plântulas (MMSP, g-1) de soja, submetidas à inoculação com Azospi-
rillum brasilense e Bradyrhizobium japonicum.

Tratamentosa PC
 (%)

G
(%)

CR
(cm-1)

CPA
(cm-1)

CTP
(cm-1)

MMSP
(g-1)

T1 - NI 74 a* 88 a 13,13ns 7,91 b 21,04 b 0,125 ns

T2 - I (Bradyrhizobium) 74 a 90 a 13,72 7,41 b 21,13 b 0,121

T3 - Enraizador 78 a 93 a 12,93 7,27 b 20,21 b 0,126

T4 - I + Enraizador 68 b 81 b 13,22 7,84 b 21,06 b 0,129

T5 - I + Azo (Azospirillum) 65 b 87 b 13,61 8,67 a 22,29 a 0,125

T6 - I + Azo + Enraizador 68 b 85 b 13,29 8,66 a 21,95 a 0,133

Média 69,66 87,58 13,31 7,96 21,28 0,126

CV % 6,26 4,25 4,33 7,44 3,93 4,33
* Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem estatisticamente pelo teste de Scott-Knott, a 5% 
de probabilidade de erro. ns não significativo. a T1- NI (testemunha não inoculada); T2 - I (Bradyrhizobium) 
(inoculação com Bradyrhizobium); T3 - Enraizador; T4 - I + enraizador (inoculação com Bradyrhizobium 
+ enraizador); T5 - I + Azo (Azospirillum) (inoculação com Bradyrhizobium + Azospirillum);T6 - I + Azo + 
Enraizador (inoculação com Bradyrhizobium + Azospirillum + enraizador).
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Conclusão

Os tratamentos que receberam inoculação com Bradyrhizobium 
mais Azospirillum influenciaram positivamente o comprimento total 
de plântulas. O percentual de germinação foi melhor nos tratamen-
tos T2 – inoculação com inoculante líquido com concentração de 7 x 
109 UFC mL-1 de Bradyrizhibium elkanii e T3 – enraizador com 90% 
e 93%, respectivamente, não diferindo da testemunha sem inocula-
ção com 88% de germinação.
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DESENVOLVIMENTO INICIAL DA SOJA SOB TRATAMENTO DE  
SEMENTES COM PRODUTOS A BASE DE EXTRATO DE ALGA

Silvana Ohse1; Marluce Golçalves Cortez1; Wesley Lauber Dias da Silva 2; Lucas Veneri Rochinski2;  

Robertta Bueno Barth2; Eduardo Augusto Agnellos Barbosa1

Introdução

A soja é cultivada principalmente nas regiões Centro-Oeste, Su-
deste e Sul do Brasil, atingindo produção anual de aproximadamen-
te 96,91 milhões de toneladas. O Brasil é autossuficiente na produ-
ção de soja, abastecendo o mercado interno e exportando o excedente. 
Todavia, o consumo interno está em constante ascensão, prevendo-se 
que 45% da produção seja destinada ao mercado interno em 2019. 
Nas últimas três décadas, além da ampliação da área cultivada, a 
produtividade da soja no Brasil segue crescendo, o que está associa-
do aos avanços tecnológicos, ao manejo, à qualificação dos produto-
res e à diversificação e eficiência dos insumos (MAPA, 2016).

Em tempos não muito remotos, acreditava-se que o incremento 
da produtividade das culturas seria obtido somente por meio do uso 
de cultivares altamente melhoradas, maquinários de alta tecnologia 
e pela intensificação do uso de macronutrientes aplicados na fonte 
certa, na dose certa e na época certa entre outros. Durante a década 
de 80 e 90 do século XX, pesquisas demonstraram a importância da 
aplicação de micronutrientes, os quais eram exportados das lavou-
ras via grãos sem a devida reposição (SANTOS; ESTEFANEL, 1986; 
RIBEIRO; SOUZA, 1996; MARCHEZAN et al., 2001). Posteriormen-
te, surgiram produtos naturais e sintéticos denominados de fito e 
bioestimulantes, biofertilizantes, biorreguladores ou fitoprotetores 

1 Professores (as) da Universidade Estadual de Ponta Grossa – UEPG, Curso de Agrono-
mia, Av. Carlos Cavalcanti, 4748, Bairro Uvaranas, CEP 84030-900, Ponta Grossa, PR. 
E-mail: sohse@uepg.br.

2 Acadêmicos do curso de Agronomia – UEPG.
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constituídos de aminoácidos, vitaminas, nutrientes e reguladores de 
crescimento que, quando aplicados em quantidades muito pequenas 
poderiam estimular o desenvolvimento das culturas (CALVO et al., 
2014).

Dentre os bioestimulantes surgem os a base de extrato de algas, 
destacando-se a espécie de alga marinha Ascophyllum nodosum (L.) 
Le Jolis, por ser fonte natural de nutrientes, aminoácidos, polissaca-
rídeos, reguladores de crescimento semelhantes aos vegetais (citoci-
ninas, auxinas, ácido abscísico, giberelinas, esteroides, etileno etc), 
substâncias que afetam o metabolismo celular, podendo melhorar o 
desenvolvimento, bem como da produtividade das culturas (CALVO 
et al., 2014; SHARMA et al., 2014; BATTACHARYA et al., 2015; du 
JARDIN, 2015).

Os efeitos benéficos da aplicação de bioestimulantes foram com-
provados em várias culturas, contudo, há muita divergência, deno-
tando a necessidade de novas pesquisas para melhor avaliar seus 
efeitos. Além disso, os produtos comerciais à base de A. nodosum, por 
apresentarem ampla composição química e exibirem ação semelhan-
te aos fitormônios, vêm sendo muito utilizados em aplicações foliares 
ou no solo, inclusive na agricultura orgânica. Todavia, há carência 
de informações sobre a ação desses produtos quando aplicados via 
tratamento de sementes, principalmente para a cultura da soja. Nes-
te contexto, o objetivo do trabalho foi avaliar o efeito da aplicação 
de diferentes doses dos produtos comerciais à base de A. nodosum, 
Bioenergy® I e Bioenergy® II, via tratamento de sementes sobre o 
crescimento e desenvolvimento inicial da cultura soja.

Metodologia

Este estudo avaliou o efeito de 5 doses dos produtos Bioener-
gy® I e Bioenergy® II (0,5; 1,0; 1,5; 2,0 e 2,5 mL kg-1 de sementes), 
formulados a partir da macroalga marrom A. nodosum em mistura 
com molibdênio (Fertilis® Mol) sobre o desenvolvimento inicial da 
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cultura da soja, cv. BMX Potência RR. Constaram dos tratamentos 
ainda 2 testemunhas, sendo uma absoluta (sem produto a base de A. 
nodosum e sem Mo) e a testemunha somente com Mo, totalizando 
13 tratamentos. O Experimento foi desenvolvido em delineamento 
inteiramente casualizado com 4 repetições, na casa de vegetação per-
tencente à Universidade Estadual de Ponta Grossa, Ponta Grossa/
PR. As Unidades experimentais (EU) foram copos plásticos com ca-
pacidade para um litro, nos quais foram adicionados 950 g de areia 
autoclavada, deixando-se 4 plantas por UE. A irrigação foi realizada 
diariamente com água deionizada visando manter a capacidade de 
campo. As plantas foram analisadas aos 21 dias após a emergência 
(DAE), quando se determinou o comprimento de raiz e da parte aé-
rea (CR e CPA); fitomassa fresca (FMF) e seca (FMS) de raiz e par-
te aérea, determinando-se a partir destes o comprimento, fitomassa 
fresca e seca de plântula inteira. Aplicou-se aos dados obtidos a aná-
lise de variância pelo teste de F e, quando de significância, foram 
submetidos ao teste de separação de médias Scott-Knott.

Resultados e Discussão

O uso de Bioenergy® I nas doses 1,0; 1,5 + Mo e 2,5 mg kg-1 de 
sementes sem Mo e com Bioenergy® II nas doses 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 e 2,5 
mg kg-1 de sementes, resultou em aumentos significativos no compri-
mento de raiz (CR) e de planta inteira (CPI). A dose 0,5 de Bioenergy® 
II elevou o CR em 244,92% e o CPI em 110,11% e a dose 1,5 do pro-
duto Bioenergy® I elevou em 170,92% e 80,15%, respectivamente (Ta-
bela 1). Observa-se também, que nenhuma das doses utilizadas foi 
tóxica, reduzindo o desenvolvimento inicial da soja, visto que os CR, 
CPA e CPI que não foram aumentados, também não foram reduzidos 
com as demais doses testadas (Tabela 1), o que segundo RIBEIRO e 
SANTOS (1996) podem vir a repercutir em benefícios aos componen-
tes de produção.
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Os resultados podem ser atribuídos ao fato dos produtos a base 
de extrato da alga A. nodosum (Bioenergy® I e Bioenergy® II) pode-
rem conter o hormônio e/ou regulador de crescimento auxina, que 
apresenta como principais efeitos o estímulo à divisão celular; ao 
alongamento celular e à diferenciação celular, além de ser responsá-
vel pela formação de raízes laterais, pelo geotropismo radicular, uma 
vez que o incremento no CPI foi influenciado principalmente estímu-
lo ao crescimento radicular (Tabela 1). Além da presença de citocini-
nas, as quais atuam conjuntamente com as auxinas no processo de 
divisão celular na ativação das enzimas ciclinas dependentes de ci-
nases (TAIZ; ZEIGER, 2013). As giberelinas também participam do 
processo de alongamento da parede celular juntamente com as auxi-
nas, por meio da quebra das fitas de hemicelulose que unem uma mi-
crofibrila de celulose a outra nas paredes celulares, abrindo espaço 
para a alocação de uma nova microfibrila, induzindo o aumento do 
perímetro celular. Além disso, as giberelinas podem ter intensificado 
o processo de síntese de enzimas hidrolíticas durante o processo de 
germinação, propiciando rápida emergência e liberação da depen-
dência das reservas das sementes, ou seja, autossuficiência na pro-
dução de esqueletos carbônicos, fase dita autotrófica (TAIZ; ZEIGER, 
2013; CALVO et al., 2014; SHARMA et al., 2014; BATTACHARYA et 
al., 2015; du JARDIN, 2015). Além da presença dessas substâncias 
reguladoras do crescimento a alga também é rica em aminoácidos 
e nutrientes de origem mineral, os quais podem melhorar a sínte-
se enzimática e de compostos metabólicos, acelerando o crescimento 
inicial e a síntese de esqueletos carbônicos, justificando com isso, os 
maiores CR, CPI, FMFR, FMFPI, FMSR e FMSPI (Tabela 1).

A FMFR e a FMFPI foram acrescidas com o uso de Bioenergy® 
I nas doses 1,0; 1,5 + Mo e 2,5 mg kg-1 de sementes sem Mo e com to-
das as doses de Bioenergy® II. A FMFPI também foi aumentada com 
o uso de Mo (Tabela 1). Os aumentos na FMFR mais significativos 
foram com o uso da dose 2,5 mg kg-1 de sementes de Bioenergy® II e 
Bioenergy® I, correspondendo a 276,48% e 244,39%, respectivamen-
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te (Tabela 1). Acréscimos altamente significativos também foram 
obtidos quando do uso das doses 1,5 e 2,0 mg kg-1 de sementes de 
Bioenergy® I, correspondendo a 220,33 e 169,52%, respectivamente. 
Da mesma forma, o uso de Bioenergy® II nas doses 0,5; 1,0; 1,5 e 2,0 
mg kg-1 de sementes elevaram a FMFR em 231,56; 231,56; 231,29 e 
151,61%, respectivamente (Tabela 1).

Os aumentos na FMFPI mais significativos também foram com 
o uso da dose 2,5 mg kg-1 de sementes dos produtos Bioenergy® II e 
Bioenergy® I, correspondendo respectivamente a 67,07% e 66,16% 
(Tabela 1). Os acréscimos na FMFPI foram de 36,94; 53,15 e 38,62% 
com o uso de Mo e das doses 1,5 e 2,0 mg kg-1 de sementes dos produ-
tos Bioenergy® I + Mo, respectivamente. O uso de Bioenergy® II nas 
doses 0,5; 1,0; 1,5 e 2,0 mg kg-1 de sementes elevaram a FMFPI em 
54,88; 42,02; 52,44 e 3359%, respectivamente (Tabela 1).

A FMSR não foi significativamente aumentada somente quan-
do do uso do produto Bioenergy® I na dose 0,5 mg kg-1 de sementes 
+ Mo (Tabela 1). Os acréscimos mais significativos foram de 662,07; 
424,74 e 387,26% quando do uso de Bioenergy® II na dose 0,5 mg kg-1 
de sementes + Mo, Bioenergy® II na dose 2,5 mg kg-1 de sementes e 
Bioenergy® I na dose 1,5 mg kg-1 de sementes + Mo, respectivamente 
(Tabela 1). A FMSPI foi influenciada pelo produto Bioenergy® II na 
dose 0,5 mg kg-1 de sementes + Mo e na dose 2,5 mg kg-1 de semen-
tes, correspondendo ao acréscimo de 46,82 e 29,31% em relação à 
testemunha absoluta, respectivamente (Tabela 1). Segundo TAIZ e 
ZEIGER (2013), reguladores de crescimento podem agir de forma 
isolada e em conjunto, a depender de sua concentração, visto que 
tanto aquém quanto além da faixa de concentração ideal para dado 
efeito, pode inibi-lo ou causar efeitos desproporcionais.

Acredita-se que o fato da alga A. nodosum possuir auxina na 
sua constituição, tenha sido um dos fatores responsáveis pelo au-
mento do CR, FMFR e FMSR, o que segundo DOURADO NETO et al. 
(2014) pode melhorar o desenvolvimento da planta, resultando em 
efeito positivo sobre a produção das culturas, visto que, plantas me-
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lhor enraizada apresentam maior capacidade de absorção de água 
e nutrientes minerais disponíveis na solução do solo, acelerando a 
alocação de substâncias para os grãos, drenos preferenciais na fase 
reprodutiva.

 Conclusões

O desenvolvimento inicial da cultura da soja, cv. BMX Potência 
RR foi melhorado como o uso do produto Bioenergy® II + Mo, inde-
pendentemente da dose, assim como com as doses 1,0 e 1,5 mL kg-1 
de sementes de Bioenergy® I + Mo, principalmente pelo estímulo ao 
crescimento radicular (CR, FMFR e FMSR).
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Tabela 1 – Comprimento da parte aérea (CPA), raiz (CR) e da plântula inteira (CPI), 
fitomassa fresca da raiz (FMFR) e plântula inteira (FMFPI), fitomassa 
seca da raiz (FMSR) e plântula inteira (FMSPI) da soja, cv. BMX Potên-
cia RR, em função do tratamento de sementes com produtos a base de 
extrato de alga e molibdênio. Ponta Grossa, 2016.

Tratamentos
CR CPI FMFR FMFPI FMSR FMSPI

cm mg plântula-1

Test. abs  4,23 b 10,58 b 155,83 b  820,00 b  6,67 d 130,83 b

Test. + Mo  6,25 b 12,92 b 331,25 b 1122,92 a 21,25 c 147,50 b

Bio I- 0,5 + Mo   4,38 b 10,38 b 197,50 b   895,00 b 12,50 d 134,17 b

Bio I- 1,0 + Mo   8,96 a 16,89 a 340,00 b 1005,00 b 20,08 c 147,58 b

Bio I- 1,5 + Mo 11,46 a 19,06 a 499,17 a 1255,83 a 32,50 b 146,67 b

Bio I- 2,0 + Mo   6,74 b 12,95 b 420,00 a 1136,67 a 24,25 c 155,08 b

Bio I- 2,5 + Mo   5,83 b 11,36 b 315,00 b   957,50 b 22,08 c 134,17 b

Bio II- 0,5 + Mo 14,59 a 22,23 a 516,67 a 1270,00 a 50,83 a 192,08 a

Bio II- 1,0 + Mo 10,73 a 17,88 a 516,67 a 1164,58 a 28,33 c 142,50 b

Bio II- 1,5 + Mo   9,47 a 16,50 a 516,25 a 1250,00 a 26,67 c 152,25 b

Bio II- 2,0 + Mo 10,10 a 17,06 a 392,08 a 1095,42 a 19,17 c 131,25 b

Bio II- 2,5 + Mo   9,35 a 16,18 a 586,67 a 1370,00 a 35,00 b 169,17 a

Bio I- 2,5 10,21 a 18,09 a 536,67 a 1362,50 a 27,50 c 153,33 b

Média 8,64 15,54 409,52 1131,19 25,14 148,97

CV (%) 38,63 23,43 32,54 16,21 33,93 13,25
*Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo Teste de Scott-Knott.

Bio I= Bioenergy® I; Bio II= Bioenergy® II; Mo= molibdênio (Fertilis® Mol)

http://link.springer.com/journal/10811
http://link.springer.com/journal/10811
http://link.springer.com/journal/10811/26/1/page/1


3. Comissão de Ecologia, fisiologia e práticas culturais

A Comissão de Ecologia, Fisiologia e Práticas Culturais, tendo 
como coordenador o Eng. Agr. Mércio Luiz Strieder (Embrapa Trigo) 
e relator o Eng. Agr. Geraldo Luiz Chavarria Lamas Junior (Univer-
sidade de Passo Fundo), reuniram-se no dia 10 de agosto de 2016, 
nas dependências da Faculdade de Agronomia e Medicina Veteriná-
ria da Universidade de Passo Fundo, em Passo Fundo, RS, contando 
com a presença dos seguintes participantes:

3.1 Participantes

3.1.1 Representantes credenciados

Geraldo Luiz Chavarria Lamas Júnior (UPF) -titular
Mércio Luiz Strieder (Embrapa Trigo) -titular
Henrique Pereira dos Santos (Embrapa Trigo) - suplente

3.1.2 Demais participantes
Anderson da Costa Rossato – UFSM
Andréia Caverzan – UPF
Cristian Biazus – UPF
Edevan Bedin – UPF
Glauber Monçon Fipke – UFSM
Gustavo Peroba de Andrade – Syngenta
Luiz Fernando T. Grando – UFSM
Mariele Müller - UPF
Natália da Silva Garcia – UFPel
Vinícius dos Santos Cunha – UFSM

3.2 Trabalhos apresentados
 AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE PULVERIZAÇÃO EM DUAS 

CULTIVARES DE SOJA SEMEADAS EM QUATRO ESPAÇAMEN-
TOS DE PLANTAS DE SOJA NO VOLUME DE 200 L.HA-1. Cley Do-
nizeti Martins Nunes, Alvadi Balbinot Junior, Natália da Silva Garcia 

 DOIS VOLUMES DE CALDA EM QUATRO ESPAÇAMENTOS DE 
PLANTAS DE SOJA. Cley Donizeti Martins Nunes, Alvadi Balbi-
not Junior, Natália da Silva Garcia 



José Roberto Salvadori, Benami Bacaltchuk (Ed.)140

 DEPOSIÇÃO DA CALDA FUNGICIDA NA CULTURA DA SOJA 
EM FUNÇÃO DE DIFERENTES PONTAS DE PULVERIZAÇÃO. 
Gustavo Peroba de Andrade, Adilson Jauer, Laercio Luiz Hoffmann, 
Jader Job Franco, Fabio Svidzikiewicz, Diogo Balbé Helgueira 

 ANTECIPAÇÃO DA SEMEADURA DA SOJA E A VIABILIDADE 
DA SUCESSÃO TRIGO/CEVADA-SOJA NO SUL DO BRASIL. 
Mércio Luiz Strieder, João Leonardo Fernandes Pires, Claudia De 
Mori, Eduardo Caierão, Alberto Luiz Marsaro Júnior, Paulo Rober-
to Valle da Silva Pereira, Leila Maria Costamilan, Paulo Fernando 
Bertagnolli, João Leodato Nunes Maciel, Eliana Maria Guarienti, 
Mercedes Concórdia Carrão Panizzi, Genei Antonio Dalmago, José 
Salvador Simoneti Foloni, Henrique Pereira dos Santos, Giovani 
Stefani Faé, José Pereira da Silva Júnior, Anderson Santi, Gilber-
to Rocca da Cunha, Leandro Vargas, Aldemir Pasinato, Vladirene 
Vieira, Marcos Caraffa, Cinei Teresinha Riffel, Juliano Luiz de Al-
meida, Vitor Spader, Marcos Luiz Fostim, Alfred Stoetzer, Alexan-
dre Müller, Fabiano Paganella, Rogério Ferreira Aires

 DINÂMICA DA CULTURA DA SOJA EM RELAÇÃO A MORTE 
ALEATÓRIA DE PLÂNTULAS EM DIFERENTES DISTRIBUI-
ÇÕES DE PLANTAS. Luiz Fernando Teleken Grando, Vinícius dos 
Santos Cunha, Anderson Rossato, Evandro Deak, Lucas Bruning, 
Guilherme Beigerjer da Rosa, Alex Schönell, Gustavo Posser, Tho-
mas Newton Martin

 PRODUTIVIDADE DE SOJA EM DIFERENTES ESPAÇAMEN-
TOS ENTRE FILEIRAS. Anderson da Costa Rossatto, Vinícius 
dos Santos Cunha, José Luiz Manfio dos Santos, Glauber Monçon 
Fipke, Eduardo Winck, Tânia Müller, Jéssica Stecca, Luiza Durlo, 
Arno Bernardo Heldwein, João Leonardo Fernandes Pires, Thomas 
Newton Martin

 EFEITO DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO COM INTEGRAÇÃO LA-
VOURA-PECUÁRIA NO RENDIMENTO DE GRÃOS E CARACTE-
RÍSTICAS AGRONÔMICAS DE SOJA, SOB SISTEMA PLANTIO 
DIRETO. Henrique Pereira dos Santos, Renato Serena Fontaneli, 
Anderson Santi, Taynara Possebom, Ingrid de Almeida Rebechi

 SISTEMAS DE PRODUÇÃO COM INTEGRAÇÃO LAVOURA-PE-
CUÁRIA EM DIFERENTES MANEJOS DE SOLO: RENDIMEN-
TO E CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS DE SOJA. Henrique 
Pereira dos Santos, Renato Serena Fontaneli, Anderson Santi, Tay-
nara Possebom, Ingrid de Almeida Rebechi 
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Trabalho destaque
 ANTECIPAÇÃO DA SEMEADURA DA SOJA E A VIABILIDADE 

DA SUCESSÃO TRIGO/CEVADA-SOJA NO SUL DO BRASIL. 
Mércio Luiz Strieder, João Leonardo Fernandes Pires, Claudia 
De Mori, Eduardo Caierão, Alberto Luiz Marsaro Júnior, Paulo 
Roberto Valle da Silva Pereira, Leila Maria Costamilan, Paulo 
Fernando Bertagnolli, João Leodato Nunes Maciel, Eliana Maria 
Guarienti, Mercedes Concórdia Carrão Panizzi, Genei Antonio 
Dalmago, José Salvador Simoneti Foloni, Henrique Pereira dos 
Santos, Giovani Stefani Faé, José Pereira da Silva Júnior, An-
derson Santi, Gilberto Rocca da Cunha, Leandro Vargas, Aldemir 
Pasinato, Vladirene Vieira, Marcos Caraffa, Cinei Teresinha Ri-
ffel, Juliano Luiz de Almeida, Vitor Spader, Marcos Luiz Fostim, 
Alfred Stoetzer, Alexandre Müller, Fabiano Paganella, Rogério 
Ferreira Aires

3.3 Atualização das indicações técnicas 

Atualizações propostas pela Embrapa Trigo:
Inclusão como ítem 5. 2 Estratégias de sucessão trigo-soja.
A sucessão trigo-soja é a principal combinação de culturas pro-

dutoras de grãos utilizada no sul do Brasil. A disponibilização de 
cultivares de soja de tipo indeterminado e de ciclo precoce (Grupo 
de Maturidade Relativa abaixo de 6.0) tem possibilitado a ante-
cipação da semeadura da soja para meses não tradicionais como 
outubro e até mesmo setembro. Isso dificulta ou impossibilita o cul-
tivo do trigo e a colheita desse cereal até este período, tornando-se 
fator de risco a sustentabilidade do trigo e, por consequência, dos 
próprios sistemas de produção de grãos utilizados no sul do Brasil. 
Entretanto, estudos da sucessão trigo-soja, conduzidos no sul do 
País, entre as safras de verão 2012/13 e 2014/15, demonstraram 
que a falta de ajuste dos cultivos de trigo e soja, com a antecipação 
da semeadura da soja, é mais frequente na Regiões Edafoclimá-
ticas (REC) 102 e 103 da Macrorregião Sojícola 1. Estes estudos 
ainda demonstraram que antecipar a semeadura da soja e, assim a 
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possível exclusão do cultivo de trigo, incrementou o rendimento de 
grãos de soja apenas na REC 103, região de altitude e fria, onde o 
trigo desloca a semeadura da soja para fins de novembro a meados 
de dezembro. Contudo, considerando o elevado potencial produti-
vo das culturas de inverno nesta região e o sistema de sucessão 
(trigo+soja) do ponto de vista de produção de grãos no inverno + ve-
rão e o retorno econômico, verifica-se que a melhor estratégia ainda 
é cultivar trigo no inverno, ajustando práticas de manejo para obter 
elevado rendimento de grãos, e semear soja em sequência, adotan-
do cultivares que tenham menores perdas de potencial de rendi-
mento de grãos pelo atraso na época de semeadura. Na REC 102, 
de altitude baixa à intermediária e clima quente, a melhor opção é 
manter a sucessão trigo-soja, enquanto antecipar a semeadura da 
soja (se avaliada isoladamente) resulta em menor rendimento de 
grãos da cultura, portanto, sendo esta indicação sem sustentação 
técnica.

Na Tabela 5.1 são sugeridas estratégias de sucessão trigo-soja 
para obter elevada produção de grãos e de retorno econômico em 
diferentes regiões.
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Tabela 5.1 – Sugestão de estratégias de sucessão trigo-soja para obter elevada 
produção de grãos (inverno + verão) e retorno econômico (inverno + 
verão) em diferentes regiões do sul do Brasil. 

Noroeste do 
RS*

Planalto Médio do RS Centro-Sul do 
PR

Produção 
de grãos 
(inverno + 
verão)

Trigo de ciclo 
médio seme-
ado no início 
da época in-
dicada para 
cultivares do 
Grupo II + soja 
GMR 6.1, I

Trigo ciclo precoce semeado 
em meados da época indica-
da para cultivares do Grupo I + 
soja GMR 5.3, I, 5.6, I ou 6.3, I
Trigo de ciclo médio semeado 
no início da época indicada 
para cultivares do Grupo II + 
soja GMR 5.3, I

Trigo de ciclo 
tardio semea-
do no início da 
época indicada 
para cultivares 
do Grupo III + 
soja GMR 5.6, 
D ou GMR 6.2 
D

Retorno 
econômico 
(inverno + 
verão)

Trigo de ciclo 
médio seme-
ado no início 
da época in-
dicada para 
cultivares do 
Grupo II + soja 
de GMR 6.1, I

Trigo ciclo precoce semeado 
em meados da época indica-
da para cultivares do Grupo I + 
soja GMR 6.3, I 
Trigo ciclo médio semeado no 
início da época indicada para 
cultivares do Grupo II ou ciclo 
precoce semeado em meados 
da época indicada para culti-
vares do Grupo I + soja GMR 
5.3, I
Trigo ciclo médio semeado no 
início da época indicada para 
cultivares do Grupo II ou ciclo 
precoce semeado em meados 
da época indicada para culti-
vares do Grupo I + soja GMR 
5.6, I
Trigo ciclo tardio semeado no 
início da época indicada para 
cultivares do Grupo III ou ciclo 
precoce semeado em meados 
da época indicada para culti-
vares do Grupo I + soja GMR 
5.6, D

Trigo de ciclo 
tardio semea-
do no início da 
época indicada 
para cultivares 
do Grupo III + 
soja GMR 5.6, 
D ou GMR 6.2, 
D

*Regiões representativas de outras com características edafoclimáticas similares. GMR = grupo de matu-
ridade relativa; I = tipo de crescimento indeterminado; D = tipo de crescimento determinado. Cultivares de 
trigo Grupo I = < 130 dias; Grupo II = 130 ≤ n ≤ 140; Grupo III = > 140 dias.

Maiores informações sobre o tema podem ser encontradas em 
Almeida et al. (2016); Caraffa et al. (2016) e Pires et al. (2016). 
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cipada – setembro e segunda safra) em mais locais e mais genótipos. 
• Refinamento do zoneamento agrícola e modelagem para melhor en-

caixe das culturas no sistema de produção.
• Caracterização de genótipos e estudos de práticas culturais com ob-

jetivo de incremento da melhoria do crescimento de raízes.
• Sistemas de Produção (manejo da cultura e rotação) para as condi-

ções de áreas de arroz irrigado.
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3.5 Proposições apresentadas

Criação de um grupo de discussão para compilação de dados de 
pesquisa alinhados com as necessidades e prioridades de pesquisa 
na área de Ecologia, Fisiologia e Práticas Culturais:

 Grupo 1 - Limite de tolerância na desuniformidade de distribuição 
de plantas em diferentes genótipos e Sistemas de Produção (manejo 
da cultura e rotação) para as condições de áreas de arroz irrigado. 
(Coordenador: Thomas Martin, InsTituição: UFSM)

 Grupo 2 - Ensaios de semeadura em épocas não tradicionais (se-
meadura antecipada – setembro e segunda safra) em mais locais e 
mais genótipos e Refinamento do zoneamento agrícola e modelagem 
para melhor encaixe das culturas no sistema de produção. (Coorde-
nador: Mércio Luiz Strieger, Instituição: Embrapa Trigo). 

 Grupo 3 - Caracterização de genótipos e estudos de práticas cul-
turais com objetivo de incremento da melhoria do crescimento de 
raízes (Coordenador: Geraldo Chavarria, Instituição: UPF).

3.6 Assuntos gerais

A Subcomissão de Ecologia, Fisiologia e Práticas culturais des-
taca a importância ao próximo organizador da Reunião de Pesquisa 
em Soja da Região Sul da existência do seminário técnico e relato de 
safras. Porém, sugere que não haja atividades concomitantes com 
palestras e as reuniões das subcomissões.

3.7 Resumos
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE PULVERIZAÇÃO EM DUAS  
CULTIVARES DE SOJA SEMEADAS EM QUATRO ESPAÇAMENTOS  

DE PLANTAS DE SOJA NO VOLUME DE 200 L.HA-1

Cley Donizeti Martins Nunes1; Alvadi Balbinot Junior2; Natália da Silva Garcia3

Introdução

A tecnologia de aplicação de produtos fitossanitários consiste 
dos conhecimentos científicos que proporcionem a correta colocação 
do produto biologicamente ativo no alvo requerido, em quantidade 
necessária, de forma econômica, com o mínimo de contaminação de 
outras áreas (MATUO, 1990; ANDEF, 2016). A razão entre a dose 
requerida e a aplicada para um alvo estabelece a eficiência da aplica-
ção. Portanto, produtos colocados de forma mais eficiente sobre alvos 
biológicos podem melhorar substancialmente a eficácia de controle 
dos agentes nocivos às plantas.

O domínio da técnica de aplicação é importante, pois diminui o 
desperdício do produto fitossanitário, bem como a contaminação do 
ambiente. Dentre as técnicas de aplicação dos produtos fitossanitá-
rios a aplicação de líquidos sob forma de pulverização é a mais difun-
dida no mundo. Não basta somente a escolha do produto adequado 
e o momento propício da pulverização para obter resultados fitossa-
nitários eficazes, mas igualmente importante é o conhecimento da 
melhor técnica de aplicação para aquela condição ambiente. Estu-
dos aprofundados dos parâmetros qualitativos (diâmetro mediano 
volumétrico – dmv; diâmetro mediano numérico – dmn; coeficiente 
de dispersão ou amplitude relativa do espectro das gotas; densidade 
das gotas e cobertura do alvo) e quantitativo (volume de calda) da 

1 Eng. agrônomo, Dr., Embrapa Clima Temperado. BR 392, Km 78, Caixa Postal 403, CEP 
96010-971 Pelotas, RS. E-mail: cley.nunes@embrapa.br 

2 Eng. agrônomo, Dr., Embrapa Soja. 
3 Acadêmico de Agronomia da UFPel, estagiária da Embrapa Clima Temperado.
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pulverização são necessários para obter níveis satisfatórios de con-
trole das doenças, insetos e plantas daninhas.

O presente trabalho teve o objetivo de avaliar a qualidade da 
pulverização em duas cultivares de soja semeadas em quatro dife-
rentes espaçamentos de plantas com população de 600 mil plantas 
por hectare no volume de 200L.ha-1.

Metodologia

O experimento foi conduzido na Embrapa Clima Temperado, na 
Estação Experimental de Terras Baixas, no município do Capão do 
Leão/RS, na safra 2013/2014.

Utilizou-se o delineamento experimental de blocos ao acaso, 
com quatro repetições em arranjo fatorial 4 (quatro espaçamentos 
de entre linhas) x 2 (duas cultivares, sendo uma de hábito de cres-
cimento determinado, BRS 246RR e outra indeterminado, BMX Po-
tencia RR), (Tabela 1). 

Os espaçamentos entre linhas utilizados foram: reduzido (0,20 
cm), fileiras duplas (0,40 cm e 0,20 cm), tradicional (0,40 cm) e cru-
zada com 0,40cm, com a população de 600 mil plantas por hecta-
re. O experimento foi semeado em 07/12/2013, com emergência em 
15/12/2012, em parcelas de 2 m de largura e 5m comprimento. 

Para a determinação dos volumes depositados nas folhas do ter-
ço superior, médio e inferior das plantas de soja foi utilizada calda de 
pulverização de corante Azul Brilhante (traçadora), na concentração 
de 3g.L-1.

A aplicação dos tratamentos foi realizada no estádio de desen-
volvimento das plantas de soja R4.1, com um pulverizador costal 
pressurizado com CO2, equipado com barra, contendo 4 bicos leque 
XR 110.02, com pressão de trabalho de 29,01 psi e consumo de cal-
da de 200 L ha-1, em condições climáticas consideradas satisfatórias. 
Antes da aplicação foi retirada uma amostra da calda de aplicação 
para checagem posterior da concentração real da solução.
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Após a aplicação foram coletadas 90 folhas de soja de cada par-
cela, sendo 30 do terço superior das plantas, 30 do terço médio e 
outras 30 do terço inferior. A seguir as folhas foram lavadas com 50 
mL de água destilada e as soluções retiradas foram armazenadas em 
vidros específicos e identificadas.

As amostras obtidas após a lavagem das folhas, mais as amos-
tras da calda retirada antes da aplicação, foram quantificadas em 
espectrofotômetro, sendo determinada a absorbância através da con-
centração do corante no comprimento de onda de 630 nm. 

Para a obtenção da concentração do corante, na amostra em mg 
L-1, foi construída uma curva de calibração, efetuando-se a leitura no 
espectrofotômetro, de concentrações conhecidas do corante. A partir 
da reta obtida, determinou-se a equação de regressão Y = 180,6x + 
0,0047 (R2 = 0,998), que permitiu transformar os valores obtidos no 
espectrofotômetro (x) nos valores em mg L-1 (y).

Os dados obtidos foram transformados em volume (mL), atra-
vés da expressão matemática C1.V1=C2.V2, em que: 

C1 – concentração da calda no momento da aplicação; 
V1 – quantidade em mL que depositou nas folhas de soja; 
C2 – leitura de concentração da amostra pelo espectrofotôme-

tro; e 
V2 – 50 mL de água destilada (diluição). 
Os dados de deposição média estimada em relação à área foliar 

foram submetidos à análise de variância pelo teste F e as médias 
comparadas pelo teste de Scott Knott a 5% de probabilidade.

Resultados e Discussão

Os resultados da aplicação de 200L/ha evidenciam que os volu-
mes médio de calda coletados nas folhas do terço superior das plan-
tas não apresentaram diferença significativa entre as duas cultiva-
res BRS 246RR e BMX Potencia RR, assim como entre as médias das 
duas cultivares nos espaçamentos: reduzido (20cm), fileiras duplas 
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de 20cm com 40cm, tradicional 40 cm e cruzado a 40cm e das inte-
rações entre os espaçamentos e cultivares à 5% de probabilidade de 
erro, Tabela 1.

Os volumes coletados no terço médio das plantas também não 
diferem entre as duas cultivares, os diferentes espaçamentos e as 
interações entre espaçamentos e cultivares conforme ocorreu com o 
terço superior.

No terço inferior, as médias dos volumes entre as duas cultiva-
res e nos quatro espaçamentos entre as fileiras: duplas, tradicional 
e cruzado não diferenciam entre si, mas somente ocorreram diferen-
ças significativas nas interações entre a cultivar BMX Potencia RR 
com os quatro espaçamentos (Tabela 1). A média do volume coletado 
nas folhas da cultivar BMX Potencia RR no espaçamento tradicional 
(que obteve maior deposição de calda, 0,15 mL) apresentou diferen-
ças significativas para reduzido (0,08), fileiras duplas (0,09 mL) e 
cruzado (0,09 mL). As diferenças entre estes últimos espaçamentos 
não foram significativas entre si ao nível de 5% de probabilidade. 
Este resultado esta de acordo com Holtz (2013) e Madalosso et al. 
(2010), que obteve maior deposição de calda no terço inferior das 
plantas de soja, nas parcelas semeadas com entrelinhas mais espa-
çadas.
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Tabela 1 – Volume médio de calda coletados nas amostras de folhas nos terços 
superior, médio e inferior de duas cultivares de soja, conduzido em 4 ar-
ranjos de espaçamento de entre fileiras (reduzido, 20cm; fileiras duplas, 
20/40; tradicional, 40cm e cruzado com 40cm) com uma população de 
600 mil plantas.ha-1, a partir da aplicação de 200L.ha-1 de corante na sa-
fra 2013/2014. Capão do Leão, RS, Embrapa Clima Temperado, 2016. 

Cultivares
Arranjo no espaçamento

Média
20 Cm 20/40Cm 40Cm Cruz 40Cm

Terço superior

BRS246RR 0,98 aA 0,84 aA 0,81 aA 0,86 aA 0,87 A

BMX Potencia RR 0,92 aA 0,94 aA 1,03 aA 1,11 aA 0,98 A

Média 0,95a 0,89ª 0,92a 0,99a CV = 23,8

Terço médio

BRS246RR 0,21 aA 0,22 aA 0,28 aA 0,26 aA 0,24 A

BMX Potencia RR 0,31 aA 0,22 aA 0,27 aA 0,26 aA 0,27 A

Média 0,26a 0,22ª 0,28a 0,26a CV = 39,2

Terço inferior Média

BRS246RR 0,09 aA 0,13 aA 0,12 aA 0,10 aA 0,11 A

BMX Potencia RR 0,08 bA 0,09 bA 0,15 aA 0,09 bA 0,10 A

Média 0,08 a 0,11ª 0,14a 0,09a CV = 37,1

* Médias seguidas de mesma letra minúscula na linha e letras maiúscula na coluna, não diferem entre si. 
As analise das interações por teste F e, as médias de cultivar e de arranjos por Scott-Knott para p≤0,05%.

Com aplicação de 200L.ha-1, aplicados nos 4 espaçamentos con-
duzidos com duas cultivares, somente 8,2% deste volume conseguiu 
passar pelas camadas de folhas do terço superior e médio e depositar 
nas folhas do terço inferior das plantas (Fig. 1). A importância está 
nesta região alvo, onde ocorrem os sintomas iniciais da ferrugem 
asiática, principal foco da doença mais importante da cultura da soja. 
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Figura 1 – Porcentagem de volume (mL) de calda coletados nas folhas nos 
terços superior, médio e inferior das plantas de soja de duas 
cultivares, nos quatro espaçamentos, com população de 600 mil 
plantas/ha, a partir da aplicação de 200L.ha-1 de corante. Capão 
do Leão, Embrapa/ETB, Safra 2013/2014.

Conclusões

O espaçamento tradicional (0,40cm) resultou em maior deposi-
ção de calda no terço inferior das plantas das duas cultivares, região 
alvo, onde ocorrem os sintomas iniciais da ferrugem asiática da soja
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DOIS VOLUMES DE CALDA EM QUATRO ESPAÇAMENTOS  
DE PLANTAS DE SOJA

Cley Donizeti Martins Nunes1; Alvadi Balbinot Junior2; Natália da Silva Garcia3

Introdução

Para a cultura da soja, o grande desafio a ser vencido pela tec-
nologia de aplicação consiste em fazer com que as gotas do produto 
atravessem a camada superior de folhas das plantas e cheguem com 
condições de se distribuir, depositar e cobrir, adequadamente, todo o 
dossel. Os fatores como densidade da população e distribuição espa-
cial tornam-se importante na pulverização do produto nos dorsseis 
das plantas visando a cobertura do alvo requerido. 

O espaçamento entre as linhas e a densidade de plantas nas 
linhas das culturas podem e são alterados, com a finalidade de esta-
belecer o arranjo mais adequado à obtenção de maior produtividade 
e adaptação à colheita mecanizada. 

Esta modificação do arranjo espacial da soja pode interferir na 
estrutura morfológica da planta e alterar sua arquitetura, criando 
condições diferenciadas para a penetração das gotas no dossel. Des-
sa forma, a escolha do arranjo espacial pode ser feita para privilegiar 
a técnica de aplicação e melhorar a distribuição da calda no dossel. 
(HOLTZ et al., 2014).

A soja é uma espécie que apresenta uma grande plasticidade 
quanto à resposta à variação no arranjo espacial de plantas, varian-
do o número de ramificações e de vagens por planta e o diâmetro do 
caule. Quanto ao tamanho da populações entre 200 e 600 mil plan-
tas/ha normalmente não influenciam o rendimento de grãos ou se o 

1 Eng. agrônomo, Dr., Embrapa Clima Temperado. BR 392, Km 78, Caixa Postal 403, CEP 
96010-971 Pelotas, RS. E-mail: cley.nunes@embrapa.br 

2 Eng. agrônomo, Dr., Embrapa Soja. 
3 Estagiária da Embrapa Clima Temperado/ acadêmica de Agronomia da UFPel.
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faz muito pouco, aumentando ou reduzindo, dependendo de diver-
sos fatores (URBEN FILHO; SOUZA, 1992; PEIXOTO et al., 2000; 
BALL et al. 2000 citados por RAMBO et al., 2003). A resposta da soja 
ao tamanho da população de plantas se deve à sua capacidade de 
compensação e ajuste no uso de espaço entre plantas.

O trabalho teve por objetivo de avaliar a qualidade da pulveri-
zação realizada com aplicação de dois volumes de calda em quatro 
diferentes espaçamentos de plantas com população de 600 mil plan-
tas por hectare.

Metodologia

O experimento foi conduzido na Embrapa Clima Temperado, na 
Estação Experimental de Terras Baixas, no município do Capão do 
Leão/RS, na safra 2014/2015.

Utilizou-se o delineamento experimental de blocos ao acaso, 
com quatro repetições em arranjo fatorial 4 (quatro espaçamentos 
da entre linhas) x 2 (volumes de 75 e 150L/ha), no total de 8 trata-
mentos (Tabela 1). 

Os espaçamentos de entre linhas utilizados foram: reduzido 
(0,20 cm), fileiras duplas (0,40 cm e 0,20 cm), tradicional (0,40 cm) e 
cruzada com 0,40cm, com a população de 600 mil plantas por hectare. 
O experimento foi semeado com a cultivar de soja BMX Potencia RR 
em 18/11/2014, com emergência em 05/12/2014, em parcelas de 2 m 
de largura e 5m comprimento. 

Para a determinação dos volumes depositados nas folhas do terço 
superior, médio e inferior das plantas de soja foi utilizada calda de pulve-
rização de corante Azul Brilhante (traçadora), na concentração de 3g.L-1.

A aplicação dos tratamentos foi realizada no estádio de desen-
volvimento das plantas de soja R4.1, com um pulverizador costal 
pressurizado com CO2, equipado com barra, contendo 4 bicos leque 
XR 110.02, com pressão de trabalho de 29,01 psi e consumo de calda 
75 L.ha-1 e 150 L.ha-1, em condições climáticas consideradas satisfató-
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rias. Antes da aplicação foi retirada uma amostra da calda de aplica-
ção para checagem posterior da concentração real da solução.

Após a aplicação foram coletadas 90 folhas de soja de cada par-
cela, sendo 30 do terço superior das plantas, 30 do terço médio e 
outras 30 do terço inferior. A seguir as folhas foram lavadas com 50 
mL de água destilada e as soluções retiradas foram armazenadas em 
vidros específicos e identificadas.

As amostras obtidas após a lavagem das folhas, mais as amos-
tras da calda retirada antes da aplicação, foram quantificadas em 
espectrofotômetro, sendo determinada a absorbância através da con-
centração do corante no comprimento de onda de 630 nm. 

Para a obtenção da concentração do corante, na amostra em mg 
L-1, foi construída uma curva de calibração, efetuando-se a leitura no 
espectrofotômetro, de concentrações conhecidas do corante. A partir 
da reta obtida, determinou-se a equação de regressão Y = 180,6x + 
0,0047 (R2 = 0,998), que permitiu transformar os valores obtidos no 
espectrofotômetro (x) nos valores em mg L-1 (y).

Os dados obtidos foram transformados em volume (mL), atra-
vés da expressão matemática C1.V1=C2.V2, em que: 

C1 – concentração da calda no momento da aplicação; 
V1 – quantidade em mL que depositou nas folhas de soja; 
C2 – leitura de concentração da amostra pelo espectrofotômetro; 

e 
V2 – 50 mL de água destilada (diluição). 
Os dados de deposição média estimada em relação à área foliar 

foram submetidos à análise de variância pelo teste F e as médias 
comparadas pelo teste de Scott Knott a 5% de probabilidade.

Resultados e Discussão

Na avaliação da pulverização das folhas do terço superior das 
plantas não apresentaram diferenças significativas entre si, nos 
quatro espaçamentos, nas interações entre volumes e espaçamentos 
e nos volumes de 75L/ha e 150L/ha de calda. 
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Nos volumes de calda coletados nas folhas do terço médio das 
plantas não ocorreram diferenças significativas entre os volume de 
caldas 75L.ha-1 e 150L.ha-1. Na média de volumes (75L/ha e 150L/
ha), o espaçamento de duplas fileiras houve maior deposição de calda 
e apresentou diferenças significativas a 5% de probabilidade de erro 
dos demais arranjos. Estes arranjos: reduzidos, tradicional e cru-
zado, com menores volumes, não tiveram diferenças significativas 
entre si. Na aplicação do volume de 75L.ha-1 nos diferentes espaça-
mentos, os arranjos reduzido, tradicional e cruzados não tiveram di-
ferenças significativas entre si, mas, apresentaram diferenças signi-
ficativas para o espaçamento de fileiras duplas. Enquanto o volume 
de 150L.ha-1, os espaçamentos de duplas fileiras e cruzado captaram 
os maiores volumes, diferenciaram entre si e dos demais arranjos. 
Os espaçamentos, reduzido e tradicional não diferenciaram entre si.

Tabela 1 – Volumes médio de calda coletados nas amostras de folhas nos terço 
superior, médio e inferior da cultivar de soja, BMX Potencia RR nos 
espaçamentos: reduzido (20cm), fileiras duplas (20/40cm), tradicio-
nal (40cm) e cruzado a 40cm com a população de 600 mil plantas.ha-

1, a partir das aplicações de 75L.ha-1 e 150L.ha-1 de corante na safra 
2014/2015. Capão do Leão, RS, Embrapa Clima Temperado, 2016. 

Volumes 
aplicados

Arranjo no espaçamento
Média

20 Cm 20/40 Cm 40 Cm Cruz 40Cm

Terço superior

75 L/ha 0,53 aA 0,40 aA 0,41 aA 0,46 aA 0,45 A

150 L/ha 0,66 aA 0,47 aA 0,48 aA 0,57 aA 0,55 A

Média 0,60 a 0,44 a 0,45 a 0,51 a CV = 33,9

Terço médio

75 L/ha 0,25 aA 0,42 bA 0,21 aA 0,21 aA 0,27 A

150 L/ha 0,22 aA 0,46 cA 0,22 aA 0,36 bB 0,32 A

Média 0,23b 0,44a 0,22b 0,29b CV = 20,5

Terço inferior Média

75 L/ha 0,09 aA 0,06 aA 0,06 aA 0,07 aA 0,07 A

150 L/ha 0,08 aA 0,12 aA 0,12 aA 0,09 aA 0,10 A

Média 0,09 a 0,09 a 0,09 a 0,08 a CV = 55,9

* Médias seguidas de mesma letra minúscula na linha e letras maiúscula na coluna, não diferem entre si. 
As analise das interações por teste F e, as médias de cultivar e de arranjos por Scott-Knott para p≤0,05%.
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No terço inferior das plantas, onde ocorreram as menores de-
posições de calda, não foram observadas diferenças significativas 
entre os volumes aplicados de 75L/ha e 150L/ha, na média dos dois 
volumes obtidos nos quatro espaçamentos e nas interações entre vo-
lumes e espaçamentos. 

Na comparação dos volumes aplicados, o 150L/ha proporcionou 
maior penetração de gotas resultando em maior porcentagem de de-
posição de calda nas folhas do terço inferior das plantas (Fig. 2). 

Boschini (2006) observou que aplicação com maior volume de 
calda (300 L. ha-1) foi significativamente superior em deposição de 
gotas no terço inferior das plantas quando comparou com volumes 
menores (100 L.ha-1 e 200 L.ha-1), independentemente das pontas 
utilizadas.

Figura 1 – Porcentagem de volume de calda coletados nas amostras de folhas nos 
terços superior, médio e inferior das plantas da cultivar de soja, BMX 
Potencia RR, nos quatro espaçamentos com a população de 600 mil 
plantas.ha-1, a partir das aplicações de 75L.ha-1 e 150L.ha-1 de corante na 
safra 2014/2015. Capão do Leão, RS, Embrapa Clima Temperado, 2016.



41ª Reunião de Pesquisa de Soja da Região Sul - Atas e Resumos 157

Conclusões

Os volumes de 75L.ha-1 e 150L.ha-1 apresentaram diferenças 
somente no terço médio das plantas, no espaçamento tradicional (40 
cm). Entre os espaçamentos, a fileira dupla foi que reteve o maior 
volume de calda nos dois volumes. 
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DEPOSIÇÃO DA CALDA FUNGICIDA NA CULTURA DA SOJA EM  
FUNÇÃO DE DIFERENTES PONTAS DE PULVERIZAÇÃO

Gustavo Peroba de Andrade1; Adilson Jauer2; Laercio Luiz Hoffmann3; Jader Job Franco4;  

Fabio Svidzikiewicz5; Diogo Balbé Helgueira6

Introdução

A soja, Glycine max (L.) Merrill, é mundialmente conhecida 
como um cultivo de grande importância econômica.Trata-se de uma 
cultura com muitos desafios para uma produção com qualidade e 
alta produtividade, dentre estes, está o controle eficaz de pragas e 
principalmente doenças foliares, que normalmente demandam duas, 
três ou mais aplicações de fungicidas (CUNHA et al., 2011).

A ferrugem asiática (Phakopsora pachyrhizi Syd. & P. Syd.) tem 
sido o principal problema de ordem fitossanitária da cultura da soja 
em virtude da desfolha prematura, que causa perdas significativas 
na produção (Hartman et al., 2005). Segundo Balardin et al. (2005), 
a ferrugem da soja tem reduzido significativamente a produção em 
diversas regiões produtoras do mundo, devido a alta virulência e a 
velocidade de distribuição do patógeno.

Para o controle eficiente da doença é fundamental que haja o 
máximo de cobertura da folhagem com fungicidas que tenham maior 
período residual e com proteção da planta desde o início da ocorrên-
cia da doença (CUNHA et al., 2011). Grande parte dos fungicidas 
sistêmicos registrados apresenta movimentação no sentido da base 
para o ápice da folha, com mínima chance de ocorrer o contrário, e 

1 Eng. agrônomo M. Sc., Fitossanidade, Syngenta Proteção de Cultivos LTDA, Av. Nações 
Unidas, 18001 – Vila Almeida, SP., gustavopda@yahoo.com.br.

2 Eng. agrônomo Dr., Desenvolvimento Técnico de Mercado – Syngenta.
3 Eng. agrônomo Doutorando, Desenvolvimento Técnico de Mercado – Syngenta.
4 Eng. agrônomo M. Sc., Fitossanidade, consultor na empresa Schroder Consultoria.
5 Eng. agrônomo, consultor na empresa Schroder Consultoria.
6 Eng. agrônomo M. Sc., Fitossanidade.
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sem a possibilidade de translocação de uma folha para outra (RO-
MAN et al., 2009). 

Um dos fatores mais importantes para obter uma pulverização 
eficiente é a escolha correta das pontas de pulverização. Estas são 
responsáveis pela qualidade de aplicação, visto que interferirão dire-
tamente na vazão, penetração eficiente das gotas, cobertura do alvo 
e uniformidade de distribuição da calda (Bauer & Raetano, 2004; 
Fernandes et al., 2007).

A falta de conhecimento por parte de técnicos, produtores e ope-
radores leva muitas vezes a escolha incorreta das pontas de pulve-
rização para os tratamentos fitossanitários. Outro fator importante, 
que tem reduzido a eficiência dos produtos é a inobservância das 
recomendações de tecnologia de aplicação. Os erros costumam ser 
freqüentes e significativos nas pulverizações e ocorrem basicamente 
por não se considerarem as interações de fatores como o alvo a ser 
atingido, as características do produto fitossanitário utilizado, a má-
quina, o momento da aplicação e as condições ambientais (CUNHA 
et al., 2011). 

O objetivo do presente trabalho foi avaliar a deposição de calda 
fungicida no dossel foliar da soja, o controle de Phakopsora pachyrhi-
zi e a produtividade da cultura, em função da aplicação de fungicida 
com três modelos de pontas de pulverização com variação de tama-
nho de gota e volume de aplicação.

Metodologia

O experimento foi conduzido em lavoura comercial de soja, no 
município de Arroio Grande - RS, no ano agrícola de 2014/2015. Foi 
utilizada a cultivar Urano, semeada no dia 06/12/14, na densidade 
de 14 sementes por metro, com espaçamento entre linhas de 0,45m.

O delineamento experimental seguiu o esquema de blocos casu-
alizados com três repetições, seis tratamentos e uma testemunha. A 
área de cada parcela foi de 20m2 com dimensões de 5x4m.
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Os tratamentos foram compostos por três pontas de pulveriza-
ção e duas pressões de trabalho. Para todos os tratamentos foi uti-
lizado o fungicida Elatus® azoxistrobina+benzovindiflupyr (60g i.a. 
ha-1 + 30g i.a. ha-1) na dose de 0,20 (Kg p.c. ha-1) mais o adjuvante 
Nimbus® na dose de (0,6L ha-1). As pontas de pulverização e as pres-
sões utilizadas no presente trabalho foram baseadas nas escolhas e 
calibrações utilizadas pelos produtores da região, conforme tabela 1.

Tabela 1 – Pontas de pulverização, avaliadas no controle da ferrugem asiática na 
cultura da soja. Arroio Grande-RS, 2014/15.

Nº Tratamento
Pressão

(Bar)
Volume  
(L/ha)

Tamanho de 
gotas

1 Ponta -110-01 ADIA* 2 100 Extremamente grossa 
2 Ponta -110-01 ADAI* 4 140 Muito grossa 
3 Ponta 110-01 BD** 1 60 Média 
4 Ponta 110-01 BD** 3 100 Média 
5 Ponta MAG 1*** 2 60 Fina 
6 Ponta MAG 1*** 4 90 Fina 
7 Testemunha - - -

*Ponta de pulverização marca MagnoJet®,Jato plano ângulo de 110º com indução de ar, **Ponta de pul-
verização marca MagnoJet®, Jato Plano ângulo de 110º baixa deriva, ***Ponta de pulverização marca 
MagnoJet®, Jato cone vazio ângulo de 80º.

Para a aplicação do fungicida foi utilizado um pulverizador cos-
tal pressurizado por gás carbônico (CO2) comprimido, com barra de 
2m equipada com quatro bicos espaçados em 0,50m.

As avaliações realizadas foram severidade da ferrugem, deposi-
ção de gotas e produtividade da cultura, colhendo-se os 5m2 centrais 
de cada parcela. As avaliações da severidade da ferrugem foram re-
alizadas com auxílio de escala diagramática (GODOY et al.; 2006).

As gotas pulverizadas foram coletadas em cartões de papéis 
sensíveis à água Syngenta, predispostos nos terços superior, médio 
e inferior do dossel da planta, fixados horizontalmente em suportes 
metálicos em estacas.

Após a passagem do aplicador em cada parcela das três repeti-
ções, os papéis foram retirados e colocados em embalagem hermética. 
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Para determinar a densidade de gotas coletadas nos cartões foi utili-
zado o programa computacional Agroscan®.

 Foram realizadas duas pulverizações do fungicida + adjuvan-
te e respectivamente duas coletas de gotas, a primeira no estádio 
fenológico R1, início do florescimento, e a segunda, 21 dias após a 
primeira, conforme recomendação técnica do fabricante do fungicida.

As condições ambientais foram monitoradas durante todas as 
aplicações e mantiveram-se dentro dos padrões ideais recomendados. 

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância atra-
vés do teste F (p≤0,05). Constatando-se significância estatística, as 
médias foram comparadas por Duncan (p≤0,05) e Dunnet (p≤0,05).

Resultados e Discussão

Na Tabela 2, observam-se os níveis de severidade de ferrugem 
asiática nos terços superior, médio e inferior da cultura da soja, após 
duas aplicações de fungicida. Verificou-se maior severidade no terço 
inferior da cultura para o tratamento 1, demonstrando que pontas 
que produzem gotas extremamente grossas, resultam em menor pe-
netração no dossel foliar (fig. 1). Os tratamentos 4, 5 e 6, apresen-
taram as maiores produtividades a campo (tab.3) e caracterizam-se 
pela produção de gotas médias e finas, as quais resultam em maior 
penetração e cobertura da cultura. Quando comparamos os trata-
mentos 3 e 4, observamos que ambos produzem gotas médias. Po-
rem o tratamento 4 utilizou maior volume de aplicação obtendo uma 
maior produtividade.
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Tabela 2 – Severidade de ferrugem nos terços superior, médio e inferior, em fun-
ção do tratamento fungicida com diferentes pontas e pressões, Arroio 
Grande - RS 2014/15. 

Tratamentos
Pressão

(Bar)
Severidade (%)

Superior
Severidade (%)

Médio
Severidade (%)

Inferior

1 - Ponta 110-01 AI 2 0,97 ab1 3,63 ab1 55.35 a1

2 - Ponta 110-01 AI 4 1,53   ab 4,23   ab 7,67  b

3 - Ponta 110-01 BD 1 1,83 a 5,10 a 7,00 b

4 - Ponta 110-01 BD  3 1,23 ab 2,40 bc 5,90 b

5 - Ponta MAG 1  2 0,40 c 1,13 c 4,23 b

6 - Ponta MAG 1  4 0,60 bc 1,23 c 4,23 b

CV(%)    49,8    33,7 40,4      
1Médias seguidas por mesma letra na coluna, não diferem entre si pelo Duncan (p≤0,05). 

Figura 1 – Avaliação da deposição de gotas nos diferentes terços da cultura da 
soja no estádio R1+ 21, Arroio Grande - RS 2014/15.
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Tabela 3 – Produtividade de soja em função do tratamento fungicida com diferen-
tes pontas e pressões. Arroio Grande - RS 2014/15

Tratamento Pressão (Bar) Volume (L/ha) Produtividade (scs/ha)

Testemunha - -   25,9

1 - Ponta 110-01 AI  2 100  41,5*1 d²

2 - Ponta 110-01 AI  4 140 42,8* cd

3 - Ponta 110-01 BD  1 60 45,7* bc

4 - Ponta 110-01 BD  3 100 49,6* a

5 - Ponta MAG 1  2 60 46,2* ab

6 - Ponta MAG 1   4 90 48,0* ab

  CV(%) 4,1
1* ou ns média difere da testemunha (T), na coluna, pelo teste Dunnett (p≤0,05) 2Médias seguidas por mes-
ma letra na coluna, não diferem entre si pelo Duncan (p≤0,05). 

Conclusão

Pontas que produzem gotas finas e médias, com maiores vo-
lumes de aplicação, proporcionam maior penetração e cobertura do 
dossel foliar, resultando em maior eficiência no controle da ferrugem 
asiática e conseqüentemente maior produtividade de grãos na cultu-
ra da soja.
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ANTECIPAÇÃO DA SEMEADURA DA SOJA E A VIABILIDADE DA SUCESSÃO 
TRIGO/CEVADA-SOJA NO SUL DO BRASIL

Mércio Luiz Strieder1; João Leonardo Fernandes Pires1; Claudia De Mori1; Eduardo Caierão1;  

Alberto Luiz Marsaro Júnior1; Paulo Roberto Valle da Silva Pereira1; Leila Maria Costamilan1;  

Paulo Fernando Bertagnolli1; João Leodato Nunes Maciel1; Eliana Maria Guarienti1;  

Mercedes Concórdia Carrão Panizzi1; Genei Antonio Dalmago1; José Salvador Simoneti Foloni2;  

Henrique Pereira dos Santos1; Giovani Stefani Faé1; José Pereira da Silva Júnior1; Anderson Santi1;  

Gilberto Rocca da Cunha1; Leandro Vargas1; Aldemir Pasinato1; Vladirene Vieira1; Marcos Caraffa3;  

Cinei Teresinha Riffel3; Juliano Luiz de Almeida4; Vitor Spader4; Marcos Luiz Fostim4; Alfred Stoetzer4; 

Alexandre Müller5; Fabiano Paganella6; Rogério Ferreira Aires7

Introdução

Em muitas regiões do sul do Brasil tem ocorrido a antecipação 
da semeadura da soja dos meses de novembro ou dezembro (tradicio-
nais) para outubro e até setembro. Isso foi possível, principalmente, 
pela disponibilização de cultivares de soja de ciclo precoce e de tipo 
indeterminado e motivado por relatos de aumento no rendimento de 
grãos da soja com essa antecipação. Além disso, em algumas regiões, 
a antecipação objetiva o encaixe de uma segunda cultura na mesma 
estação de crescimento, podendo ser a própria soja ou milho. Essa 
antecipação, apesar de aparentemente benéfica para a soja, pode ter 
reflexos nas culturas de inverno tradicionalmente antecessoras da 
soja como trigo e cevada. Colher trigo ou cevada mais cedo, para 
atender as necessidades de antecipação da soja, geralmente é difícil 

1 Embrapa Trigo, BR 285, km 294, CEP 99050-970, Passo Fundo - RS. E-mail: mercio.
strieder@embrapa.br 

2 Embrapa Soja, Rodovia Carlos João Strass, s/nº, CEP: 86001-970, Londrina – PR.
3  Setrem, Av. Santa Rosa, 2405, CEP 98910-000, Três de Maio – RS, 
4 FAPA/Agrária, Praça Nova Pátria, Distrito de Entre Rios, Guarapuava – PR. 
5 PUCPR, Av. da União, 500, CEP 85902-532, Toledo – PR.
6 Plantec, Av. Militar, 2525, Vacaria – RS.
7 Fepagro Nordeste, BR 285, km 05, CEP 95200-970, Vacaria – RS.
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ou impossível sem expor as culturas de inverno a riscos de perdas 
pela ocorrência de geadas em estádios suscetíveis. Assim, criou-se 
uma dificuldade de encaixe até então inexistente e que merece aten-
ção por parte da pesquisa. Uma opção considerada importante para 
manter a viabilidade da sucessão trigo/cevada-soja é ajustar este sis-
tema pelo melhor encaixe de cultivares de trigo/cevada e de soja e 
respectivas épocas de semeadura para explorar o potencial de rendi-
mento de grãos, tanto no inverno quanto no verão, com estabilidade 
e menor risco climático possível.

O objetivo deste estudo foi avaliar estratégias de sucessão in-
verno e verão (envolvendo trigo/cevada-soja e aveia preta-soja ante-
cipada), combinando cultivares e épocas de semeadura em diferentes 
regiões do sul do Brasil.

Metodologia

Nas safras 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015 um estudo foi re-
alizado na Embrapa Trigo, em Passo Fundo, RS, na Sociedade Edu-
cacional Três de Maio (Setrem), em Três de Maio, RS e na Fundação 
Agrária de Pesquisa Agropecuária (Fapa/Agrária), em Guarapuava, 
PR, avaliando de 24 a 28 estratégias de sucessão trigo/cevada/aveia 
preta-soja.

As cultivares de trigo e de soja foram definidas como represen-
tantes de grupos de cultivares com variação em ciclo para trigo e em 
Grupo de Maturidade Relativa (GMR) e Tipo de Crescimento (D – 
Determinado; I – Intederminado) em soja, a fim de testar estratégias 
de encaixe utilizando cultivares disponíveis comercialmente (Tabela 
1). Quatro estratégias foram utilizadas no inverno, sendo uma teste-
munha com aveia preta e três tratamentos com trigo ou cevada, sen-
do estes semeados em épocas distintas para permitir possibilidades 
de aproveitamento da estação de crescimento de inverno, ou seja: 1) 
Aveia preta semeada entre o fim de maio e o início de junho para co-
bertura do solo e semeadura antecipada da soja; 2) Trigo de ciclo tar-
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dio semeado cerca de 30 dias antes da época indicada para cultivares 
de ciclo médio com objetivo de potencializar o rendimento de grãos 
de trigo e evitar risco de perdas por geada; 3) Trigo ou cevada (depen-
dendo do local) de ciclo médio semeados no início da época indicada 
com o objetivo de utilizar a maior parte da estação de crescimento e 
evitar risco de perdas por geada; e 4) Trigo de ciclo precoce semeado 
em meados da época indicada com o objetivo de explorar o potencial 
de rendimento de grãos e evitar risco de perdas por geada. Em su-
cessão às culturas de inverno, adotaram-se seis ou sete (dependendo 
da região) estratégias de verão representadas por cultivares de soja 
dos seguintes GMR e tipos de crescimento: 1) GMR 4.9 - Indetermi-
nado; 2) GMR 5.1 – Indeterminado; 3) GMR 5.2 - Indeterminado; 4) 
GMR 5.3 - Indeterminado; 5) GMR 5.6 - Indeterminado; 6) GMR 5.6 
- Determinado; 7) GMR 6.1 - Indeterminado; 8) GMR 6.2 - Indeter-
minado; 9) GMR 6.2 - Determinado; 10) GMR 6.2 - Indeterminado; 
11) GMR 6.2 - Determinado; 12) GMR 6.2 - Determinado; 13) GMR 
6.2 - Determinado, e 14) GMR 6.3 - Indeterminado. As combinações 
foram avaliadas em delineamento de blocos casualizados com parce-
las subdivididas (na parcela principal as estratégias de inverno e na 
subparcela as estratégias de verão) e quatro repetições. Foram ava-
liados o rendimento de grãos e seus componentes e o retorno econô-
mico. Os dados foram submetidos à ANOVA e as médias comparadas 
pelo teste de Tukey (p≤ 0,05).

Resultados e Discussão

Os principais resultados desse trabalho estão resumidos na Ta-
bela 1 (maiores detalhes em Almeida et al., 2016; Caraffa et al., 2016 
e Pires et al., 2016). Os estudos indicaram que substituir o cultivo do 
trigo ou cevada pelo da aveia preta para antecipar a semeadura da 
soja nem sempre é alternativa positiva para os sistemas de produ-
ção de grãos do sul do Brasil. Além de dificultar ou até inviabilizar 
o cultivo de inverno para produção de grãos, antecipar a semeadura 
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da soja reduziu o rendimento de grãos em 18% na Região Noroeste 
do RS e em 19,4% na Região do Planalto Médio do RS. Somente na 
região Centro-Sul do Paraná (mais fria e alta) antecipar a semeadu-
ra da soja proporcionou aumento de 20% no rendimento de grãos da 
cultura. Apesar dos ganhos na produção de grãos da soja nas regiões 
mais altas e frias, estas possuem elevado potencial produtivo de ce-
reais de inverno. Consequentemente, o cultivo de trigo ou cevada 
pode compensar parte do menor potencial de rendimento de grãos da 
soja semeada após a colheita destes cereais de inverno, pois a soma 
da produção de grãos do inverno ao daquela do verão, resulta em 
maiores quantidade de grãos e estabilidade econômica à propriedade 
agrícola.

Conclusões

Entre as implicações práticas resultantes deste trabalho desta-
cam-se: 1 – Antecipar a semeadura da soja (com exclusão da cultura 
de inverno para grãos) pode resultar em redução ou aumento do ren-
dimento de grãos da soja dependendo da região, cultivar e período de 
antecipação; 2 – Somente em regiões mais frias de altitude a anteci-
pação da semeadura da soja (geralmente de dezembro para outubro) 
proporcionou aumento no rendimento de grãos; 3 – Em regiões inter-
mediárias e quentes, a antecipação da semeadura da soja acarretou 
em redução do rendimento de grãos; 4 – O desempenho da soja (an-
tecipada ou após a cultura de inverno) deve ser avaliado em conjunto 
com a cultura de inverno, representando as possibilidades de cultivo 
durante o ano todo; 5 - Deve-se ter cautela ao substituir o cultivo do 
trigo ou cevada pelo da aveia preta para antecipar a semeadura da 
soja, pois esta estratégia nem sempre gera maiores rendimentos de 
grãos da soja em sucessão e diminui a produção total de grãos por 
ano na associação inverno e verão; 6 - A sucessão trigo/cevada-soja 
aumenta a produção de grãos de sistemas agrícolas, enquanto a de 
aveia preta/soja diminuiu a produção de alimentos da agricultura; 
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7 - Estratégias de sucessão aveia preta-soja são muito dependentes 
do desempenho da soja, enquanto as de sucessão trigo-soja possibili-
tam uma cultura compensar eventual insucesso da outra; 8 - Apesar 
da estratégia aveia preta-soja antecipada apresentar, em algumas 
situações, maior retorno por real investido, a margem operacional é 
maior nas estratégias de sucessão trigo/cevada-soja.
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Tabela 1 – Tratamentos (estratégias de sucessão trigo/cevada/aveia preta-soja) e 
resumo dos resultados obtidos nas diferentes regiões do sul do Brasil.

Região Noroeste do RS Planalto Médio do RS Centro-Sul do PR

Município Três de Maio/RS Passo Fundo/RS Guarapuava/PR

Região Homogênea 
de Adaptação - Trigo

2 (moderadamente quente e 
úmida)

1 (fria e úmida) 1 (fria e úmida)

Macrorregião - Soja 1 - 102 1 - 102 1 - 103

Safras de cultivo
2013/2014 
2014/2015

2012/2013
2013/2014
2014/2015

2012/2013
2013/2014

Cultivares aveia preta, 
trigo e cevada no 
inverno

- BRS 139 Neblina
- BRS Tarumã (ciclo tardio)
- TBIO Pioneiro (ciclo médio)
- BRS Guamirim (ciclo precoce)

- BRS 139 Neblina
- BRS Tarumã (ciclo tardio)
- Quartzo (ciclo médio)
- BRS Guamirim (ciclo precoce)

- BRS 139 Neblina
- BRS Umbu (ciclo tardio)
- BRS Cauê (ciclo médio)
- BRS Guamirim (ciclo precoce)

Cultivares soja verão

- GMR 5.2, I (A 4725 RG)
- GMR 5.3, I (BMX Energia RR)
- GMR 5.6, D (BMX Ativa RR)
- GMR 6.2, I (Fundacep 62 RR)
- GMR 6.2, D (BRS Tordilha RR)
- GMR 6.2, D (A 6411 RG)
- GMR 6.1, I (TEC 5833 IPRO)

- GMR 5.1, I (NS 4823 RR)
- GMR 5.3, I (BMX Energia RR)
- GMR 5.6, I (BMX Apolo RR)
- GMR 5.6, D (BMX Ativa RR)
- GMR 6.3, I (NA 5909 RG)
- GMR 6.2, D (BRS Tordilha RR)

- GMR 4.9, I (NA 4990 RG) GMR 
5.1, I (NS 4823 RR)

- GMR 5.3, I (BMX Energia RR)
- GMR 5.6, I (BMX Apolo RR)
- GMR 5.6, D (BMX Ativa RR)
- GMR 6.2, I (AFS 110 RR)
- GMR 6.2, D (FPS Urano RR) ou 
GMR 6.2, D (TMG 7262 RR)

Antecipação da 
soja pós aveia preta 
dessecada

- Novembro para outubro - Novembro para outubro
- Novembro ou dezembro para 
outubro

Rendimento de 
grãos de trigo ou 
cevada
(kg/ha)

- Trigo ciclo tardio – 1.642 b*
- Trigo ciclo médio – 3.838 a
- Trigo ciclo precoce – 2.995 a

- Trigo ciclo tardio – 2.490 b
- Trigo ciclo médio – 3.079 a
- Trigo ciclo precoce – 3.052 a 

- Trigo ciclo tardio – 6.540 ns
- Cevada ciclo médio – 6.423
- Trigo ciclo precoce – 5.792

Melhores opções 
no inverno para 
produção de grãos

- Trigo de ciclo médio semeado 
no início da época indicada.

- Trigo de ciclo precoce seme-
ado em meados da época 
indicada.

- Trigo de ciclo médio semeado no início da 
época indicada.

- Trigo de ciclo precoce semeado em meados 
da época indicada.

- Trigo de ciclo tardio semeado 
cerca de 30 dias antes do 
início da época para cultivares 
precoces.

- Cevada de ciclo médio semeada 
no início da época indicada.

- Trigo de ciclo precoce semeado 
em meados da época indicada.

Rendimento de 
grãos de soja (kg/
ha) nas diferentes 
estratégias de 
inverno

- Antecipada após aveia preta 
- 2.341
- Após trigo tardio - 2.891
- Após trigo médio - 2.867
- Após trigo precoce - 2.813

- Antecipada após aveia preta – 2.847
- Após trigo tardio – 3.474
- Após trigo médio – 3.498
- Após trigo precoce – 3.631

- Antecipada após aveia preta - 
5.355

- Após trigo tardio - 4.531
- Após cevada média - 4.649
- Após trigo precoce - 4.209
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Rendimento de grãos 
de soja (kg/ha) nos 
diferentes GMR e tipo 
de crescimento

- GMR 5.2, I - 2.414
- GMR 5.3, I - 2.856
- GMR 5.6, D - 2.379
- GMR 6.2, I - 2.652
- GMR 6.2, D - 2.878
- GMR 6.2, D - 2.685
- GMR 6.1, I - 3.231

- GMR 5.1, I - 2.835 
- GMR 5.3, I - 3.585
- GMR 5.6, I - 3.707
- GMR 5.6, D - 3.318
- GMR 6.3, I - 3.087
- GMR 6.2, D - 3.642

- GMR 4.9, I; GMR 5.1, I - 3.861
- GMR 5.3, I - 4.768
- GMR 5.5, I - 4.639
- GMR 5.6, D - 5.036
- GMR 6.2, I - 4.655
- GMR 6.2, D - 5.155

Ganhos de rendimen-
to de grãos de soja 
pela antecipação de 
semeadura (%)

-18
Variação -55 a -5 
dependendo da cultivar

-19,4
Variação -35 a -8 dependendo da cultivar

+ 20
Variação +5 a +30 dependendo 
da cultivar

Melhor(es) opção(ões) 
de encaixe para 
produção de grãos 
(inverno + verão)

- Trigo de ciclo médio e soja 
GMR 6.1, I

- Trigo ciclo precoce com soja GMR 5.3, I, 5.6, 
I e 6.3, I

- Trigo de ciclo médio com soja GMR 5.3, I

- Trigo de ciclo tardio e soja qual-
quer GMR e Tipo de crescimento 
(evitando GMR 5.1 I)

Melhor(es) 
opção(ões) de 
encaixe para retorno 
econômico (Margem 
operacional)

- Trigo de ciclo médio
e soja de GMR 6.1, I

- Trigo ciclo médio ou precoce e soja GMR 5.3, I
- Trigo ciclo médio ou precoce e soja GMR 5.6, I
- Trigo ciclo tardio ou precoce e soja GMR 5.6, D
- Trigo ciclo precoce e soja GMR 6.3, I

- Trigo de ciclo tardio e soja GMR 
5.6, D ou GMR 6.2, D

GMR – Grupo de maturidade relativa; I – indeterminado; D – determinado; *Médias de mesma letra na 
coluna não diferem por Tukey (p≤0,05); ns – não significativo.

cont.
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DINÂMICA DA CULTURA DA SOJA EM RELAÇÃO A MORTE ALEATÓRIA  
DE PLÂNTULAS EM DIFERENTES DISTRIBUIÇÕES DE PLANTAS

Luiz Fernando Teleken Grando1; Vinícius dos Santos Cunha2; Anderson Rossato3; Evandro Deak3;  

Lucas Bruning3; Guilherme Beigerjer da Rosa3; Alex Schönell3; Gustavo Posser3; Thomas Newton Martin4

Introdução

As lavouras de soja brasileiras utilizam espaçamentos entre 
fileiras que variam de 40 a 50 centímetros. No entanto, Pires et 
al. (2000) encontraram melhores resultados para produtividade de 
grãos com a redução do espaçamento entre fileiras. Esse fato deve-
-se à melhor distribuição espacial das plantas, resultando em me-
nor competição intraespecífica, melhor interceptação de radiação 
e maior habilidade competitiva com plantas daninhas (Bianchi et 
al., 2010). Além disso, a cultura torna-se mais tolerante à estresses, 
como o desfolhamento (Parcianello et al., 2004).

A resposta em produtividade da soja à variação de espaçamento 
entre fileiras supera sua responsividade na modificação da popula-
ção de plantas. Kuss et al. (2008) e Vazques et al. (2008) evidencia-
ram isso em experimentos com variações na população de 250.000 a 
400.000 plantas por ha-1, observando pouca ou nenhuma diferencia-
ção quanto a produtividade de grãos. Esse fato deve-se a plasticidade 
da cultura, capaz de adaptar-se às condições ambientais e de manejo, 
por meio de modificações na sua morfologia e de seus componentes 
de produtividade (Pires et al., 2000).

Todavia Vazques et al. (2008) ressaltam que a cultura pode ser 
inserida em um ambiente de produção sujeito a falhas que prejudi-

1 Graduando em agronomia pela UFSM, estagiário no Grupo de Pesquisa em Grandes 
Culturas de Coxilha-UFSM. E-mail: luizf_grando@hotmail.com

2 Eng. agrônomo, mestre em produção vegetal, doutorando do PPGA, UFSM. 
3 Estagiário no Grupo de Pesquisa em Grandes Culturas de Coxilha-UFSM.
4 Eng. agrônomo, doutor, pesquisador, professor adjunto da UFSM.
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cam a obtenção do estande ideal de plantas, como descuido na opera-
ção de semeadura, falta/excesso de humidade, incidência de pragas 
e doenças, reduzindo a população a níveis em que compensação por 
parte da planta torne-se insuficiente.

Com isso o presente trabalho buscou avaliar o desempenho de 
duas cultivares de soja frente à retirada aleatória de plantas em re-
lação a população ideal, em dois espaçamentos entre fileiras.

Metodologia

O estudo foi realizado na Área Experimental da Coxilha, per-
tencente ao Departamento de Fitotecnia da Universidade Federal 
de Santa Maria, coordenadas geográficas 29º 43´ 04’’ S, 53º 44’ 01’’ O, 
altitude de 116 metros, topografia plana, no município de Santa Ma-
ria - RS, nos anos agrícolas 2014/2015 e 2015/2016, sob um Argissolo 
Vermelho Distrófico Arênico. A quantidade aplicada de fertilizante, 
assim como os demais tratos culturais, foram realizados de acordo 
com as Indicações Técnicas para a Cultura da Soja no Rio Grande 
do Sul e em Santa Catarina para as safras 2014/2015 e 2015/2016 
(EMBRAPA, 2014). 

Os tratamentos foram distribuídos em um esquema fatorial 2 x 
2 x 4, com quatro repetições. O primeiro fator foi composto por duas 
cultivares: BMX Tornado RR (tipo de crescimento indeterminado) e 
FPS Urano RR (tipo de crescimento determinado), ambas de grupo 
de maturação 6.2. O segundo fator consistiu em dois espaçamentos 
entre fileiras: convencional (espaçamento de 45 centímetros entre 
fileiras) e reduzido (espaçamento de 22.5 centímetros entre fileiras) 
mantendo-se a população inicial de 200.000 plantas para BMX Tor-
nado RR e 300.000 para FPS Urano RR. O terceiro fator consistiu 
em retiradas aleatórias/controladas da população ideal de plantas 
de cada cultivar 0, 25, 50 e 75%. Cada unidade experimental tinha 
como dimensões 2,25 metros de largura e 7,75 metros de comprimen-
to, tendo uma área útil para colheita 6,75 m-2.
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A semeadura ocorreu no dia 15 de outubro de 2014 no primeiro 
ano, e no dia 23 de outubro de 2015 no segundo ano, ambas sob res-
teva de trigo utilizando semeadora adubadora previamente regulada 
para distribuir 20 sementes por m-1, com posterior desbaste para ob-
tenção da população ideal.

A metodologia para realizar as mortes das plantas foi a mes-
ma utilizada por Martin et al. (2016), onde, por meio do software 
Excel, foram geradas listas de números aleatórios com distribuição 
uniforme, correspondente aos números das plantas que deveriam ser 
retiradas do campo, segundo as reduções propostas, para cada uma 
das fileiras da unidade experimental. A retirada das plantas foi rea-
lizada quando as plantas possuíam uma folha verdadeira completa-
mente desenvolvida.

Os componentes avaliados foram o número de legumes planta-1, 
número de grãos legume-1 e massa de mil grãos (MMG), por meio da 
coleta de 5 plantas na sequência na fileira de semeadura, a produti-
vidade foi mensurada por meio da colheita de uma área da 6,75 m2 
de cada parcela, corrigido a umidade para 13%.

Os dados foram submetidos aos testes de aditividade, homoge-
neidade, normalidade e independência dos erros, conforme o modelo 
matemático para o delineamento de blocos ao acaso. A análise da 
variância dos dados foi realizada pelo teste F, e as médias, quando 
significativas, comparadas pelo teste Scott Knott, ao nível de 5% de 
probabilidade de erro, e regressão, utilizando o software Sisvar®.

Resultados e Discussão

Em ambos os anos ocorreu decréscimo na produtividade devido 
a retirada de plantas (figura 1). No entanto, ressalta-se que a reti-
rada de 25% e 50% da população ideal não reduziram significativa-
mente a produtividade. Esse fato comprova os relatos de Vazques et 
al. (2008) onde a redução até 45% da população não reduziu a produ-
tividade. Este comportamento da soja está atribuído à capacidade de 
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ajuste de seus componentes de produtividade, aumentando o núme-
ro de legumes planta-1 em virtude de um maior engalhamento (Kuss 
et al., 2008). Parcianello et al. (2004) e Heiffing (2002) salientam 
que o número de legumes planta-1 é o componente de produtividade 

mais responsivo quando da ocorrência de algum estresse ou redução 
de populações. Assim, este componente caracteriza-se como o gran-
de responsável por atenuar reduções significativas de produtividade 
frente a redução na população de plantas.

Fazendo uma relação entre número de plantas e número de 
legumes planta-1 tem-se que a população ideal (0% de retirada de 
plantas) tem 4 vezes mais plantas que o tratamento com 75% de re-
tirada. Porém, observa-se que o número de legumes planta-1 quando 
75% das plantas foram retiradas, na safra 2015/2016, foi 3,25 vezes 
maior em relação ao estande ideal. Com isso, espera-se que, nesse 
caso, não seja necessário recomendar uma nova semeadura, visto 
que a diferença de cerca de 8 sacas de soja ha-1 pode não compensar 
economicamente o processo, além de que a medida que se atrasa a 
semeadura reduções de produtividade são esperadas. Porém, ainda 
é necessário uma definição quanto a indicação de ressemeadura ou 
não, do ponto de vista econômico, da mesma forma que foi definida 
por Martin et al. (2016) para a cultura do trigo. Cabe salientar que, 
nesse estudo, não foi observado diferença de produtividade entre os 
espaçamentos entre fileiras e cultivares, sendo as diferenças obser-
vadas somente em virtude das mortes de plantas. 
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Figura 1 – Produtividade de grãos de soja (sc.ha-1) e Número de Legumes Planta-1 
em resposta a morte de 0, 25, 50, 75% da população ideal de plantas 
de duas cultivares em dois espaçamentos entre fileiras.

Os demais componentes não tiveram grandes variações a ponto 
de influenciarem a produtividade na mesma escala que o número de 
legumes planta-1, mas foram influenciados pelos fatores. A seguir se-
rão apresentados somente o efeito principal de cada fator, para estes 
dois componentes.

Para MMG, observa-se (Tabela 1) que as retiradas foram dife-
rentes no primeiro e no segundo ano, sendo no primeiro ano 75% e 
25% de plantas retiradas os tratamentos com maiores valores des-
se componente. Já no segundo ano a tratamento com 0% de retira-
da sobressaiu-se aos demais. No entanto, este não variou conforme 
cultivar e espaçamento, sendo que no primeiro ano a cultivar FPS 
Urano RR sobressai-se à BMX Tornado RR e o contrário ocorreu no 
segundo ano. No que diz respeito aos espaçamentos, o convencional 
sobressaiu-se ao reduzido em ambos os anos, não corroborando com 
resultados se Parcianello et al. (2004), que não observaram diferença 
nesse componente com a modificação no espaçamento entre fileiras.

Para a variável número de grãos Legume-1, observou-se (Tabela 
1) que esta variou somente conforme cultivar, sendo a cultivar BMX 
Tornado RR superior em ambos os anos. Segundo Heiffing (2002), 
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isso se deve à forte regulação genética deste parâmetro, o qual dificil-
mente sofre influência de tratamentos.

Tabela 1 – Médias para efeito principal de cultivar, espaçamento entre fileiras e 
morte de plantas para o número de grãos legume-1 e massa de mil 
grãos (MMG).

FATORES
2014/2015 2015/2016

MMG Grão legume -1 MMG Grão legume -1

CULTIVAR
Urano 169.53 a 2.03 b 148.92 b 2.03 b
Tornado 137.50 b 2.41 a 153.49 a 2.30 a
ESPAÇAMENTO
Convencional 155.96 a 2.19 a 152.67 a 2,16 a
Reduzido 151.13 b 2.24 a 149,74 b 2,18 a
RETIRADA DE PLANTAS (%)
0% 150.23 b 2.19 a 154.38 a 2,17 a
25% 156.81 a 2.21 a 151.18 b 2,15 a
50% 149.81 b 2.20 a 148.21 b 2,14 a
75% 157.32 a 2.26 a 151.06 b 2,21 a

*médias seguidas pela mesma letra não se diferem entre si pelo Teste de Skott-Knott a 5% de probabilidade 
de erro.

Conclusões

A soja tolera retirada de até 50% do seu estande de plantas 
tido como ideal sem que reduções drásticas de produtividade sejam 
observadas. Porém, a retirada de 75% das plantas gera uma redução 
significativa do ponto de vista de produtividade. 
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PRODUTIVIDADE DE SOJA EM DIFERENTES  
ESPAÇAMENTOS ENTRE FILEIRAS

Anderson da Costa Rossatto¹; Vinícius dos Santos Cunha3; José Luiz Manfio4 dos Santos;  

Glauber Monçon Fipke3; Eduardo Winck²; Tânia Müller3; Jéssica Stecca²; Luiza Durlo4; 

 Arno Bernardo Heldwein5; João Leonardo Fernandes Pires6; Thomas Newton Martin5

Introdução

A modificação do espaçamento entre fileiras é uma prática 
que repercute na competição intraespecífica e, consequentemente, 
na produtividade das culturas (COX & CHERNEY, 2011). O espa-
çamento entre fileiras convencionalmente utilizado no Brasil é de 
45 centímetros. Isso se deve, principalmente, a fatores operacionais 
dentro das propriedades rurais. Porém, este espaçamento não repre-
senta a distribuição espacial que proporciona a menor competição 
intraespecífica entre plantas de soja (EGLI, 1994).

Por volta dos anos 2000 alguns trabalhos científicos demonstra-
ram a possibilidade de aumento da produtividade de soja por meio da 
redução do espaçamento entre fileiras no Brasil (PIRES et al., 2000; 
VENTIMIGLIA et a., 1999; RAMBO et al., 2003; PARCIANELLO 
et al., 2004). Porém, nos últimos anos os sistemas de produção de 
soja passaram a incluir períodos antecipados de semeadura, concen-
trando-a nos meses de outubro e novembro. Aliado a antecipação da 
semeadura, tem-se a utilização de cultivares mais precoces, com tipo 
de crescimento indeterminado e arquitetura mais compacta, poden-

1	 Bolsista	de	iniciação	científica	FAPERGS,	estudante	do	6º	semestre	de	Agronomia	
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4 Estagiário no Grupo de Pesquisa em Grandes Culturas de Coxilha.
5 Eng. agrônomo, doutor, pesquisador, professor adjunto da UFSM.
6 Eng. agrônomo, doutor, pesquisador da Embrapa Trigo. 



José Roberto Salvadori, Benami Bacaltchuk (Ed.)180

do a modificação no espaçamento apresentar resultados diferentes 
dos anteriormente observados.

Com isso, o presente trabalho teve por objetivo avaliar a produ-
tividade de soja cultivada sob diferentes espaçamentos entre fileiras, 
em duas épocas de semeadura.

Metodologia

O estudo foi realizado na Área Experimental da Coxilha, per-
tencente ao Departamento de Fitotecnia da Universidade Federal 
de Santa Maria, coordenadas geográficas 29º 43´ 04’’ S, 53º 44’ 01’’O, 
altitude de 116 metros, topografia plana, no município de Santa Ma-
ria - RS, nos anos agrícolas 2014/2015 e 2015/2016, sob um Argissolo 
Vermelho Distrófico Arênico. A quantidade aplicada de fertilizante, 
assim como os demais tratos culturais, foram realizados de acordo 
com as Indicações Técnicas para a Cultura da Soja no Rio Grande 
do Sul e em Santa Catarina para as safras 2014/2015 e 2015/2016 
(EMBRAPA, 2014). 

Os tratamentos foram distribuídos em um esquema fatorial 2 
x 4, com quatro repetições. O primeiro fator foi composto por duas 
cultivares: BMX Tornado RR (tipo de crescimento indeterminado) e 
FPS Urano RR (tipo de crescimento determinado), ambas de grupo 
de maturação 6.2. O segundo por quatro espaçamentos entre fileiras: 
convencional (espaçamento de 45 centímetros entre fileiras), cruza-
do (espaçamento de 45 centímetros entre fileiras com cruzamento de 
duas semeaduras), pareado (duas fileiras espaçadas em 22,5 centí-
metros com espaçamento de 45 centímetros de outras duas fileiras) 
e reduzido (espaçamento de 22,5 centímetros entre fileiras). Cada 
unidade experimental tinha como dimensões 2,25 metros de largura 
e 7,75 metros de comprimento, tendo uma área útil para colheita 
6,75 m-2.
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Nos dois anos agrícolas o estudo foi conduzido em duas épocas de 
semeadura, sendo a 1ª época em novembro (10/11/2014 e 23/11/2015) 
e a 2ª em dezembro (15/12/2014 e 17/12/2015) 

A produtividade de grãos foi representada pela colheita da área 
útil de cada parcela, com extrapolação do valor para 1 ha e correção da 
massa para 13% de umidade. A determinação dos componentes da pro-
dutividade número de legumes planta-1, grãos legume-1 e massa de mil 
grãos, foram mensurados por meio de cinco plantas, coletadas em sequ-
ência em uma das fileiras da área útil de cada unidade experimental.

Os dados foram submetidos aos testes de aditividade, homoge-
neidade, normalidade e independência dos erros, conforme o modelo 
matemático para o delineamento de blocos ao acaso. A análise da 
variância dos dados foi realizada através do teste F, e as médias, 
quando significativas, comparadas pelo teste Scott Knott, ao nível de 
5% de probabilidade de erro, utilizando o software Sisvar®. 

Resultados e Discussão 

Os resultados dos dois anos de condução do estudo encontram-se 
na Tabela 1. No primeiro ano, na 1ª época de semeadura houve intera-
ção entre espaçamento e cultivar para o número de legumes planta-1, 
massa de mil grãos e produtividade e na 2ª época para massa de mil 
grãos e Produtividade. No segundo ano, não houve interação entre os 
fatores para nenhuma das variáveis analisadas, somente efeito prin-
cipal de cultivar e espaçamento, em ambas as épocas de semeadura.

É comum observar maior índice produtivo da soja semeada em 
novembro quando em comparação a semeadura de dezembro. Porém, 
na safra 2014/2015 a média de produtividade da soja na semeadura 
em novembro foi menor que na semeada em dezembro. Isso se deu 
em virtude da ocorrência de restrição hídrica em Santa Maria, coin-
cidindo com o início do enchimento de grãos (estádio R5). Na safra 
2015/2016 não foi observada essa restrição e a média produtiva da 
soja foi maior na semeadura de novembro, em virtude de elementos 
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climáticos mais favoráveis á cultura, como radiação solar, fotoperí-
odo e temperatura. O ano agrícola também foi responsável pela va-
riação do dia de semeadura, principalmente na primeira época. A 
ocorrência de chuvas com maior intensidade na safra 2015/2016 não 
permitiu que a semeadura fosse realizada próxima ao dia 10 de no-
vembro, como na safra 2014/2015. 

Quanto à relação entre a época de semeadura e o desempenho 
produtivo dos diferentes espaçamentos, observa-se que a tendência é 
que diferenças significativas na produtividade de grãos sejam obser-
vadas nas semeaduras de dezembro. Nessa situação, na maioria dos 
casos, a redução do espaçamento aumentou a produtividade de grãos 
de soja assim como observado por autores como PIRES et al. (2000), 
VENTIMIGLIA et al. (1999), RAMBO et al. (2003), PARCIANELLO 
et al. (2004) e COX & CHERNEY (2011).

Essa tendência de aumento de produtividade em semeadura 
tardia também é observada em resultados de trabalhos desenvolvi-
dos nos Estados Unidos (LEE, 2006). Isso é explicado em virtude da 
modificação que ocorre nos elementos climáticos ao longo do ano. Em 
semeaduras tardias, a disponibilidade de radiação é menor, devido 
ao encurtamento do dia. Em espaçamento reduzido, o fechamento 
da entre fileira é mais rápido, fazendo com que as plantas consi-
gam interceptar maior quantidade de radiação de modo mais preco-
ce. A redução do espaçamento na segunda época de semeadura não 
foi superior somente na safra 2015/2016, quando, na cultivar BMX 
Tornado RR, o espaçamento reduzido não diferiu estatisticamente 
dos espaçamentos pareado e convencional. Cabe salientar também, 
que mesmo o espaçamento convencional mesmo não representando 
a melhor forma de distribuição de plantas (EGLI, 1994), apresentou 
resultados satisfatórios quando a soja é semeada em novembro, não 
se diferenciando do espaçamento reduzido.
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Tabela 1 – Médias para o efeito da interação entre cultivares de soja e espaçamen-
tos entre fileiras para número Legumes Planta-1, número de Grãos Le-
gume-1, Massa de 1000 grãos e Produtividade de Grãos (sacas de 60 kg 
ha-1), em duas épocas de semeadura, na safra 2014/2015 e 2015/2016.

1ª Época de Semeadura Safra 2014/2015

 
 

Legumes Planta-1 Grãos Legume-1 Massa de Mil Grãos Produtividade 
Urano Tornado Urano Tornado Urano Tornado Urano Tornado

Convencional 36,86 Ba* 60,73 Aa 1,93 B 2,36 A 178,52 Aa 143,42 Bb 52,26 Aa 56,91 Aa
Cruzado 36,20 Ba 47,73 Ab 1,98 B 2,34 A 164,42 Ab 142,28 Bb 48,24 Ba 55,14 Aa
Pareado 39,30 Ba 53,40 Ab 2,02 B 2,40 A 170,02 Ab 144,37 Bb 52,65 Aa 45,97 Bb
Reduzido 38,35 Ba 65,60 Aa 2,04 B 2,32 A 177,11 Aa 154,86 Ba 53,83 Aa 55,17 Aa
CV (%) 12,73 2,54 3,08 6,48
Média 47,27 2,17 159,37 52,52

2ª Época de Semeadura Safra 2014/2015
  Legumes Planta-1 Grãos Legume-1 Massa de Mil Grãos Produtividade
  Urano Tornado Urano Tornado Urano Tornado Urano Tornado
Convencional 49,55 B 52,65 A 2,27 B 2,49 A 129,26 Bc 136,41 Aa 59,04 b 60,46 b
Cruzado 47,65 B 57,25 A 2,18 B 2,44 A 129,58 Ac 129,08 Ab 52,24 c 52,33 c
Pareado 46,10 B 58,65 A 2,23 B 2,56 A 132,95 Ab 130,63 Ab 61,49 b 58,19 b
Reduzido 47,55 B 54,75 A 2,23 B 2,51 A 137,78 Aa 133,89 Ba 66,09 a 64,08 a
CV (%) 10,39 3,17 1,62 4,03
Média 51,01 2,36 132,45 59,24

1ª Época de Semeadura Safra 2015/2016

 
 

Legume Planta-1 Grão Legume-1 Massa de Mil Grãos Produtividade
Urano Tornado Urano Tornado Urano Tornado Urano Tornado

Convencional 77,26 A* 54,26 B 2,09 B 2,33 A 141,04 B 148,22 A 81,82 A 64,00 B
Cruzado 60,76 A 55,66 A 2,06 B 2,34 A 146,11 B 153,63 A 72,43 A 58,25 B
Pareado 75,92 A 52,92 A 1,98 B 2,44 A 142,16 B 151,09 A 80,39 A 62,49 B
Reduzido 76,35 A 55,11 B 2,03 B 2,38 A 139,73 B 151,19 A 80,43 A 57,36 B
CV (%) 11,88  4,65 3,44 8,74
Média 63,6 2,21 146,65 69,64

2ª Época de Semeadura Safra 2015/2016

 
 

Legume Planta-1 Grão Legume-1 Massa de Mil Grãos Produtividade
Urano Tornado Urano Tornado Urano Tornado Urano Tornado

Convencional 49,62 b 44,97 a 2,23 B 2,47 A 146,27 A 133,80 B 62,72 b 64,21 a
Cruzado 54,78 b 50,32 a 2,29 B 2,55 A 143,61 A 133,54 B 55,83 c 57,44 b
Pareado 51,30 b 57,44 a 2,38 B 2,56 A 139,23 A 130,46 B 59,61 b 63,13 a
Reduzido 70,08 a 63,97 a 2,26 B 2,53 A 140,45 A 130,08 B 68,65 a 66,10 a
CV (%) 20,86 5,22 3,4 5,05
Média 54,06 2,41 137,18 62,21

*Letras minúsculas na vertical e maiúsculas na horizontal diferenciam as médias pelo teste de Scott-Knott 
a 5 de probabilidade.
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Quanto aos demais espaçamentos, os resultados observados não 
foram expressivos, sendo, na maioria dos casos, inferiores. Em rela-
ção ao cruzado, o baixo retorno produtivo apresentado aliado ao seu 
alto custo de implantação, praticamente inviabilizam sua utilização.

Ainda com relação ao ano agrícola, nos dois anos de condução do 
estudo, os índices pluviométricos foram considerados como satisfató-
rios, havendo diferenças quanto a sua distribuição ao longo do ciclo. 
De acordo com as previsões climáticas, na próxima safra, 2016/2017, 
teremos a ocorrência de La Niña, caracterizando um ano com clima 
mais seco, podendo o resultado ser contrastante. Em virtude disso, o 
trabalho deve ser conduzido em mais uma safra.

Conclusões

Quando a semeadura é realizada em novembro não é necessário 
utilizar espaçamento diferente do convencionalmente utilizado.

Quando a semeadura ocorre fora do período preferencial o espa-
çamento reduzido é o recomendado.
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Introdução

A atividade agropecuária no ecossistema de terras baixas de cli-
ma temperado ou várzeas, como comumente denominadas, tem como 
principal componente o binômio arroz irrigado - pecuária extensiva 
de corte. Nos últimos anos, na busca pelo aumento da rentabilidade 
do sistema produtivo nestas áreas, tem-se incentivado a diversifica-
ção do sistema produtivo através da rotação de cultura do arroz com 
outras culturas, principalmente a soja e em menor escala o milho e 
o sorgo.

O principal limitante ao bom desempenho destas culturas em 
terras baixas é a deficiente drenagem natural dos solos que os cons-
tituem e que, por sua vez, ocorre devido às características como: to-
pografia predominantemente plana, adensamento do horizonte su-
perficial, alta relação micro/macroporosidade (inadequada relação 
água/ar para a maioria das espécies produtoras de grãos) e, princi-
palmente, condutividade hidráulica praticamente nula no horizonte 
B (Silva et al., 2006). Outro fator importante para o desenvolvimento 
das culturas de verão, nas regiões de ocorrência das terras baixas do 
RS é a disponibilidade hídrica. A quantidade de chuvas e/ou a irre-
gularidade de sua distribuição nesse período, aliada à alta demanda 
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evaporativa da atmosfera, fazem com que as necessidades hídricas 
de culturas como soja e milho, principalmente, não sejam supridas 
para atingir produtividades que promovam rentabilidade ao produ-
tor rural. 

No entanto, o uso de práticas e/ou técnicas agrícolas adequa-
das aos solos de terras baixas do RS podem auxiliar na melhoria da 
drenagem superficial e também na disponibilidade de água para as 
plantas, possibilitando um sistema produtivo diversificado, técnico e 
economicamente viável. 

Dentre as práticas/técnicas agrícolas está o sistema de sulco/
camalhão. Esta forma de configuração do terreno é utilizada em 
grande escala na agricultura mundial e especificamente com soja e 
milho, em rotação com arroz irrigado, nas terras baixas do Delta do 
Mississipi/USA. No Rio Grande do Sul, ultimamente, vem-se intensi-
ficando seu uso com a denominação de microcamalhão, camalhão ou 
ainda simplesmente sulcos. O sistema permite melhorar a drenagem 
superficial da área, através do camalhão, assim como efetuar a irri-
gação da cultura, através dos sulcos.

Nesse sentido, o objetivo deste trabalho foi determinar a respos-
ta do cultivo da soja em terras baixas, em rotação com o cultivo do 
arroz irrigado sob sistema de sulco/camalhão, no município de Dom 
Pedrito, RS.

Metodologia

O experimento foi conduzido na safra 2015/2016, em área de 
produtor, no município de Dom Pedrito, típica de terras baixas da 
região da Campanha do RS. Os tratamentos utilizados foram: sis-
tema de cultivo em camalhões irrigado (Ci); sistema de cultivo em 
camalhões não irrigado (Cni); sistema de cultivo convencional (Sc) e; 
Testemunha (T). O tratamento Testemunha representou neste estudo 
o sistema utilizado pelo produtor no restante da área. Ele consistiu 
num plantio da soja em cultivo mínimo, ou seja, após a utilização da 
área com pastejo sobre azevém o solo somente foi aplainado. No res-
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tante dos tratamentos, o sistema de cultivo foi o convencional, isto é, 
com preparo do solo. 

A cultivar utilizada foi a NA 5909 RG. Por problemas de chuvas 
a semeadura foi realizada no fim do período definido no zoneamento 
agroclimático para essa cultivar, ou seja no dia 10/12/15. A adubação 
dos três primeiros tratamentos foi feita, com base na análise do solo, 
conforme a recomendação (SOCIEDADE..., 2004). A dose de fertili-
zante foi de 560 Kg ha-1 da fórmula 5-25-25 aplicados em cobertura 
e incorporados com grade. No tratamento Testemunha, a semeadura 
foi realizada em 25/11/15 e a adubação de base foi de 220 Kg ha-1 da 
mesma fórmula, aplicada em cobertura sem incorporar. Salienta-se 
que a aplicação de Nitrogênio não era necessária mais foi realizada 
em função de ser o fertilizante disponibilizado pelo produtor.

Os tratamentos com camalhões (Ci e Cni) foram implantados 
com camalhoeira/semeadora conforme se observa na figura 1A. O 
tratamento Sc foi estabelecido logo após a fertilização da área com 
semeadora sem adubação em linha. Em todos os tratamentos bus-
cou-se a população ideal para a cultivar.

No tratamento com camalhões irrigados foram instalados sen-
sores para monitoramento da umidade do solo ao longo do ciclo da 
cultura, a duas profundidades, 10 e 20 cm. Para a distribuição da 
água de irrigação nos sulcos foi instalada uma mangueira plástica 
(Fig. 1B). Durante o ciclo da soja ocorreram duas irrigações 22/01 e 
29/02. 
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Figura 1 – Construções e semeadura dos camalhões com camalhoeira/semeado-
ra, (Foto: Thiago Pfeifer) (A). Mangueira plástica flexível utilizada na 
irrigação por sulcos nos camalhões, (Foto: Júlio Assis Brasil) (B).

Para a análise estatística dos dados do experimento, inicial-
mente, realizou-se contraste entre os resultados obtidos no trata-
mento Testemunha com os demais já que este tratamento represen-
tou uma situação diferenciada em vários aspectos como, por exemplo, 
época de semeadura, preparo do solo e principalmente dose e forma 
de aplicação do fertilizante. Para comparar entre si os demais trata-
mentos usou-se estrutura experimental de blocos casualizados com 
cinco repetições. 

Resultados e Discussão

Na Tabela 1 constam os resultados dos contrastes realizados en-
tre o tratamento Testemunha em relação aos demais. Os resultados 
mostram inequivocamente que o tratamento que representa a área 
semeada em cultivo mínimo, com adubação abaixo da recomendada 
e sem incorporação da mesma, apresentou desempenho agronômico 
inferior, sendo significativamente diferentes em relação a variável 
altura de plantas, peso de mil grãos e rendimento de grãos. 
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Tabela 1 – Desempenho agronômico da soja cultivada no sistema convencional 
com preparo mínimo, adubação em dose reduzida e aplicada em co-
bertura sem incorporação em contraste aos tratamentos com adubação 
recomendada e incorporada com e sem camalhão e com e sem irriga-
ção na campanha do RS. Embrapa Clima Temperado, 2016.

Tratamento
Alt. de plantas

(cm)
Peso de mil grãos

(g)
Rendimento de grãos

(kg ha-1)
Testemunha 58,32b 150,1b 2448 b
Camalhão irrigado (Ci) 97,1a 163,5a 3948 a
Testemunha 58,32a 150,1b 2448 b
Camalhão não irrigado (Cni) 67,6a 164,2a 3434 a

Testemunha 58,32b 150,1b 2448 b

Sistema convencional (Sc) 72,3a 172,6a 3456 a
Médias seguidas por letras diferentes diferem entre sim pelo teste de Tukey ao nível de 0,5%

A Tabela 2 monstra os resultados obtidos das variáveis observa-
das nos tratamentos em camalhões com e sem irrigação além do sis-
tema de cultivo convencional sem irrigação. O sistema de camalhão 
irrigado apresentou altura de plantas significativamente diferente 
em relação aos demais tratamentos os quais não foram irrigados, 
sendo essa diferença em relação ao sistema convencional de aproxi-
madamente 25 cm. Já para a variável peso de mil grãos (Tabela 2), 
o tratamento convencional apresentou grãos mais pesados provavel-
mente houve uma compensação devido a que neste sistema a planta 
teve menor porte. 

Tabela 2 – Altura de plantas, peso de mil grãos e rendimento de grãos de soja 
conduzida em três sistemas de cultivo, em áreas sem sistematização 
no município de Dom Pedrito. Embrapa Clima Temperado, 2016.

Tratamento
Alt. de plantas

(cm)
Peso de mil grãos

(g)
Rendimento de grãos

(kg ha-1)

Camalhão irrigado (Ci) 97,1a 163,5c 3948 a

Camalhão não irrigado (Cni) 67,6b 164,2b 3434 b

Sistema Convencional (Sc) 72,3b 172,6a 3456 b
Médias seguidas por letras diferentes diferem entre sim pelo teste de Tukey ao nível de 0,5%
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Em relação ao rendimento de grãos se observou desempenho 
relativamente próximo, entre os diferentes tratamentos, embora o 
camalhão irrigado (Ci) tenha demonstrado diferença significativa.

Em trabalho similar realizado por Cassol et al. (2015) na região 
de Santa Maria determinaram que a falta de irrigação em soja pro-
vocou uma quebra de produtividade de 12%. O mesmo nível de dife-
rença ocorreu quando compararam soja em camalhões contra soja no 
sistema convencional.

Em diferentes experimentos realizados com soja em terras bai-
xas, em rotação com arroz irrigado, tem-se observado que para anos 
com pouca deficiência hídrica, como neste estudo, pouca ou nula dife-
rença se verifica pelo uso da irrigação. Diferenças maiores podem ser 
esperadas em anos com deficiência hídrica como se verifica nos anos 
em que ocorre o fenômeno meteorológico de La Niña. Um exemplo 
disto são os experimentos realizados com soja por Silva et al. (2006) 
utilizando o sistema de sulco/camalhão com e sem irrigação, onde 
determinaram que a falta de irrigação provocou quebra de produção 
de 30 e 45% nas safras agrícolas de 04/05 e 05/06 respectivamente. 

Conclusões

O desempenho agronômico da soja cultivada em área de arroz 
irrigado na região da Campanha do RS com nível de fertilização re-
comendada foi superior à soja com fertilização reduzida e sem incor-
poração do fertilizante.

O sistema de cultivo de soja em camalhões irrigados apresentou 
rendimento de grãos 12% superior ao cultivo em camalhões e con-
vencional sem irrigação. 
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EFEITO DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO COM INTEGRAÇÃO LAVOURA-PECUÁRIA  
NO RENDIMENTO DE GRÃOS E CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS  

DE SOJA, SOB SISTEMA PLANTIO DIRETO
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Introdução

Sistemas com bases conservacionistas, com rotação de culturas 
manejada sob sistema plantio direto e sistemas de produção com in-
tegração lavoura-pecuária, são cada vez mais adotados. O sucesso 
desses sistemas produtivos em algumas regiões deve-se ao fato de 
que a palhada, acumulada pelas plantas de cobertura ou de pasta-
gens e das lavoura comerciais, proporcionam ambiente favorável à 
recuperação ou a manutenção dos atributos físicos e químicos do solo, 
bem como a produtividade ou manutenção dos rendimentos das cul-
turas produtoras de grãos tanto no inverno como no verão (SANTOS 
et al., 2013; COSTA et al., 2015).Este trabalho teve como objetivo 
avaliar o efeito de diferentes sistemas de produção com integração 
lavoura-pecuária no rendimento de grãos e outras características 
agronômicas de soja, sob sistema plantio direto.
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Metodologia

O experimento vem sendo conduzido no campo experimental da 
Embrapa Trigo, no município de Passo Fundo, RS, desde 1993, em 
Latossolo Vermelho típico de textura argilosa e relevo suave ondu-
lado.

Os tratamentos consistiram em cinco sistemas de produção, 
quatro com integração lavoura-pecuária: sistema I (trigo/soja, er-
vilhaca/milho e aveia branca/soja); sistema II (trigo/soja, pastagem 
de aveia preta + ervilhaca/milho e aveia branca/soja); sistema III 
[pastagens perenes da estação fria (festuca + trevo branco + trevo 
vermelho + cornichão)], depois produção de grãos do sistema I; sis-
tema IV [pastagens perenes da estação quente (grama bermuda + 
aveia preta + azevém + trevo branco + trevo vermelho + cornichão)], 
depois produção de grãos do sistema I; e sistema V (alfafa), depois 
produção de grãos do sistema I. O delineamento experimental foi em 
blocos ao acaso, com quatro repetições, sendo a área total da uni-
dade experimental igual a 60 m2 (20 m de comprimento por 3 m de 
largura). A adubação de manutenção foi realizada de acordo com a 
indicação para cada cultura e baseada em resultados de análise de 
solo. As amostras de solo foram coletadas anualmente, após a co-
lheita das culturas de verão. A época de semeadura, o controle de 
plantas daninhas e os tratamentos fitossanitários obedeceram às 
indicações técnicas para cada cultura. A colheita de soja foi efetua-
da com colhedora automotriz especial para parcelas experimentais. 
Foram efetuadas as seguintes avaliações: rendimento de grãos (com 
umidade corrigida para 13%), componentes do rendimento (número 
de legumes por planta, número de grãos por planta, massa de grãos 
por planta e massa de mil grãos), população final de plantas, esta-
tura de plantas e altura de inserção do primeiro legume de soja. Os 
componentes do rendimento foram quantificados a partir da coleta, 
de dois metros lineares dentro da parcela de soja. As cultivares de 
soja usadas foram: em 2011, BMX Apollo RR, em 2012, BMX Turbo 
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RR, em 2013, BMX Turbo RR e em 2014, BMX Ativa RR, ambas de 
ciclo médio. Os dados experimentais foram submetidos a análise de 
variância individual e conjunta entre os sistemas de produção com 
integração lavoura-pecuária para as avaliações citadas acima nas 
safras de soja de 2008/09 e de 2014/15. Considerou-se o efeito do tra-
tamento como fixo, e o efeito do ano, como aleatório. Os dados obtidos 
foram submetidos à análise de variância complementada pelo teste 
de Tukey, a 5% de probabilidade, com uso do programa estatístico 
SAS versão 9,2 (SAS, 2008).

Resultados e Discussão

Na comparação conjunta das médias (2008/09 e 2014/15), não 
houve diferença para rendimento de grãos, número de legumes, nú-
mero de grãos, estatura de plantas, altura de inserção dos primei-
ros legumes e população final de plantas de soja entre os diferentes 
sistemas de produção com integração lavoura-pecuária (Tabelas 1 e 
2). O rendimento médio de grãos de soja no período foi de 3.053 kg 
ha-1(Tabela 1). O maior rendimento de grãos de soja na média dos 
sistemas de produção ocorreu na safra de 2014/15 (4.047 kg ha-1), 
enquanto que, o menor manifestou-se na safra de 2010/11 (2.270 kg 
ha-1). Porém, para massa de mil grãos de soja, houve diferença entre 
as médias na safra 2013/14 (Tabela 2). A soja cultivada após aveia 
branca, no sistema V foi superior para massa de mil grãos, em com-
paração com a soja cultivada após trigo, no sistema I e após aveia 
branca, no sistema IV. Houve, também, diferença entre as médias 
para estatura de plantas e a altura de inserção do primeiro legume 
de soja, na safra de 2008/09 (Tabela 2). A soja cultivada após trigo, 
nos sistemas I e II e após aveia branca, nos sistemas II e IV, apresen-
tou maior estatura de plantas, em relação a soja cultivada após aveia 
branca, no sistema III e após trigo, no sistema V. A soja cultivada 
após trigo, no sistema I, mostrou altura de inserção dos primeiros 



José Roberto Salvadori, Benami Bacaltchuk (Ed.)196

legumes mais elevado do que a soja cultivada após aveia branca, nos 
sistemas I, III, IV e V, e após trigo, nos sistemas IV e V.

Conclusões

Não há diferença entre os sistemas de produção com integração 
lavoura-pecuária para rendimento de grãos, número de legumes por 
planta, número de grãos por planta, massa de grãos por planta, mas-
sa de mil grãos, estatura de plantas, altura de inserção do primeiro 
legume e a população final de plantas de soja. Somente em um ano, a 
soja cultivada após aveia branca, no sistema V mostrou maior massa 
de mil grãos do que a soja cultivada após trigo, nos sistemas I e II e 
após aveia branca, no sistema IV.A menor estatura de plantas da soja 
ocorre após trigo no sistema V e após aveia branca, no sistema III e a 
altura de inserção do primeiro legume destacou-se na soja cultivada 
após trigo, no sistema I, em relação aos sistemas IV e V (alfafa).
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Tabela 1 – Rendimento de grãos, número de legumes por planta, número de grãos 
por planta e massa de grãos/planta de soja, em sistemas de produção 
com integração lavoura-pecuária, de 2008/09 e 2014/15. Embrapa Trigo, 
Passo Fundo, 2016.

Ano
Sistemas de produção

Média
CV

(%)
FSistema I Sistema II Sistema III Sistema IV Sistema V

Ab T Ab T Ab T Ab T Ab T
Rendimento de grãos (kg ha-1)

2008/09 2.671 2.309 2.655 2.423 2.490 2.724 2.799 2.837 2.519 2.489 2.592e 10 1,6ns
2009/10 2.480 2.391 2.306 2.252 2.331 2.300 2.762 2.894 2.453 2.491 2.466ef 11 2,5ns
2010/11 2.007 2.121 2.169 2.119 2.517 2.173 2.606 2.361 2.406 2.224 2.270f 11 2,5ns
2011/12 2.852 2.853 3.024 3.084 2.632 2.915 3.118 3.037 2.551 2.534 2.860d 13 1,4ns
2012/13 3.349 3.418 3.229 3.454 3.624 3.414 3.457 3.396 3.093 3.704 3.414c 15 0,5ns
2013/14 3,585 3.839 3.708 3.775 3.618 3.555 3.731 3.789 4.020 3.619 3.724b 7 1,0ns
2014/15 3.901 3.565 3.993 3.992 4.282 4.073 4.157 4.086 4.274 4.147 4.047a 9 1,4ns
Média 2.978 2.928 3.012 3.014 3.071 3.022 3.233 3.200 3.045 3.030 3.053  - 1,8ns

Número de legumes por planta de soja
2008/09 23 18 23 20 19 19 23 20 23 26 21e 28 0,8ns
2009/10 46 37 37 41 47 49 44 48 42 43 44b 15 1,5ns
2010/11 54 35 56 50 58 57 43 48 49 51 50a 27 1,1ns
2011/12 32 33 30 34 34 32 36 33 26 28 32cd 10 3,4ns
2012/13 48 45 46 48 45 55 46 52 49 54  49ab 20 0,5ns
2013/14 31 27 29 33 27 30 30 29 26 28 29d 21 0,5ns
2014/15 33 30 38 35 37 35 31 34 39 33 34c 17 0,9ns
Média 38 32 37 37 38 40 36 38 36 38  37  - 1,6ns

Número de grãos por planta de soja
2008/09 71 63 75 62 59 57 71 60 71 85 67bc 28 0,8ns
2009/10 90 72 70 77 90 99 81 99 84 94 86a 16 2,2ns
2010/11 79 66 84 83 89 63 77 71 63 63 74b 30 0,8ns
2011/12 58 73 66 70 67 66 74 68 57 62 66bc 20 0,7ns
2012/13 96 87 97 93 83 111 95 100  97 102 96a 23 0,5ns
1013/14 63 63 67 81 59 68 73 70 59 66 67bc 21 0,8ns
2014/15 61 53 63 64 66 60 60 60 70 54  61c 17 1,0ns
Média 74 68 75 76 73 75 76 76 72 75  74  - 0,6ns

Massa de grão por planta de soja (g)
2008/09 12 12 13 11 11 11 13 11 12 15 12bc 28 0,6ns
2009/10 14 12 11 12 15 16 13 15 14 15 14b 17 1,9ns
2010/11 12 10 13 13 14 12 12 11 10 10 11cd 22 1,1ns
2011/12 13 13 12 12 13 13 14 12 11 11 12bc 11 2,0ns
2012/13 20 18 19 19 17 22 18 19 20 20 19a 21 0,4ns
2013/14 12 12 13 15 11 13 13 14 12 13 13bc 20 0,6ns
2014/15  9  8 10 10 10 9 9 9 12 9 10d 18 1,3ns
Média 13 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 - 0,5ns

Abreviaturas: Ab: aveia branca e T: trigo. Sistema I: trigo/soja, ervilhaca/milho e aveia branca/soja; Sis-
tema II: trigo/soja, pastagem de aveia preta + ervilhaca/milho e aveia branca/soja; Sistema III: pastagem 
perene de estação fria (festuca + trevos + cornichão), depois produção de grãos do sistema I; Sistema 
IV: pastagem perene de estação quente (grama bermuda + trevos + cornichão + aveia preta + azevém), 
depois produção de grãos do sistema; e Sistema V: alfafa, depois produção de grãos do sistema I. Médias 
seguidas de mesma letra, minúscula na vertical, não apresentam diferenças significativas, ao nível de 5 % 
de probabilidade, pelo teste de Tukey. ns: não significativo.
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Tabela 2 – Massa de mil grãos de soja, estatura de plantas e altura de inserção do 
primeiro legume de soja em sistemas de produção com integração lavou-
ra-pecuária, de 2008/09 e 2014/15. Embrapa Trigo, Passo Fundo, 2016.

Ano

Sistemas de produção

Média
CV

(%)
FSistema I Sistema II Sistema III Sistema IV Sistema V

Ab T Ab T Ab T Ab T Ab T

Massa de mil grãos de soja (g)

2008/09 172 183 177 187 184 184 182 186 172 138 176c 14 1,3ns

2009/10 155 165 156 153 164 159 164 155 165 157 159d 7 0,8ns

2010/11 157 154 153 152 154 158 157 151 158 155 155d 7 0,3ns

2011/12 181  184 186 180 198 193  190 176 191 175 185bc 7 1,2ns

2012/13 208  208 200  208  212 197  190 193  205 192 201a 6 1,8ns

2013/14 194AB 185B 196AB 184B 196AB 196AB 184B 201AB 207A 199AB 194ab 4 4,1**

2014/15 157  158 157  160  157  157  158 157  172 168 160d 5 1,8ns

Média 175 178 175 175  181  178 175  173 181  169 176 - 1,8ns

Estatura de plantas de soja (cm)

2008/09  97AB 101A  104A 100A  91B  98AB 100A  95AB 94AB 91B 97b 6 2,4*

2009/10 95 93 95 89 82 90 90 91 80 91 90c 7 2,0ns

2010/11 104 104  104 104  104 106  106 114 103 106 105a 10 0,4ns

2011/12 65 61 69 64 64 62 64 61 61 55 63f 8 2,1ns

2012/13 69 65 67 71 68 70 63 70 68 68 68e 9 0,7ns

2013/14 75 80 77 76 74 77 79 76 78 72 76d 8 0,5ns

2014/15 75 71 76 73 79 77 73 76 77 75 75d 9 0,4ns

Média 83 82 84 82 80 83 82 83 80 80  82 - 1,4ns

Altura de inserção do primeiro legume de soja (cm)

2008/09 25BC 30A 27AB 27AB 26BC 29AB 25BC 26BC 26BC 23C 27a 9 2,6*

2009/10 25 24 24 22 21 23 24 20 22 22 23b 13 1,5ns

2010/11  22 23  21 21 20  19 20  21  19 18 20c 13 1,4ns

2011/12 18 16 19 18 16 18 16 17 17 16 17d 11 1,4ns

2012/13 12 11 12 12 12 11 11 13 12 12 12e 20 0,3ns

2013/14 20 21 21 20 21 20 21 22 23 20 21c 10 0,8ns

2014/15 16 16 16 14 16 17 14 16 15 16 16d 19 0,5ns

Média  20 20  20 19  19  20 19  19  19 18  19 - 1,9ns
Abreviaturas: Ab: aveia branca e T: trigo. Sistema I: trigo/soja, ervilhaca/milho e aveia branca/soja; Sistema 
II: trigo/soja, pastagem de aveia preta + ervilhaca/milho e aveia branca/soja; Sistema III: pastagem perene 
de estação fria (festuca + trevos + cornichão), depois produção de grãos do sistema I; Sistema IV: pasta-
gem perene de estação quente (grama bermuda + trevos + cornichão + aveia preta + azevém), depois pro-
dução de grãos do sistema I; e Sistema V: alfafa, depois produção de grãos do sistema I. Médias seguidas 
de mesma letra, minúscula na vertical e maiúscula na horizontal, não apresentam diferenças significativas, 
ao nível de 5 % de probabilidade, pelo teste de Tukey. ns: não significativo;*: nível de significância de 5 %; 
e ** nível de significância de 1%.
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SISTEMAS DE PRODUÇÃO COM INTEGRAÇÃO LAVOURA-PECUÁRIA  
EM DIFERENTES MANEJOS DE SOLO: RENDIMENTO E CARACTERÍSTICAS 

AGRONÔMICAS DE SOJA

Henrique Pereira dos Santos1; Renato Serena Fontaneli2; Anderson Santi3; 

Taynara Possebom4; Ingrid de Almeida Rebechi5

Introdução

A utilização do sistema de produção com integração lavoura-pe-
cuária, que se caracteriza pela alternância entre a produção de grãos 
e pastagem ou corte da forragem para oferta aos animais, em uma 
mesma área, é um sistema que permite a diversificação da produção, 
indução de rotação de culturas e ciclagem de nutrientes (KUNZ et al., 
2013). O pisoteio dos animais ou o corte da forragem, diferentes sis-
temas de manejo de solo, bem como a movimentação das máquinas 
por ocasião da semeadura e demais tratos culturais, na área á longo 
prazo, podem provocar a compactação do solo, e consequentemente 
diminuir o rendimento das culturas produtoras de grãos de inverno 
ou de verão (SANTOS et al., 2013). Este trabalho teve como objeti-
vo avaliar diferentes sistemas de manejo de solo no rendimento de 
grãos e outras características agronômicas de soja em sistemas de 
produção com integração lavoura-pecuária.

1 Eng. agrônomo, Dr, Pesquisador da Embrapa Trigo, Caixa Postal 3081 99050-970 Passo 
Fundo, RS. E-mail: Henrique.santos@embrapa.br

2 Eng. agrônomo, PhD, Pesquisador da Embrapa Trigo.
3 Eng. agrônomo, MSc, Pesquisador da Embrapa Trigo.
4 Acadêmica de Agronomia da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária da UPF. 

Bolsista do PIBIC-CNPq da Embrapa Trigo. 
5 Acadêmica de Agronomia da Faculdade IDEAU. Instituto de Desenvolvimento Educacio-

nal do Alto Uruguai. Bolsista do PIBIC-CNPq da Embrapa Trigo. 
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Metodologia

O experimento vem sendo conduzido no campo experimental da 
Embrapa Trigo, no município de Coxilha, RS, desde 1995, em Latos-
solo Vermelho típico, de textura argilosa e relevo suave ondulado. 
Foi usado delineamento experimental de blocos ao acaso, com parce-
las subdivididas e quatro repetições. A parcela principal foi consti-
tuída pelos tipos de manejo de solo, e as subparcelas, pelos sistemas 
de produção com integração lavoura-pecuária. A parcela principal 
media 1400 m2 (10 de largura por 140 m de comprimento), e subpar-
cela, 200 m2 (10 de largura por 20 m de comprimento). Os tratamen-
tos foram constituídos por dois tipos de manejo de solo: 1) sistema 
plantio direto e 2) cultivo mínimo, e por seis sistemas de produção 
com integração lavoura pecuária: Sistema I: trigo/soja e ervilhaca/
milho; Sistema II: trigo/soja e pastagem de aveia preta/milho; Siste-
ma III: trigo/soja e pastagem de aveia preta/soja; Sistema IV: trigo/
soja e ervilha/milho; Sistema V: trigo/soja, triticale duplo propósito/
soja e ervilhaca/soja; e Sistema VI: trigo/soja, aveia branca de duplo 
propósito/soja e trigo duplo propósito/soja. Como não havia animais 
disponíveis para pastejo, as espécies que deveriam ser pastejadas 
foram cortadas, em período sem excesso de umidade com máquina 
colhedora de forragem, quando as gramíneas atingiram altura de, 
aproximadamente, 30 cm, deixando-se uma altura de resteva de 7 a 
10 cm, uma ou duas vezes por ano. As plantas cortadas foram coleta-
das e retiradas da área das parcelas para posterior avaliação de ma-
téria verde e matéria seca. A adubação de manutenção foi realizada 
de acordo com a indicação para cada cultura e baseada em resultados 
de análise de solo. As amostras de solo foram coletadas anualmente, 
após a colheita das culturas de verão. A época de semeadura, o contro-
le de plantas daninhas e os tratamentos fitossanitários obedeceram 
às indicações técnicas para cada cultura. A colheita de soja foi efetu-
ada com colhedora automotriz especial para parcelas experimentais. 
Foram efetuadas as seguintes avaliações: rendimento de grãos (com 
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umidade corrigida para 13%), componentes do rendimento (número 
de legumes por planta, número de grãos por planta, massa de grãos 
por planta e massa de mil grãos), população final de plantas, esta-
tura de plantas e altura de inserção do primeiro legume de soja. Os 
componentes do rendimento foram quantificados a partir da coleta, 
dois metros lineares dentro da parcela de soja. As cultivares de soja 
usadas foram: em 2013, BMX Turbo RR e em 2014, BMX Ativa RR. 
Os dados experimentais foram submetidos a análise de variância 
individual e conjunta entre os sistemas de manejo de solo e sistemas 
de produção com integração lavoura-pecuária para as avaliações ci-
tadas acima nas safras de soja de 2013/14 e de 2014/15. Considerou-
-se o efeito do tratamento como fixo, e o efeito do ano, como aleatório.

Resultados e Discussão

Na comparação anual em cada sistema de manejo de solo (cul-
tivo mínimo e sistema plantio direto), nas safras de 2013/14 e de 
2014/15, não houve diferença entre as médias de rendimento de 
grãos, da massa de mil grãos, do número de legumes, do número de 
grãos, da estatura de plantas (resultados não mostrados), da altura 
de inserção dos primeiros legumes (resultados não mostrados) e da 
população final de plantas (Tabelas 1 e 2). Na comparação conjunta 
das duas safras para cada sistema de manejo de solo, também, não 
houve diferença para os parâmetros estudados. Na comparação de 
cada safra entre os sistemas de produção que compuseram os trata-
mentos com soja também não houve diferença entre os parâmetros 
avaliados. Ou seja, as culturas que antecederam a soja, tanto para 
produção de grãos, cobertura de solo ou ofertar pasto no inverno não 
afetaram as variáveis avaliadas. Na comparação conjunta de todos 
os tratamentos com a cultura de soja, houve diferença somente para 
rendimento de grãos (Tabela 1). Nesse caso, a soja semeada em cul-
tivo mínimo mostrou maior rendimento de grãos do que a soja se-
meada em sistema plantio direto. Nas duas safras avaliadas, houve 
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excesso de chuva na estação de crescimento da soja o que deve ter 
beneficiado o cultivo mínimo, em relação ao sistema plantio direto, 
resultando na diferença para rendimento de grãos entre esses dois 
manejos de solo. Nas duas safras (2013/14 e 2014/15), o excesso de 
chuva ocorreu entre janeiro e março de 2014 e de 2015. Em ambas 
as safras, provavelmente, no cultivo mínimo a infiltração de água 
no solo em maior quantidade pode ter sido mais eficiente do que no 
sistema plantio direto, além da maior decomposição da matéria or-
gânica e liberação de nutrientes para a próxima safra.

Conclusões

O rendimento de grãos da soja semeada em cultivo mínimo foi 
superior ao da soja semeada em sistema plantio direto. Não houve 
diferença entre os sistemas de manejo de solo para o número de le-
gumes por planta, o número de grãos por planta, a massa de grãos, a 
massa de mil grãos, a estatura de plantas, a altura de inserção dos 
primeiros legumes e a população final de plantas de soja.
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Tabela 1 – Rendimento de grão, número de legumes e número de grãos por planta 
de soja, em sistemas de produção integração lavoura-pecuária, consi-
derando diferentes sistemas de manejo de solo, de 2013/14 e 2014/15. 
Embrapa Trigo, Passo Fundo, 2015.

Sistema de
produção

Tipos de manejo do solo Média
SPD CM SPD CM2013/14 2014/15 2013/14 2014/15

Rendimento de grãos (kg ha-1)
Sistema I: S/T 3.254 3.741 3.205 3.702 3.498 3.453 
Sistema II: S/T 3.104 3.174 3.329 3.873 3.139 3.600 
Sistema III: S/T 2.949 3.535 3.028 3.736 3.242 3.382 
S/Ap 3.301 3.377 3.306 3.608 3.339 3.457 
Sistema IV: S/T 3.432 3.515 3.176 3.490 3.474 3.333 
Sistema V: S/T 3.123 3.889 3.222 3.609 3.506 3.415 
                   S/Tl 2.877 3.216 3.081 3.855 3.047 3.468 
                   S/E 3.077 3.128 3.387 3.912 3.102 3.650 
Sistema VI: S/T 2.954 3.484 2.855 3.605 3.219 3.230 
                   S/Ab 2.814 3.208 2913 3.591 3.011 3.252 
                   S/Td 3.245 3.059 3018 3.503 3.152 3.261 
Média 3.103 3.393 3.138 3.680 3.248 B 3.409 A
C.V. (%) 12 11 10 12 - -
F. tratamentos  1,1ns 1,8ns  1,2ns 0,4ns 2,0ns 1,2ns

Número de legumes por planta
Sistema I: S/T 32 31 29 31 32 30 
Sistema II: S/T 31 34 31 39 33 35 
Sistema III: S/T 28 33 24 29 31 31 
S/Ap 31 32 35 31 31 33 
Sistema IV: S/T 32 32 31 31 32 31 
Sistema V: S/T 32 32 32 31 32 31 
                   S/Tl 30 31 36 32 31 31 
                   S/E 45 30 30 28 37 32 
Sistema VI: S/T 29 35 31 30 32 30 
                   S/Ab 35 32 39 39 33 39 
                   S/Td 25 30 31 31 31 31 
Média 32 32 32 32 32 A 32 A
C.V. (%) 25 12 26 16  -   -
F. tratamentos 1,6ns 0,8ns 0,9ns 2,1ns 1,0ns 1,9ns

Número de grãos por planta
Sistema I: S/T 72 88 70 67 80 69 
Sistema II: S/T 65 78 64 67 71 65 
Sistema III: S/T 61 70 61 60 65 61 
S/Ap 70 64 75 65 68 70 
Sistema IV: S/T 68 63 74 67 66 71 
Sistema V: S/T 76 64 66 63 70 64 
                   S/Tl 67 61 68 66 64 67 
                   S/E 84 65 80 62 75 71 
Sistema VI: S/T 64 66 65 58 63 62 
                   S/Ab 71 66 65 61 69 62 
                   S/Td  72 64 61 58 68 60 
Média 72 68 69 63 69 66 
C.V. (%) 20 20 28 21   -  -
F. tratamentos 1,2ns 1,2ns 1,2ns 0,3ns 1,2ns 0,7ns

SPD: sistema plantio direto e CM: cultivo mínimo. Ap: aveia preta; Ab: aveia branca; E: ervilhaca; S: soja; 
T: trigo; Tl: triticale e Td: trigo de duplo propósito. Sistema I: T/S e E/milho; Sistema II: T/S e pastagem de 
Ap/milho; Sistema III:T/S e pastagem de Ap/S; Sistema IV: T/S e ervilha/milho; Sistema V: T/S, Tl de duplo 
propósito/soja e E/S; e Sistema VI: T/S, Ab de duplo propósito/S e T de duplo propósito/S. Médias seguidas 
da mesma letra maiúscula, na horizontal, não diferem, ao nível de 5%de probabilidade, pelo teste de Tukey. 
ns: não significativo.
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Tabela 2 – Massa de grãos por planta, massa de mil grãos por planta e popula-
ção final de plantas de soja/m2, em sistemas de produção integração 
lavoura-pecuária, considerando diferentes sistemas de manejo de solo, 
de 2013/14 e 2014/14.Embrapa Trigo, Passo Fundo, 2015.

Sistema de
produção

Tipos de manejo do solo Média
SPD CM SPD CM2013/14 2014/15 2013/14 2014/15

Massa de grãos por planta (g)
Sistema I: S/T 12 b 13 11 10 12 11 
Sistema II: S/T 11 b 11 10 11 11 11 
Sistema III: S/T 10 b 10  7  8 10  9 
 S/Ap 11 b  9 13  9 10 11
Sistema IV: S/T 12 b 10 13  9 11 11
Sistema V: S/T 13 b 10 11  9 11 10
                   S/Tl 11 b  9 12 10 10 11
                   S/E 18 a  9 14  9 13 11 
Sistema VI: S/T 11 b  9 11  8 10 10 
                   S/Ab 12 b  9 14  9 10 11 
                   S/Td 12 b  8 11  9 10 10 
Média 12 10 12  9 11 11
C.V. (%) 20 21 29 21   -   -
F. tratamentos 3,2** 1,5ns 1,2ns 0,7ns 2,4ns 0,7ns

Massa de mil grãos de soja (g)
Sistema I: S/T 170 146 164 144 158 154 
Sistema II: S/T 168 146 165 207 157 186 
Sistema III: S/T 164 144 168 133 154 151 
S/Ap 166 138 172 143 151 158 
Sistema IV: S/T 177 152 174 138 165 156 
Sistema V: S/T 167 152 173 141 159 157 
                   S/Tl 170 142 173 153 156 163 
                   S/E 181 133 177 140 157 159 
Sistema VI: S/T 169 141 168 141 155 154 
                   S/Ab 167 133 164 147 150 155 
                   S/Td 167 130 178 151 149 165 
Média 170 142 171 149 156 158 
C.V. (%)     5    7     6   24    -    -
F. tratamentos 1,5ns 1,9ns 1,1ns 1,2ns 1,5ns 1,0ns

População final de plantas de soja.m2

Sistema I: S/T 27 40 25 42 34 33 
Sistema II: S/T 25 40 25 38 33 32 
Sistema III: S/T 27 38 26 40 32 33 
 S/Ap 23 37 24 46 30 33 
Sistema IV: S/T 26 40 25 41 33 33 
Sistema V: S/T 24 39 26 40 31 33 
                   S/Tl 24 41 24 41 33 33 
                   S/E 20 40 24 46 30 35 
Sistema VI: S/T 24 42 27 38 33 33 
                   S/Ab 23 39 21 42 31 32 
                   S/Td 26 44 25 43 35 33 
Média 25 40 25 41 32 33 
C.V. (%) 13 13 17 14  -  -
F. tratamentos 1,6ns 0,5ns 0,5ns 0,5ns 1,-ns 0,2ns

SPD: sistema plantio direto e CM: cultivo mínimo. Ap: aveia preta; Ab: aveia branca; E: ervilhaca; S: soja; T: 
trigo; Tl: triticale e Td: trigo de duplo propósito. Sistema I: T/S e E/milho; Sistema II: T/S e pastagem de Ap/
milho; Sistema III:T/S e pastagem de Ap/S; Sistema IV: T/S e ervilha/milho; Sistema V: T/S, Tl de duplo pro-
pósito/soja e E/S; e Sistema VI: T/S, Ab de duplo propósito/S e T de duplo propósito/S. ns: não significativo.
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SISTEMAS DE IMPLANTAÇÃO E PLANTAS DE COBERTURA DE  
INVERNO NA ENTRESSAFRA SOBRE A PRODUTIVIDADE DE SOJA  

EM ÁREAS DE ARROZ IRRIGADO

Bruno Behenck Aramburu2; Enio Marchesan1; Silvana Spaniol Fin3; Marcos Stefanello Murari 2; 

 João Alberto Pedroso Farenzena2

Introdução

Na safra 2014/2015 cultivaram-se em torno de 300 mil hectares 
de soja em áreas de arroz irrigado no Estado do Rio Grande do Sul 
(IRGA, 2015). Apesar da expansão da cultura, há dificuldades no 
manejo dessas áreas para o seu cultivo, pois as mesmas apresen-
tam características físicas desfavoráveis, como baixa condutividade 
hidráulica e compactação subsuperficial do solo (BAMBERG et al., 
2009), o que proporciona rápida saturação do solo diminuindo sua 
oxigenação, desfavorecendo o crescimento das raízes e consequen-
temente a fixação biológica de nitrogênio. Alguns manejos realiza-
dos previamente ou no momento da semeadura podem auxiliar na 
descompactação e drenagem desses solos. A escarificação é uma al-
ternativa que apresenta efeito no rompimento de parte da camada 
compactada do solo (ABREU et al., 2004), aumentando a infiltração 
e retenção de água, pelo aumento da relação macroporos/microporos 
(XU & MERMOUD, 2001) e, além disso, pode proporcionar melhores 
condições ao desenvolvimento radicular 

O sistema de microcamalhão promove benefícios na drenagem 
superficial de água, por meio da elevação do leito de semeadura as-
sociada a confecção de sulcos, proporcionando que o sistema radi-

1 Eng. agrônomo Dr. Grupo de Pesquisa em Arroz Irrigado da Universidade Federal de 
Santa Maria, Avenida Roraima, nº 1000, Bairro Camobi, CEP 97105-900, Santa Maria - 
RS. E-mail: eniomarchesan@gmail.com

2 Acadêmico do curso de Agronomia, Universidade Federal de Santa Maria.
3 Eng. agrônoma, Mestranda da Universidade Federal de Santa Maria.
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cular das plantas permaneça em um local mais elevado quando a 
umidade do solo for excessiva (MÁRQUEZ, 2001). Porém, essas prá-
ticas implicam em maiores custos, pois requerem elevada demanda 
energética resultando em maior gasto de combustível, e ainda, no 
caso da escarificação, ser uma operação adicional. Nesse sentido, a 
utilização de plantas de cobertura no inverno pode contribuir para a 
manutenção dos atributos físicos do solo promovidos pelos sistemas 
de implantação quando se visa uma segunda safra na mesma área, 
além de proporcionar melhorias as características físicas, químicas e 
biológicas do solo. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito 
dos sistemas de implantação realizados em momentos distintos, as-
sociado ao uso de plantas de cobertura do solo no período de inverno, 
sobre rendimento de grãos de soja.

Metodologia

O experimento foi conduzido a partir da safra de inverno de 
2015 até a safra de verão 2015/2016, em área didático experimental 
de várzea do Departamento de Fitotecnia da Universidade Federal 
de Santa Maria. O solo é classificado como Planossolo Háplico eu-
trófico arênico pertencente à unidade de mapeamento Vacacaí (EM-
BRAPA, 2013). O delineamento experimental utilizado foi blocos ao 
acaso, em esquema fatorial (4x4), com quatro repetições, sendo fai-
xas para no níveis do fator

A e D. O fator A foi composto por sistemas de implantação: Esc 
2014 - escarificação do solo 12 meses antes da semeadura, a uma 
profundidade de 0,25m com um escarificador de 5 hastes espaçadas 
0,35m; Esc 2015 - escarificação do solo na semeadura no mês da se-
meadura, a uma profundidade de 0,25m com o mesmo escarificador 
do Esc 2014; Micro 2014 - microcamalhão realizado 12 meses antes 
da semeadura; Micro 2015 - microcamalhão realizado no momento 
da semeadura. O fator D foi composto por plantas de cobertura do 
solo no período de inverno: Aveia, azevém, trigo e pousio. A semea-
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dura do azevém e aveia foi realizada a lanço no mês de abril de 2015, 
nas densidades de semeadura 50 kg ha-1 e 80 kg ha-1 respectivamen-
te. O trigo foi semeado em linha, com espaçamento de 0,17m, no mês 
de maio, na densidade de 300 sementes m-2. No pousio foi realizado o 
controle químico, com utilização de herbicida de ação total, conforme 
a incidência de plantas daninhas na área. A adubação de base foi 
realizada conforme a indicação da análise de solo e os demais tratos 
culturais foram realizados conforme recomendações técnicas para as 
culturas. A dessecação das plantas de cobertura do solo foi realizada 
35 dias antes da semeadura da soja.

As unidades experimentais foram compostas por 6 linhas es-
paçadas a 0,50 m, com 4,8 m de comprimento, totalizando uma área 
de 14,4 m-2. A cultivar utilizada foi a BMX Valente RR (6968 RSF), 
na densidade de 14 sementes por metro linear. A semeadura do ex-
perimento foi realizada no dia 25 de novembro de 2015, no entanto, 
devido à baixa emergência de plantas causado pelo excesso de pre-
cipitação pluvial, realizou-se ressemeadura no dia 07 de dezembro 
de 2015.

Nos tratamentos Esc 2014, Micro 2014 e Esc 2015, foi utilizado 
uma semeadora-adubadora, pantográfica com seis linhas espaçadas 
0,50 m, com massa aproximada de 2335 kg, marca Massey Fergu-
son®, modelo MF 407, equipada com disco liso de 470 mm de diâme-
tro para realização do corte da palha e disco duplo com 400 e 390 mm 
de diâmetro na deposição do fertilizante. 

No tratamento Micro 2015 foi utilizada uma semeadora cama-
lhoneira, com seis linhas espaçadas 0,50 m, com massa aproximada 
de 3750 kg, marca Industrial KF®, modelo Hyper Plus, composta por 
três aivecas responsáveis pela formação dos microcamalhões, sendo 
cada microcamalhão composto por duas linhas de cultivo posiciona-
das na borda de cada elevação. Foi utilizado o disco liso de 470 mm 
de diâmetro para realização do corte da palha e sulcador de fertili-
zante tipo haste com 415 mm comprimento, e 1,27 m de largura, e 
2,57 m de largura da ponteira, com ângulo de ataque de 14°. Na safra 
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anterior, onde os preparos do solo foram realizados para os sistemas 
Esc 2014 e Micro 2014 foi cultivado soja e após a colheita, realizada 
a semeadura das plantas de cobertura de inverno em toda área.

Avaliou-se o estande inicial de plantas de soja, aos 15 dias após 
a semeadura, sendo realizada a contagem das plântulas emergidas 
em 2m de linha de semeadura, transformando posteriormente em 
plântulas emergidas por m². O número de nódulos por planta foi ava-
liado através da contagem do número de nódulos ≥ 2mm de diâmetro 
na raiz principal e nas raízes secundárias de cinco plantas no estádio 
R5. Após a contagem, os nódulos foram levados a estufa de circula-
ção forçada de ar em temperatura de 65°C até peso constante. Após, 
foram pesados em balança de precisão para obtenção da massa seca 
de nódulos por planta. A resistência mecânica do solo à penetração 
foi determinada na linha de semeadura de cada tratamento, 45 dias 
após a semeadura, na camada de 0,0–0,3 m, através da utilização de 
um penetroLOG digital modelo PLG 1020 da marca Falker®. O rendi-
mento de grãos foi determinado através da colheita manual em área 
útil de 4m². Após, os dados foram corrigidos para 13% de umidade 
e convertidos para kg ha1. Os parâmetros avaliados foram submeti-
dos ao teste das pressuposições do modelo matemático. A análise da 
variância foi realizada através do teste F. Quando significativas, as 
médias foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade 
de erro, utilizando o programa estatístico SISVAR® versão 5,1.

Resultado e Discussão

O estande inicial de plantas e o rendimento de grãos de soja não 
foram influenciados pelas plantas de cobertura de inverno, obtendo-
-se significância estatística apenas para os sistemas de implantação. 
Deste modo, será apresentada a média dos valores das plantas de 
cobertura de inverno para essas avaliações. 

Como pode-se observar na Figura 1A, os sistemas de implan-
tação em que o manejo do solo foi realizado próximo à semeadura 
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(Esc 2015, Micro 2015) proporcionam maior estande de plantas e 
rendimento de grãos de soja. O sistema de implantação Micro 2015 
apresentou, em números absolutos, os maiores valores para essas 
avaliações, no entanto, não diferiu estatisticamente do sistema Esc 
2015 e ainda para o Esc 2014 no rendimento de grãos. 

Figura 1 – Estande de plantas e rendimento de grãos de soja (A), resistência do 
solo à penetração mecânica em função de sistemas de implantação e 
plantas de cobertura de inverno (B). (1) médias não seguidas de mesma 
letra no sentido horizontal das barras diferem entre si pelo teste Tukey 
a 5% de probabilidade de erro; ns = não significativo. Esc 2014 - esca-
rificação do solo 12 meses antes da semeadura, Esc 2015 - escarifica-
ção do solo na semeadura; Micro 2014 - microcamalhão realizado 12 
meses antes da semeadura; Micro 2015 - microcamalhão realizado no 
momento da semeadura; PC - plantas de cobertura de inverno. Umi-
dade volumétrica no momento da avaliação de resistência do solo à 
penetração mecânica = 0,34 m³.m-3. Santa Maria, RS. 2016.

Conforme verificado na Figura 1B, até cerca de 10 cm de profun-
didade todos os sistemas de implantação apresentaram baixa resis-
tência do solo à penetração mecânica e foram semelhantes entre si. A 
partir desta profundidade, Esc 2014 e Esc 2015 apresentaram os me-
nores valores de resistência à penetração e as maiores produtividades. 
Embora os sistemas Micro 2014 e Micro 2015 tenham os maiores va-
lores de resistência, o sistema Micro 2015 obteve maior produtividade, 
podendo este resultado estar associado ao efeito do microcamalhão 
que era mais elevado do que o Micro 2014, realizado no ano anterior.
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Em relação as avalições de número de nódulos e massa seca 
de nódulos por planta, não houve interação entre as plantas de co-
bertura do solo e os sistemas de implantação utilizados no estudo 
(Tabela 1). No entanto, o sistema de implantação Micro 2015 obteve 
o maior valor de número de nódulos e massa seca de nódulos por 
planta quando comparado aos demais tratamentos, explicando o 
acréscimo no rendimento de grãos proporcionado por esse sistema. 
Em trabalho realizado por Brandelero et al. (2009), mais de 40% dos 
resultados de rendimento de grãos se correlacionaram com a nodula-
ção (número e massa seca de nódulos), demonstrando alta interação 
com o rendimento de grãos na cultura da soja. 

Tabela 1 – Número de nódulos e massa seca de nódulo (MSN) de plantas de soja 
no estádio R5 de desenvolvimento da cultura, em função dos sistemas 
de implantação e de plantas de cobertura no inverno. Cultivar BMX Va-
lente, Santa Maria, RS. 2016. 

Sistemas de implantação Número de nódulos (n־) MSN (g.planta-1)

Esc 2014 89,9 b* 0,61 b

Esc 2015 93,5 ab 0,57 b

Micro 2014 84,9 b 0,56 b

Micro 2015 112,9 a 0,79 a

Plantas de cobertura

Aveia 98,4ns 0,64 ab

Azevém 84,3 0,58 b

Pousio 105,1 0,70 a

Trigo 92,0 0,59 b

Média geral 95,0 0,63

CV (%) 18,1 13,9
*médias não seguidas de mesma letra na coluna diferem entre si pelo teste Tukey a 5% de probabilidade 
de erro; ns = não significativo.

Conclusão

Os sistemas de implantação realizados próximos à semeadu-
ra da soja implicam em maior estande de plantas e rendimento de 
grãos da cultura.
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A confecção de microcamalhão no momento da semeadura pro-
porciona menor resistência à penetração mecânica nos primeiros 8 
cm de profundidade, maior número de nódulos e massa seca de nó-
dulos por planta de soja.
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4. Comissão de Entomologia

A Comissão de Entomologia, tendo como coordenador o Eng. 
Agr. Dr. Jonas Arnemann (UFSM) e relator o Eng. Agr. Dr. Jose Ro-
berto Salvadori (UPF), reuniu-se no dia 10 de agosto de 2016 nas 
dependências da Universidade de Passo Fundo, em Passo Fundo, RS, 
contando com a presença dos seguintes participantes:

4.1 Participantes 

4.1.1 Representantes credenciados 

Jonas Arnemann (UFSM) – titular
Jose Roberto Salvadori (UPF) – titular
Arnald Barbosa de Oliveira (Embrapa Soja) – titular
João Luiz Reichert (UPF) - suplente

4.1.2 Demais participantes

Clérison Régis Perini- UFSM
Crislaine Sartori Suzana- UPF
Diana Schmitz- UPF
Eduardo Augusto T. Oliveira- Basf
Eduardo R. Kolnig- UPF
Francis Fiorentin- UPF
Gabriela M. a. Backes- UPF
Gerson Muller- DALLAS
Lucas Bruschi- UPF
Luis Evandro S. Pereira- UPF
Maiara Fiorentin- UPF
Marcos Ivan Bilibio- UPF
Raquel Damiani- UPF 
Regis Felipe Staicke- UFSM

4.2 Trabalhos apresentados
 EFEITO DE SOJA BT E DO TRATAMENTO DE SEMENTES COM 

INSETICIDAS EM SOJA CONVENCIONAL SOBRE LAGARTAS 
DE 1º ÍNSTAR DE HELICOVERPA ARMIGERA. Crislaine Sartori 
Suzana, Raquel Damiani; Renan Teston, Leticia Slongo Fortuna; 
José Roberto Salvadori
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 EFEITO DE SOJA BT E DO TRATAMENTO DE SEMENTES COM 
INSETICIDAS EM SOJA CONVENCIONAL SOBRE LAGARTAS 
DE 3º ÍNSTAR DE HELICOVERPA ARMIGERA. Crislaine Sartori 
Suzana; Augusto Gelain Rebeschini; Leticia Slongo Fortuna; Ra-
quel Damiani;José Roberto Salvadori

 EFEITO DE SOJA BT E DO TRATAMENTO DE SEMENTES COM 
INSETICIDAS EM SOJA CONVENCIONAL SOBRE LAGARTAS 
DE 5º- 6º INSTAR DE HELICOVERPA ARMIGERA. Crislaine Sar-
tori Suzana; Rodrigo Andreani; Raquel Damiani; Iloi Orso Filho; 
José Roberto Salvadori

 FLUTUAÇÃO POPULACIONAL DE ADULTOS DE HELICOVER-
PA ARMIGERA (HÜBNER) (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE), EM 
PASSO FUNDO, RS, em 2015/16. Eduardo Roberto Koenig; Cris-
laine Sartori Suzana; Ilói Orso Filho; Lucas Bruschi; Luiz Matheus 
Bastiani; José Roberto Salvadori

 EFEITO DO TRATAMENTO DE SEMENTES COM INSETICI-
DAS NA QUALIDADE FISIOLÓGICA DAS SEMENTES DE SOJA. 
Francis Junior Rigo Fiorentin; Raquel Damiani; Crislaine Sartori 
Suzana; José Roberto Salvadori

 DESEMPENHO BIOLÓGICO DE HELICOVERPA ARMIGERA 
EM SOJA E DIETA ARTIFICIAL. Raquel Damiani; Crislaine S. Su-
zana; José R. Salvadori

 CONTROLE QUÍMICO E BIOLÓGICO DE Helicoverpa armige-
ra EM SOJA. Clérison Régis Perini; Thaiza Bissacot Basso; Lucas 
Hahn1; Daniele Aguiar; Dayanna do Nascimento Machado; Jerson 
Vanderlei Carús Guedes 

 MÚLTIPLAS INCURSÕES DE Helicoverpa armigera NO CONE 
SUL DA AMÉRICA. Jonas André Arnemann; Jerson Vanderlei Ca-
rús Guedes; Frederico Hickman; Manoela Beche; Maicon Ribeiro 
Machado; Wee Tek Tay 

 DANOS DE Helicoverpa armigera NA FASE REPRODUTIVA DA 
SOJA. Regis Felipe Stacke; Jonas André Arnemann; Regina Sonete 
Stacke; Thiago Tales Strahl; Jerson Vanderlei Carús Guedes 



José Roberto Salvadori, Benami Bacaltchuk (Ed.)214

Trabalho destaque
 MÚLTIPLAS INCURSÕES DE Helicoverpa armigera NO CONE 

SUL DA AMÉRICA. Jonas André Arnemann; Jerson Vanderlei Ca-
rús Guedes; Frederico Hickman; Manoela Beche; Maicon Ribeiro 
Machado; Wee Tek Tay 

4.3 Atualização das indicações técnicas 
Não houve atualização.

4.4 Necessidades e prioridades de pesquisa
• Estabelecimento dos níveis de ação para Helicoverpa armigera.
• Avaliação da eficiência de inseticidas para o controle de Chrysodeixis 

includens.

4.5 Proposições apresentadas

Não foram apresentadas proposições.

4.6 Assuntos gerais

Não houve.

4.7 Resumos
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CONTROLE QUÍMICO E BIOLÓGICO DE Helicoverpa armigera EM SOJA

Clérison Régis Perini1; Thaiza Bissacot Basso1; Lucas Hahn1; Daniele Aguiar1;  

Dayanna do Nascimento Machado1; Jerson Vanderlei Carús Guedes1

Introdução

A presença de Helicoverpa armigera (Hübner) (Lepidoptera: 
Noctuidae), confirmada no Brasil (CZEPAK et al., 2013), trouxe sé-
rias implicações para o manejo desta praga nas principais culturas, 
especialmente na soja. O manejo de H. armigera em soja apresenta 
enormes desafios, devido aos danos e à pouca informação disponível 
sobre a eficiência de controle de inseticidas químicos e biológicos so-
bre essa praga.

A falta de informação sobre o controle fez com que o Ministério 
da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA) tomasse medidas 
emergenciais, tal como, o registro emergencial de inseticidas para o 
controle de H. armigera. Essa medida proporciona recomendações 
de manejo aos produtores passíveis de dúvidas e erros. Essa medida 
emergencial trouxe possibilidades de controle da praga, entretan-
to, a falta de resultados de pesquisa que comprovasse a eficiência 
desses produtos, trouxe dúvidas e insegurança no momento das re-
comendações de controle, em alguns casos, resultando na aplicação 
excessiva de inseticidas.

Nesse contexto, para avaliar a eficiência de controle de insetici-
das químicos e biológicos sobre H. armigera, foram conduzidos dois 
experimentos em condições de campo, em dois locais com diferentes 
condições ambientais. 

1 Eng. Agrônomo, Mestre em Agronomia, doutorando do PPG Agronomia da Universi-
dade Federal de Santa Maria, Prédio 44G, CEP 97105-900, Santa Maria, RS. E-mail: 
periniagro@gmail.com
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Metodologia

Os experimentos foram realizados durante a safra 2013/2014 
em Restinga Seca e Santa Maria, RS, Brasil. Em Restinga Seca os 
tratamentos foram aplicados em 03/02/2014, com a soja no estágio 
de legumes completamente desenvolvidos (R4) e com densidade de 
1,2 lagartas pequenas e 3,7 lagartas grandes/m2 de H. armigera. Em 
Santa Maria os tratamentos foram aplicados em 10/02/2014, com a 
soja no estágio de início do enchimento de grãos (R5.1) e com densi-
dades de 2,5 lagartas pequenas e 1,0 lagarta grande/m2. A cultivar 
de soja de ambos experimentos foi BMX Potencia RR. A espécie H. 
armigera foi confirmada com a coleta de larvas e adultos nos locais 
dos experimentos e a identificação no Laboratório de Manejo Inte-
grado de Pragas (LabMIP) da UFSM.

Os experimentos foram conduzidos em delineamentos de blocos 
ao acaso com quatro repetições e parcelas de 4 x 6 m (24 m2). Foram 
aplicados nove inseticidas químicos e quatro inseticidas biológicos e 
em ambos locais foi realizado a pulverização após as 18 horas com 
um pulverizador costal pressurizado a CO2 e vazão de 150 L ha-1. Os 
produtos e doses foram obtidos das empresas detentoras do registro 
de cada produto. 

Foi avaliado o número de lagartas pequenas e grandes com um 
pano-de-batida vertical com calha, em 1,0 m2 por parcela. As avalia-
ções foram realizadas aos 3, 7, 10 e 14 dias após a aplicação (DAA). 
Os dados foram transformados a raiz de x + 0,5, submetidos a aná-
lise conjunta e posterior ao teste de agrupamento de médias Scott-
-Knott (P>0.05). A eficiência de controle foi calculada de acordo com 
a equação de (ABBOTT, 1925).
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Resultados e Discussão

A maioria dos inseticidas testados reduziram significativamen-
te a densidade populacional de H. armigera em soja e auferiram efi-
ciências de controle satisfatórias (>80%) (Tabela 2). Esse resultado é 
favorável ao manejo da resistência de H. armigera em soja no Brasil, 
visto a disponibilidade de vários inseticidas, com diferentes modos 
de ação, que podem ser rotacionados sem haver redução da eficiência 
de controle desta praga. 

O inseticida Chlorfenapyr (240 g i.a. ha-1) obteve as maiores por-
centagens de controle, acima de 90%, em todas as avaliações. Esse 
inseticida destaca-se por, além de eficiente, possuir um modo de ação 
único, por inibir a síntese de ATP com o desacoplamento de prótons 
ativos (H+) da mitocôndria e interrupção do gradiente eletroquímico 
(RAGHAVENDRA et al., 2011). Indoxacarbe foi eficiente até 7 DAA 
e não apresentou um efeito residual longo. O período curto de efeito 
residual, pode estar relacionado com a sua rápida fotodegradação 
(DT50 = 4.5 dias a pH 5 e 25°C; FAO).

Chlorantraniliprole e flubendiamide, ambos inseticidas do gru-
po químico das diamidas, mostraram consistência nos resultados e 
obtiveram eficiências similares nos locais avaliados com longo efeito 
residual. O controle eficiente de H. armigera em outros países é al-
cançado com aplicações de maiores doses, como por exemplo, na cul-
tura do algodão na Austrália (chlorantraniliprole 31.5 to 52.5 g i.a. 
ha-1; LEVEN et al. 2011). Dessa maneira, salienta-se a importância 
de avaliações locais da eficiência de inseticidas. Spinosad (33.6 g i.a. 
ha-1) também foi eficiente, com médias que variaram entre de 72 a 
93% ao longo das avaliações. Spinosad também é recomendado em 
maiores doses em outros países, como na Austrália na cultura do al-
godão (72 a 96 i.a. ha-1; LEVEN et al. 2011), possivelmente, isso ocor-
re pelo desenvolvimento de populações mais tolerantes e resistentes, 
ao longo do tempo com uso excessivo do mesmo ingrediente ativo. 
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Tabela 2 – Número de larvas de H. armigera (±DP) e eficiência (E) dos inseticidas 
químicos.

Tratamentos Dose
Number of larvae m-2

3 DAA t1 E 7 DAA t E 10 DAA t E 14 DAA* t E

1. chlorantraniliprole 10.0 0.6(±0,9) a 83.3 0.6(±0,5) a 82.8 0.4(±0,5) a 88.9 0.3(±0,5) a 90.9

2. flubendiamide 33.6 1.0(±1,1) a 73.3 0.3(±0,5) a 93.1 0.3(±0,5) a 92.6 0.3(±0,5) a 90.9

3. indoxacarb 60.0 0.9(±1,0) a 76.7 0.1(±0,4) a 96.6 1.0(±0,8) a 70.4 1.5(±0,6) b 45.5

4. chlorfenapyr 240.0 0.4(±0,7) a 90.0 0.0(±0,0) a 100.0 0.1(±0,4) a 96.3 0.3(±0,5) a 90.9

5. spinosad 33.6 0.9(±1,4) a 76.7 0.3(±0,5) a 93.1 0.4(±0,5) a 88.9 0.8(±1,0) a 72.7

6. chlorfluazuron + 
methomyl

25.0 + 215.0 1.8(±1,3) b 53.3 0.8(±0,7) a 79.3 0.8(±0,7) a 77.8 1.5(±0,6) b 45.5

7. methoxyfenozide 96.0 2.8(±2,1) b 26.7 1.4(±1,5) a 62.1 1.0(±1,1) a 70.4 1.0(±0,8) a 63.6

8. lambda-cyhalothrin + 
chlorantraniliprole

3.7 + 7.5 1.6(±0,7) b 56.7 0.9(±0,6) a 75.9 0.3(±0,5) a 92.6 0.8(±1,0) a 72.7

9. acephate 750.0 0.6(±0,5) a 83.3 0.3(±0,5) a 93.1 0.5(±0,5) a 85.2 0.3(±0,5) a 90.9

10. control treatment - 3.8(±1,3) b - 3.6(±1,2) b - 3.4(±1,3) b - 2.8(±1,0) b -

CV (%) 34.1 30.9 42.1 24.4
1 Valores seguidos da mesma letra não diferem significativamente pelo teste Scott-Knott (P>0.05).

* Médias da avaliação de Santa Maria.

A eficiência dos inseticidas biológicos variou com o tamanho das 
lagartas e com a data de avaliação. As lagartas pequenas foram mais 
facilmente controladas do que as lagartas grandes, especialmente 
pelos inseticidas Bt Control® e HzNPV CCAB® que apresentaram as 
maiores eficiências ao longo das avaliações. Logo após a aplicação, 
aos 3 DAA, os inseticidas biológicos não apresentaram controle aci-
ma de 65%, devido ao mecanismo de contaminação e modo de ação, 
em que os inseticidas precisam ser ingeridos pelas larvas para oca-
sionar a patogenicidade. Assim, os inseticidas biológicos obtiveram 
maiores controles apenas a partir de 7 DAA.

Os inseticidas Dipel® e Bt Control®, ambos com esporos de B. 
thuringiensis, apresentaram mortalidade mais rápida das larvas 
grandes do que Gemstar® e HzNPV CCAB®, que possuem vírus. Pois 
o tempo letal médio (TL50%) de mortalidade de baculovírus excede 3 
dias (CASTRO et al., 1999) e os esporos de B. thuringiensis podem 



José Roberto Salvadori, Benami Bacaltchuk (Ed.)220

apresentar mortalidade de 50% já em pouco mais de seis horas (JU-
NIOR et al., 2009). Além disso, a maior concentração de esporos ou 
de corpos de oclusão (OB) resultam em maior eficiência, como ocor-
reu com HzNPV CCAB®, que possui maior concentração de OB do 
que o Gemstar®.

Tabela 3 – Número de larvas pequenas e grandes de H. armigera (±DP) e eficiên-
cia (E) de inseticidas biológicos.

Tratamentos Dose
Lagartas pequenas m-2

3 DAA t1 E 7 DAA t E 10 DAA t E 14 DAA* t E

1. Dipel® 4.5 x 1011 0.5(±0,8) a 63.6 0.6(±0,7) a 64.3 0.5(±0,8) a 50.0 0.3(±0,5) a 50.0

2. Bt Control® 2.5 x 1013 0.5(±0,8) a 63.6 0.3(±0,7) a 85.7 0.0(±0,0) a 100.0 0.0(±0,0) a 100.0

3. Gemstar® 4.0 x 1011 0.6(±0,5) a 54.5 0.8(±1,2) a 57.1 0.1(±0,4) a 87.5 0.0(±0,0) a 100.0

4. HzNPV CCAB® 1.5 x 1012 1.0(±0,8) a 27.3 0.0(±0,0) a 100.0 0.0(±0,0) a 100.0 0.0(±0,0) a 100.0

5. Control treatment - 1.4(±0,9) a - 1.8(±1,7) a - 1.0(±0,5) a - 0.5(±0,6) a -

CV (%)3 19.8 38.3 31.9 24.0

Lagartas grandes m-2

1. Dipel® 4.5 x 1011 2.3(±1,8) a 5.3 0.3(±0,5) a 86.7 0.8(±0,9) a 68.4 1.0(±0,0) a 55.6

2. Bt Control® 2.5 x 1013 1.6(±1,1) a 31.6 0.5(±0,5) a 73.3 0.4(±0,5) a 84.2 0.8(±1,0) a 66.7

3. Gemstar® 4.0 x 1011 1.3(±0,7) a 47.4 1.4(±0,9) a 26.7 1.4(±1,8) a 42.1 0.5(±0,6) a 77.8

4. HzNPV CCAB® 1.5 x 1012 2.0(±1,4) a 15.8 1.0(±1,8) a 46.7 0.5(±0,5) a 78.9 0.8(±0,5) a 66.7

5. Control treatment - 2.4(±1,4) a - 1.9(±0,6) a - 2.4(±1,2) a - 2.3(±1,3) a -

CV (%)2 42.8 40.8 44.4 24.8
1 Valores seguidos da mesma letra não diferem significativamente pelo teste Scott-Knott (P>0.05)

* Médias da avaliação de Santa Maria

Conclusões

Os resultados mostram que há eficientes alternativas para o 
controle de H. armigera em soja, de inseticidas químicos e biológicos. 
O monitoramento do número e das fases das lagartas, em todo o ciclo 
da soja, são importantes para a tomada de decisão de qual inseticida 
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e dose utilizar. Assim, o sojicultor brasileiro pode realizar o controle 
de H. armigera com inseticidas de diferentes modos de ação ao longo 
do ciclo da cultura, mantendo a alta eficiência de controle.
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MÚLTIPLAS INCURSÕES DE Helicoverpa armigera NO CONE  
SUL DA AMÉRICA

Jonas André Arnemann1; Jerson Vanderlei Carús Guedes1; Frederico Hickman2; Manoela Beche2;  

Maicon Ribeiro Machado2; Wee Tek Tay3

Introdução

A agricultura brasileira tem uma importância econômica e es-
tratégica inquestionável para o País e os insetos-praga são respon-
sáveis por infringir perdas relevantes à produção de grãos, fibras, 
frutas e hortaliças, demandando para o seu controle, custos e impac-
to ambiental elevados. Além das pragas já instaladas no Brasil nos 
cultivos altamente diversificados, o clima favorável, a localização e 
as dificuldades de fiscalização contribuem para o País ser constan-
temente invadido por pragas exóticas, ampliando os problemas, ele-
vando custos de controle e dificultando as exportações brasileiras.

No Brasil entre os casos mais notórios e ilustrativos dos riscos 
de uma invasão de uma praga, está o de Helicoverpa armigera (Hüb-
ner) (Lepidoptera: Noctuidae). Nas Américas primeiramente foi rela-
tada no Brasil em várias espécies, entre elas soja e algodão, por CZE-
PAK et al. (2013) que identificou a espécie com base em caracteres 
morfológicos e TAY et al. (2013) com base em marcadores de mtDNA. 
Desde então, sua ocorrência tem sido relatada em diversos países 
das Américas, como na Argentina (MURÚA et al., 2014), Uruguai 
(CASTIGLIONI et al., 2016; ARNEMANN et al., 2016), Paraguai 
(ARNEMANN et al., 2016) e Bolívia (KRITICOS et al., 2015). Recen-
temente essa praga foi detectada em Porto Rico e Flórida, nos Esta-
dos Unidos da América (APHIS, 2015), indicando a importância e os 

1 Eng. agrônomo, Professor de Entomologia da Universidade Federal de Santa Maria, Pré-
dio 44G, CEP 97105-900, Santa Maria, RS. E-mail: jonasarnemann@gmail.com

2 Acadêmico do curso de Agronomia da Universidade Federal de Santa Maria.
3 CSIRO, Black Mountain Laboratories, Clunies Ross Street, ACT, Australia 2601.
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riscos à agricultura americana que em parte explica porque a praga 
está sob controle no País. KRITICOS et al. (2015) modelou o risco 
de propagação e colonização de H. armigera através do continente 
americano. A detecção dessa nova praga no Brasil levou a declara-
ção de emergência fitossanitária no país, onde H. armigera encon-
trou uma grande diversidade de culturas, como por exemplo algodão, 
soja, milho, tomates, citros, etc., além de pastagens que resultou em 
significativas perdas econômicas, estimadas entre USD$0,8 bilhão a 
USD$2 bilhões na safra de 2012/13 (FREITAS-BUENO et al., 2014; 
LOPES-DA-SILVA et al., 2014). Até o momento, o Brasil tem sido o 
único país onde extensas pesquisas de população diversidade genéti-
ca de H. armigera foram realizadas (LEITE et al., 2014; MASTRAN-
GELO et al., 2014, ARNEMANN et al., 2016), além de pesquisas com 
controle químico e biológico (PERINI et al., 2016).

O objetivo desse trabalho foi gerar e analisar sequências par-
ciais do gene mitocondrial COI para caracterizar a diversidade ge-
nética de H. armigera na região do Cone Sul da América e discutir 
suas implicações.

Metodologia

Sequências parciais do gene mitocondrial COI amplificadas de 
espécimes suspeitos coletados em áreas de soja do BRA (estados do 
PR, SC e RS), do Paraguai (PRY), da Argentina (ARG) e do Uruguai 
(URY) foram geradas e utilizadas nas análises.

Resultados e Discussão

H. armigera está presente em lavouras de soja no URY e PRY e 
também nos estados brasileiros do PR, SC e RS. Uma grande e ines-
perada diversidade de haplótipos únicos em populações de H. armi-
gera do PRY, ARG e URY foi detectada nestes países. As populações 
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de H. armigera no continente sul-americano provavelmente repre-
sentam vários eventos de incursão independentes.

Conclusões

Com os resultados do trabalho é possível inferir que as popula-
ções de H. armigera no continente sul-americano provavelmente são 
resultado de vários eventos de incursão independentes de cada país 
e que terão implicações significativas nas estratégias de manejo de 
resistência dessa praga no Novo Mundo.
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DANOS DE Helicoverpa armigera NA FASE REPRODUTIVA DA SOJA

Regis Felipe Stacke1; Jonas André Arnemann1; Regina Sonete Stacke1; Thiago Tales Strahl1;  

Jerson Vanderlei Carús Guedes1

Introdução

Helicoverpa armigera (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae) apre-
senta ampla distribuição geográfica, causando danos em culturas 
agrícolas na Europa, Ásia, Oceania (SEKULIC et al., 2004; RO-
GERS; BRIER, 2010; TAY et al., 2013) e América do Sul (CZEPAK 
et al., 2013; SPECHT et al., 2013; SENAVE, 2013; MURÚA et al., 
2014). 

No Brasil, o primeiro registro de ocorrência de H. armigera ocor-
reu em 2013 nos estados de Goiás, Bahia e Mato Grosso, com base na 
identificação morfológica de insetos adultos (CZEPAK et al., 2013). 
A seguir, Specht et al. (2013) fez a caracterização morfológica e mo-
lecular de H. armigera dos estados Bahia, Distrito Federal, Mato 
Grosso e Paraná. Estudos recentes demonstraram que H. armigera 
estava presente no Brasil, desde 2008 (SOSA-GÓMEZ et al., 2015).

H. armigera tem mais de 180 espécies de plantas hospedeiras 
(TAY et al., 2013). No Brasil, foi constatada danificando algodão, mi-
lho, soja, feijão, tomate, sorgo, trigo, girassol, frutíferas, hortaliças, 
bem como algumas plantas daninhas (FERNANDES et al., 2015). 
Os danos causados por H. armigera, na primeira safra após com-
provada sua presença no país (2012/2013) foram estimados em $0,8 
bilhão (BUENO; SOSA-GÓMEZ, 2014).

Em soja, H. armigera tem preferência por estruturas repro-
dutivas. A capacidade de consumo de estruturas reprodutivas está 
relacionada à quantidade e à diversidade de proteinases presentes 
no aparelho digestivo do inseto, capaz de degradar os alimentos in-

1 Universidade Federal de Santa Maria – UFSM, Departamento de Defesa Fitossanitária, 
sala 3228, CEP 97105900, Santa Maria, RS, Brasil. E-mail: regis_felip@hotmail.com
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geridos (PATANKAR et al., 2001). A falta de conhecimento sobre o 
potencial de dano de H. armigera à soja, nas condições de cultivo do 
Brasil, torna necessário determinar as perdas causadas pela espécie 
para estabelecer o Nível de Dano Econômico (NDE). Nesse sentido, 
nosso objetivo foi caracterizar e quantificar os danos causados por H. 
armigera em dois estádios reprodutivos da soja.

Metodologia

Os experimentos foram conduzidos em Santa Maria – RS/Brasil 
(29° 43’ 40” S 53° 33’ 43” O) na safra de 2013/14, utilizando a cultivar 
BMX Potência RR, grupo de maturação 6.7. O controle de plantas 
daninhas, doenças e insetos foram realizados com aplicação de 2,5 
L/ha de glifosato potássico (620 g/L), 300 mL/ha de azoxistrobina 
(200 g/L) + ciproconazol (80 g/L) e 400 mL/ha de indoxacarbe (150 
g/L), respectivamente. O inseticida foi pulverizado até 20 dias antes 
da instalação das gaiolas para manter a área livre de danos e não 
causar efeito sobre os experimentos.

As unidades experimentais foram gaiolas de 1m × 1m × 1m 
(1m³), sustentadas por uma estrutura de metal e recobertas por te-
cido do tipo voil. No interior das gaiolas foram deixadas 18 plantas 
de soja distribuídas em duas fileiras espaçadas em 0,5m. O delinea-
mento experimental utilizado foi de blocos ao acaso, com cinco trata-
mentos e quatro repetições. Foram realizados dois experimentos, um 
no estádio fenológico R2 (pleno florescimento das plantas) e outro 
em R5.1 (grãos perceptíveis ao tato, início do enchimento de grãos).

Os tratamentos foram densidades de lagartas de H. armigera, 
sendo: T1 – Testemunha (0 lagartas/m²); T2 – 2 lagartas/m²; T3 – 4 
lagartas/m²; T4 – 6 lagartas/m²; T5 – 8 lagartas/m². A soja foi infes-
tada com lagartas de terceiro instar por um período de 15 dias. As 
lagartas utilizadas nos experimentos foram oriundas da criação do 
Laboratório de Manejo Integrado de Pragas (LabMIP-UFSM) e an-
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tes da infestação foram alimentadas com folhas de soja, durante 24 
horas.

Após o período de infestação, as gaiolas foram retiradas e toda a 
área do experimento foi mantida livre de qualquer praga até a matu-
ração fisiológica da cultura. Após a colheita da soja foram avaliadas 
as variáveis: número de legumes/m² e peso de grãos/m². Os dados 
foram submetidos à análise de regressão, utilizando o programa es-
tatístico Sisvar com o auxílio do programa Office Excel 2010.

Resultados e Discussão 

Na infestação realizada no estádio R2, a relação entre a den-
sidade de H. armigera e o peso de grãos/m² foi linear (Fig. 1A), com 
redução de 7,69 g/lagarta/m² (P < 0.0001). O número de legumes/m² 
(Fig. 1B) se comportou de maneira não-linear (P < 0.0001), apresen-
tando um aumento do número de legumes, em relação à testemunha, 
até a infestação com 2 lagartas/m² e, um posterior declínio do mesmo 
até a infestação com 6 lagartas/m². 

Figura 1 – Peso de grãos/m² (A) e número de legumes/m² (B) em resposta a den-
sidades de Helicoverpa armigera no estádio reprodutivo R2 da soja.

Na infestação realizada no estádio R5.1, a relação entre a den-
sidade de H. armigera e o peso de grãos/m² foi linear (Fig. 2A), com 
redução de 8,28 g/lagarta/m² (P < 0.0001). O número de legumes/
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m² (Fig. 2B) se comportou de maneira linear, com redução de 27,32 
legumes/lagarta/m² (P < 0.0001). 

Figura 2 – Peso de grãos/m² (A) e número de legumes/m² (B) em resposta a den-
sidades de Helicoverpa armigera no estádio reprodutivo R5.1 da soja.

Os resultados mostraram que os componentes de rendimento 
da soja respondem ao aumento da densidade de H. armigera, de for-
ma linear e não-linear. As respostas da soja podem ser explicadas 
pela capacidade de tolerar alguma injúria das lagartas, variando de 
acordo com o período fenológico, ou até mesmo pela capacidade de 
compensação, dada sua grande produção de estruturas reproduti-
vas. A combinação dos termos tolerância, compensação e queda li-
near exemplificam e estão associados às respostas mais comuns aos 
danos causados por insetos em diversas culturas agrícolas (PEDIGO 
& RICE, 2014).

Conclusão

A ocorrência de Helicoverpa armigera causa redução de 7,69 g/
lagarta/m² no estádio R2 e 8,28 g/lagarta/m² no estádio R5.1 da soja.

A capacidade da planta compensar as injúrias causadas por H. 
armigera é influenciada pela fase fenológica da cultura.
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EFEITO DE SOJA BT E DO TRATAMENTO DE SEMENTES COM  
INSETICIDAS EM SOJA CONVENCIONAL SOBRE LAGARTAS DE  

1º ÍNSTAR DE Helicoverpa armigera

Crislaine Sartori Suzana¹; Raquel Damiani1; Renan Teston2; Leticia Slongo Fortuna3; 

José Roberto Salvadori4

Introdução 

Helicoverpa armigera (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae) é uma 
das principais pragas agrícolas do mundo, recentemente registrada no 
continente americano (CZEPAK et al., 2013). Considerada extrema-
mente polífaga, cujas larvas já foram registradas em mais de duzentas 
espécies de plantas cultivadas e silvestres (SHARMA et al., 2005).

Na cultura da soja pode ser tanto praga inicial, atacando os 
brotos, cotilédones e folhas de plântulas, e praga final consumindo 
legumes e grãos. As infestações podem se originar de posturas feitas 
pelo adulto nas plantas de soja ou em hospedeiros alternativos (SAL-
VADORI et al., 2013). 

Considerando a problemática de praga de inicio do ciclo da cul-
tura da soja, o uso de defensivos agrícolas em tratamento de semen-
tes confere proteção às plantas, possibilitando maior potencial para 
o desenvolvimento inicial da cultura, frente à presença de pragas 
(ÁVILA et al., 2013; PAPA et al., 2013). Dessa forma, o objetivo do 
trabalho foi avaliar efeito de soja Bt e do tratamento de sementes 
com inseticidas no controle de lagartas de H. armigera. 
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Metodologia

O experimento foi conduzido no laboratório de Entomologia, da 
Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária (FAMV), Universi-
dade de Passo Fundo (UPF), Passo Fundo, RS, em ambiente contro-
lado (25 ± 2 ºC, umidade relativa de 60 ± 10% e fotofase 12 h).

Foram avaliadas uma cultivar convencional (cv. BMX Alvo RR) 
e uma cultivar de soja Bt (cv. DM 5958 IPRO RR2), cujas sementes fo-
ram tratadas com diferentes inseticidas e respectivas doses (i.a./100 
kg de sementes): a) fipronil (50), b) imidacloprido + tiodicarbe (75 + 
225), c) clorantraniliprole (62,5) e d) ciantraniliprole (60), em um pri-
meiro experimento. No segundo experimento com base nos resulta-
dos do primeiro selecionaram-se os melhores resultados e avaliou-se 
o período residual desses tratamentos. Nesses as sementes de soja 
convencional foram tratadas com diferentes inseticidas e respectivas 
doses (i.a./100 kg de sementes): a) imidacloprido + tiodicarbe (75 + 
225), b) clorantraniliprole (62,5) e c) ciantraniliprole (60). 

Foram utilizadas lagartas de 1º ínstar provenientes de criação 
de laboratório, estabelecida a partir de coletas em lavoura de soja 
local. Em casa de vegetação foram realizadas semeaduras em vasos 
com capacidade para 8 litros de solo, irrigados por inundação em 
bandejas.

O delineamento experimento foi inteiramente casualizado, com 
seis tratamentos (quatro inseticidas + duas testemunhas com água), 
e quatro repetições (10 lagartas por repetição). No segundo experi-
mento reduziu-se o número de tratamentos (três inseticidas + teste-
munha com água). Os inseticidas e respectivas doses estão registra-
dos para o tratamento de sementes em soja (AGROFIT, 2016). Todas 
as sementes foram tratadas igualmente com o fungicida carbenda-
zim + tiram (200 ml p.c./100 kg semente). 

Foram retirados das plantas folhas e cortados discos foliares 
para fornecer às lagartas, individualizadas em placas de Petri. Fo-
ram realizadas três infestações: aos seis, doze e aos dezenove dias 
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após a emergência das plantas. Durante cinco dias após as infesta-
ções foram avaliados o número de lagartas mortas e consumo foliar.

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e as 
médias comparadas pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de probabi-
lidade de erro. 

Resultados e Discussão

O número de lagartas mortas e o consumo aos seis dias após a 
emergência das plantas apresentou diferença significativa. A teste-
munha Bt apresentou o maior número de lagartas mortas, não dife-
rindo do tratamento de sementes com ciantraniliprole. Relacionando 
mortalidade e consumo, verificou-se relação inversa, a testemunha 
Bt (água) e o ciantraniliprole apresentaram maior mortalidade e o 
menor consumo o que pode estar relacionado a maior eficiência do 
material Bt e do produto ciantraniliprole no controle em comparação 
aos demais tratamentos.

Para a infestação realizada aos doze dias após a emergência 
das plântulas não se verificou diferença entre a mortalidade. Já 
para consumo observou-se diferenças, ciantraniliprole apresentou a 
menor área consumida em comparação aos demais. Aos dezenove 
dias após a infestação foi verificada a maior mortalidade (24 %) em 
ciantraniliprole, não diferindo de clorantraniliprole e imidacloprido 
+ tiodicarbe, com 18 e 14% de mortalidade respectivamente. Para 
a variável de consumo nessa infestação ciantraniliprole apresentou 
consumo inferior, diferindo dos demais.

Embora houve baixa mortalidade nas infestações de residual, 
aos doze e dezenove dias após a emergência das plantas, os resul-
tados de consumo demonstram redução com o uso do tratamento de 
sementes usando ciantraniliprole em comparação com os demais. 
Essa redução de consumo aos doze e dezenove dias em comparação a 
testemunha são de 69,31 e 98,62%, respectivamente. Demonstrando 
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a viabilidade desse ingrediente ativo até dezenove dias após a emer-
gência das plantas. 

Conclusão

O tratamento de sementes com ciantraniliprole e a entomotoxi-
na Bt Cry 1Ac são eficientes para o controle de lagartas de primeiro 
instar da lagarta H. armigera, em soja. 

Em soja Bt, o tratamento de sementes com inseticidas não se 
justifica para o controle de lagartas de primeiro instar dessa praga. 
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INSETICIDAS EM SOJA CONVENCIONAL SOBRE LAGARTAS DE  
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Crislaine Sartori Suzana1; Augusto Gelain Rebeschini2; Leticia Slongo Fortuna3; 

Raquel Damiani²; José Roberto Salvadori4

Introdução 

A lagarta Helicoverpa armigera é considerada uma praga polí-
faga, extremamente agressiva e amplamente distribuída no mundo. 
Causa impactos econômicos difíceis de serem calculados em culturas 
produtoras de grãos, fibras, frutas e em hortaliças (ÁVILA et al., 2013).

O recente diagnóstico de H. armigera como praga na cultura da 
soja no Brasil determinou, imediatamente após sua detecção, o iní-
cio de tentativas de controle da por parte dos produtores, utilizando 
inseticidas químicos e biológicos, aplicados isolados ou em misturas, 
quantas vezes fossem necessárias e às vezes muito além da necessi-
dade (SALVADORI et al., 2013). 

O tratamento de sementes com inseticidas é uma prática que 
possibilita reduzir o número de aplicações de inseticida após a emer-
gência da cultura (MENTEN, 2005). A resistência das plantas a inse-
tos-praga também é uma alternativa de controle interessante, uma 
vez que não é prejudicial para o ambiente e pode reduzir os custos de 
produção (LI et al., 2004). Dessa forma, o uso de tecnologias novas, 
como a soja com tecnologia Bt, que expressam a entomotoxina Cry 
1Ac, tem crescido nos últimos anos.
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O objetivo do trabalho foi avaliar efeito de soja Bt e do tratamen-
to de sementes com inseticidas no controle de lagartas de H. armigera.

Metodologia

O experimento foi conduzido no laboratório de Entomologia, da 
Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária (FAMV), Universi-
dade de Passo Fundo (UPF), Passo Fundo, RS, em ambiente contro-
lado (25 ± 2 ºC, umidade relativa de 60 ± 10% e fotofase 12 h).

Foram avaliadas uma cultivar convencional (cv. BMX Alvo RR) 
e uma cultivar de soja Bt (cv. DM 5958 IPRO RR2), cujas semen-
tes foram tratadas com diferentes inseticidas e respectivas doses 
(i.a./100 kg de sementes): a) fipronil (50), b) imidacloprido + tiodi-
carbe (75 + 225), c) clorantraniliprole (62,5) e d) ciantraniliprole (60).

Foram utilizadas lagartas de 3º instar provenientes de criação 
de laboratório, estabelecida a partir de coletas em lavoura de soja lo-
cal. Em casa de vegetação foi realizada semeadura em vasos com ca-
pacidade para 8 litros de solo, irrigados por inundação em bandejas.

O delineamento experimento foi inteiramente casualizado, com 
sete tratamentos (cinco inseticidas + duas testemunhas com água) e 
quatro repetições. Os inseticidas e respectivas doses estão registra-
dos para o tratamento de sementes em soja (AGROFIT, 2016). Todas 
as sementes foram tratadas igualmente com o fungicida carbendazim 
+ tiram (200 ml p.c./100 kg semente). 

Foram realizadas infestações nas plantas em estádio de V2, uti-
lizando gaiolas de “PVC” para evitar a fuga das lagartas. Cada re-
petição constou de um vaso com duas gaiolas e cinco lagartas/gaiola. 
As infestações foram realizadas aos seis e dez dias após a emergência 
das plantas e as avaliações aos três dias após a infestação. Avaliou-
-se o número de lagartas mortas, o consumo foliar e de cotilédones e 
a massa seca das plantas.
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Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e as 
médias comparadas pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de probabi-
lidade de erro. 

Resultados e Discussão

Tanto para o consumo como para número de lagartas mortas, 
aos seis dias após a emergência das plantas, verificou-se diferença 
entre os tratamentos. Todos os inseticidas e a soja Bt controlaram 
eficientemente a praga quanto à mortalidade de lagartas. O menor 
consumo de cotilédones e de folhas foi verificado na testemunha Bt e 
no tratamento de semente com clorantraniliprole e ciantraniliprole 
que não diferiram entre si. A massa seca das plântulas apresentou 
diferença significativa entre os tratamentos. A maior massa foi veri-
ficada no tratamento de semente com ciantraniliprole, não diferindo 
de clorantraniliprole e da testemunha Bt.

Aos dez dias após a emergência das plantas, a maior mortalida-
de (100%) ocorreu na testemunha Bt, clorantraniliprole e ciantrani-
liprole. Novamente, estes três tratamentos apresentaram consumo 
foliar inferiores aos demais, sem diferir entre si. Quanto ao consumo 
de cotilédones, os tratamentos testemunhas Bt e clorantraniliprole 
e ciantraniliprole também apresentaram o menor consumo, porém 
não diferiram de fipronil e imidacloprido+tiodicarbe. Mesmo com 
elevada mortalidade na testemunha (65%) todos os demais trata-
mentos foram iguais entre si e superiores à testemunha de soja con-
vencional, sem inseticida. Para massa seca das plântulas verificou-
-se maior valor no tratamento onde as sementes foram tratadas com 
clorantraniliprole sem diferir, porém, dos demais inseticidas e da 
testemunha Bt. 
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Conclusões

O tratamento de sementes com clorantraniliprole, ciantranili-
prole e a entomotoxina Bt Cry 1Ac são eficientes para o controle de 
lagartas de terceiro ínstar de H. armigera, em soja. 

Em soja Bt, o tratamento de sementes com inseticidas não se 
justifica para o controle dessa praga.

Referências Bibliográficas

AGROFIT. Indicações de uso e dose. Disponível em: <http://extranet.agricul-
tura.gov.br/agrofit_cons/principal_agrofit_cons>Acesso em: 02 fev. 2016. 

ÁVILA, C. J.; VIVAN, L. M.; TOMQUELSKI, G. V. Ocorrência, aspectos bio-
lógicos, danos e estratégias de manejo de Helicoverpa armigera (Hüb-
ner) (Lepidoptera: Noctuidae) nos sistemas de produção agrícolas. Dou-
rados: Embrapa, 2013. (Circular Técnica, 23).

LI, Y.; COLINA, C. B.; HARTMAN, G. L. Effect of three resistant soybean geno-
types on the fecundity, mortality and maturation of soybean aphid (Homoptera: 
Aphididae). Journal of Economic Entomology, v. 97, p. 1106-1111, 2004.

MENTEN, O. J. Tratamento de sementes no Brasil. Revista Seed News, Pe-
lotas, v. 1, n. 5, p. 30-32, 2005.

SALVADORI, J. R. et al. Helicoverpa armigera no Sul. Cultivar Grandes Cul-
turas, Pelotas, v. 176, n. 15, p. 22-23, 2013.



José Roberto Salvadori, Benami Bacaltchuk (Ed.)240

EFEITO DE SOJA BT E DO TRATAMENTO DE SEMENTES COM  
INSETICIDAS EM SOJA CONVENCIONAL SOBRE LAGARTAS DE  

5º- 6º INSTAR DE Helicoverpa armigera
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Introdução 

Helicovera armigera (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae) foi de-
tectada pela primeira vez no Brasil na safra de 2012/13 (CZEPAK 
et al., 2013; ÁVILA et al., 2013). Considerada uma das principais 
pragas agrícolas do mundo, H. armigera alimenta-se de folhas e cau-
les, mas apresentam preferência por brotos, inflorescências, frutos e 
legumes (MORAL GARCIA, 2006; SULLIVAN, 2014).

Com base na polifagia, a alta capacidade de dispersão e aos inú-
meros casos de resistência a inseticidas e a genótipos Bt, o manejo 
sustentável da lagarta H. armigera torna-se um desafio à agricul-
tura brasileira (LEITE et al., 2014). Devido à ocorrência da lagarta 
H. armigera desde a emergência das plântulas na cultura da soja 
quando, além de lagartas pequenas, lagartas grandes podem estar 
presentes na área, a importância do uso do tratamento de semente 
tem sido destacada (SALVADORI et al., 2013). 

O uso de defensivos agrícolas em tratamento de sementes con-
fere proteção as plantas, possibilitando maior potencial para o de-
senvolvimento inicial da cultura, frente à presença de pragas. Essa 
prática quando adotada de maneira correta, reduz o número de apli-
cações foliares, que muitas vezes precisariam ser iniciadas logo após 
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a emergência das plântulas, além de proporcionar melhor estande e 
arranque de plântulas (ÁVILA et al., 2013; PAPA et al., 2013).

Com isso, o objetivo do trabalho foi avaliar efeito de soja Bt e 
do tratamento de sementes com inseticidas no controle de lagartas 
de H. armigera.

Metodologia

O experimento foi conduzido no laboratório de Entomologia, da 
Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária (FAMV), Universi-
dade de Passo Fundo (UPF), Passo Fundo, RS, em ambiente contro-
lado (25 ± 2 ºC, umidade relativa de 60 ± 10% e fotofase 12 h).

Foram avaliadas uma cultivar convencional (cv. BMX Alvo RR) 
e uma cultivar de soja Bt (cv. DM 5958 IPRO RR2), cuja sementes fo-
ram tratadas com diferentes inseticidas e respectivas doses (i.a./100 
kg de sementes): a) fipronil (50), b) imidacloprido + tiodicarbe (75 
+ 225), c) clorantraniliprole (62,5) e d) ciantraniliprole (60). Foram 
utilizadas lagartas de quinto/sexto ínstar provenientes de criação de 
laboratório, estabelecida a partir de coletas em lavoura de soja local. 
Em casa de vegetação foi realizada semeadura em vasos com capaci-
dade para 8 litros de solo, irrigados por inundação em bandejas.

O delineamento experimento foi inteiramente casualizado, com 
sete tratamentos (cinco inseticidas + duas testemunhas com água), e 
quatro repetições. Os inseticidas e respectivas doses estão registra-
dos para o tratamento de sementes em soja (AGROFIT, 2016). Todas 
as sementes foram tratadas igualmente com o fungicida carbendazim 
+ tiram (200 ml p.c./100 kg semente). 

Foram realizadas infestações nas plantas em estádio V2, utili-
zando gaiolas de “voal” com suporte sob os vasos para evitar a fuga 
das lagartas. Cada repetição constou de um vaso com uma gaiola, 
com cinco plantas e duas lagartas. As infestações foram realizadas 
aos cinco e nove dias após a emergência das plantas, e as avaliações 
aos três dias após a infestação. Avaliou-se o consumo de folhas do 
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tipo cotiledonares e do tipo unifoliolada+trifoliolada e a massa seca 
das plantas após as duas infestações.

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e as 
médias comparadas pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de probabi-
lidade de erro. 

Resultados e discussão

Para lagartas de quinto/sexto instar verificou-se diferenças sig-
nificativas no consumo entre os tratamentos. Aos cinco dias após a 
emergência o consumo de folhas cotiledonares foi inferior em plantas 
Bt, e em plantas em que as sementes foram tratadas com inseticidas 
imidacloprido+tiodicarbe e ciantraniliprole não diferindo de cloran-
traniliprole. Para o consumo de folhas unifoliolada+trifoliolada esse 
foi inferior em plantas Bt e com o uso de ciantraniliprole no trata-
mento de semente, diferindo apenas de fipronil. 

Na infestação aos nove dias após a emergência das plantas o 
consumo inferior de cotilédones se manteve em plantas Bt e com o 
uso de ciantraniliprole não diferindo de clorantraniliprole. O mesmo 
resultado foi observado no consumo de unifoliolada+trifoliolada, de-
monstrando uma relação de consumo nos diferentes tipos de folhas 
da planta. 

Com relação a massa seca das plantas após as duas infestações 
observou-se uma relação positiva com o consumo. A menor massa 
seca foi constatada nos tratamentos que apresentaram maior con-
sumo, sendo eles fipronil, imidacloprido+tiodicarbe não diferindo da 
testemunha. 

Conclusões

O tratamento de sementes com clorantraniliprole, ciantranilipro-
le e a entomotoxina Bt Cry 1Ac são eficientes para redução do consumo 
de lagartas de quinto/sexto ínstar da lagarta H. armigera, em soja. 
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Em soja Bt, o tratamento de sementes com inseticidas não se 
justifica para a redução do consumo dessa praga.
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FLUTUAÇÃO POPULACIONAL DE ADULTOS DE HELICOVERPA ARMIGERA 
(HÜBNER) (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE), EM PASSO FUNDO, RS, em 2015/16

Eduardo Roberto Koenig1; Crislaine Sartori Suzana2; Ilói Orso Filho¹; Lucas Bruschi1;  

Luiz Matheus Bastiani¹; José Roberto Salvadori3

Introdução

Após sua constatação no Brasil (CZEPACK et al., 2013; SAL-
VADORI et al., 2013), a lagarta Helicoverpa armigera se estabeleceu 
como importante praga de soja e de outras culturas. O desenvolvi-
mento de conhecimentos e de técnicas de monitoramento da espécie 
é importante com vistas ao manejo da praga.

Modelos para previsão de ocorrência de pragas, notadamente 
de lepidópteros, têm sido utilizados em sistemas de alerta sobre o 
momento para efetuar o controle (WELCH et al., 1978; MOLS et al., 
1992; KOCOUREK et al., 1995; HAYES et al., 1997).

O uso de armadilhas, de feromônio sexual ou de luz negra, para 
captura de mariposas e previsão de surtos vem crescendo. A pre-
sença de adultos de H. armigera numa determinada área permite 
avaliar o potencial de ocorrência de ovos e de lagartas e, consequen-
temente, de danos aos cultivos da região (ÁVILA et al., 2013). O mo-
nitoramento de ovos, lagartas, pupas e de adultos de H. armigera é 
determinante para a implementação de estratégias de manejo dessa 
praga (ÁVILA et al., 2013).

Devido à polifagia, além das plantas preferidas para as postu-
ras, hospedeiros alternativos assumem papel decisivo na sobrevivên-
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via BR 285 Km 292, 99052-900. E-mail: eduardo_koening@hotmail 

2 Eng. agrônoma, mestre em Agronomia, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em 
Agronomia (PPGAgro), UPF

3 Eng. agrônomo, Dr. em Entomologia, professor do PPGAgro, UPF



41ª Reunião de Pesquisa de Soja da Região Sul - Atas e Resumos 245

cia e na dinâmica sazonal de H. armigera, dando suporte à manuten-
ção de suas populações (FITT, 1989). 

O presente trabalho teve como objetivo avaliar a flutuação esta-
cional de adultos de H. armigera ao longo da safra e da entressafra 
da cultura da soja.

Metodologia

O experimento foi conduzido no campo experimental da Facul-
dade de Agronomia e Medicina Veterinária (FAMV), da Universida-
de de Passo Fundo (UPF), Passo Fundo, RS, localizado a 28o13’31” 
de latitude sul e 52o23’15” de latitude oeste, no período de janeiro de 
2015 a maio de 2016.

O material para a coleta das mariposas (armadilha tipo delta, 
piso adesivo e feromônio sexual específico) foi adquirido em estabele-
cimento comercial, da marca Isca. Foram instaladas três armadilhas 
no campo, localizadas de modo aleatório, a uma distância entre elas 
de aproximadamente 350 metros, em um suporte de madeira, a 1,50 
m de altura do solo. As armadilhas foram revistadas semanalmente 
e o feromônio sexual e o piso adesivo substituídos a cada 15 dias. 

As mariposas foram retiradas das armadilhas com o auxílio de 
uma pinça e conservadas em congelador. Os dados médios das três 
armadilhas foram totalizados por quinzenas e relacionado com dados 
de temperatura (média quinzenal), obtidos através do Laboratório de 
Agrometeorologia da Embrapa Trigo.

Resultados e Discussão

Foram capturados adultos de H. armigera durante todas as 
quinzenas do ano. Um dos fatores que pode estar relacionado à cons-
tante captura das mariposas é a temperatura média verificada du-
rante as quinzenas avaliadas, nunca abaixo de 12 oC, que deu su-
porte à presença de indivíduos da espécie durante o período (Figura 
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1 e 2), além da presença de hospedeiros (alimento e substrato para 
postura). A exigência térmica mínima para o desenvolvimento de H. 
armigera fica 11 e 12 oC (MIRONDIS & SAVOPOULOU-SOULTANI, 
2008).

Tendo em vista os sistemas de sucessão e de rotação de culturas 
empregados na Região Sul do Brasil com diferentes espécies vege-
tais, resultados de pesquisas obtidos para o desempenho biológico na 
fase larval de H. armigera demonstram que existem “pontes verdes” 
para sustentar as populações da praga na maior parte do ano, desde 
que não haja limitações climáticas (SUZANA, 2015). 

O maior número de mariposas coletadas deu-se nos meses onde 
a soja estava presente no campo em maior escala, fato esse que, além 
da disponibilidade do hospedeiro, também pode estar associado às 
temperaturas ocorridas nesse período. Esta espécie se desenvolve 
melhor entre 31 e 34 oC (MIRONDIS & SAVOPOULOU-SOULTANI, 
2008). 

No início da semeadura da cultura, na primeira quinzena de 
outubro (Figura 1), houve aumento na coleta de mariposas em re-
lação ao mês anterior, conforme já fora constatado por outros auto-
res (SALVADORI & SUZANA, 2014; SALVADORI et al., 2014). Isso 
pode ser relacionado ao aumento de temperatura e do fotoperíodo 
ocasionando a emergência de adultos a partir de pupas que se en-
contravam no solo. A diapausa pupal em H. armigera é associada 
principalmente ao fotoperíodo curto e a temperaturas mais baixas 
(LI & XIE, 1981; WU & GUO, 1995), condições existentes durante os 
meses mais frios do Rio Grande do Sul.

O segundo pico populacional ocorreu quando a soja estava em 
fase vegetativa, na primeira quinzena de dezembro, e o terceiro pico 
foi verificado na fase final de maturação plena da cultura, na primei-
ra quinzena de março, confirmando a citação de Salvadori & Suzana 
(2014). 

Na entressafra da cultura da soja, no período de outono-inverno, 
constatou-se redução no número de mariposas coletadas em com-
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paração ao período de cultivo da leguminosa (primavera-verão). De 
abril até a primeira quinzena de maio, verificou-se o período de me-
nor coleta, fato esse que pode ser relacionado à menor qualidade do 
alimento disponível (culturas e/ou plantas espontâneas) para a so-
brevivência de lagartas da espécie e à temperatura. Temperaturas 
entre 10 e 14 oC, com duração do dia inferior a 12 h, significam que 
há probabilidade de ocorrer diapausa em mais de 99% dos indivíduos 
da espécie (GUERRA et al., 2014).

Na segunda quinzena de maio até a primeira quinzena de agosto 
houve um leve aumento no número de mariposas coletadas, período 
em que as culturas do trigo (Triticum aestivum), canola (Brassica 
napus), nabo-forrageiro (Brassica sp.), aveia (Avena spp.) e azevém 
(Lolium multiflorum) encontram-se em desenvolvimento vegetativo. 
Estudos locais mostram que lagartas de H. armigera conseguem so-
breviver se alimentadas com folhas de aveia-preta, canola, soja e 
nabo-forrageiro (SUZANA, 2015). 

Da segunda quinzena de agosto à segunda quinzena de setem-
bro verificou-se picos nas coletas de mariposas, possivelmente rela-
cionados ao fato de as culturas presentes no campo se encontrarem 
em fase reprodutiva, uma vez que órgãos reprodutivos são conside-
rados alimento de boa qualidade para essa praga (SUZANA, 2015).

Conclusão

Mariposas de H. armigera ocorrem durante todo o ano em ní-
veis que variam conforme a temperatura.
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Figura 1 – Temperatura média quinzenal e número médio quinzenal de mariposas 
de Helicoverpa armigera coletadas em armadilhas de feromônio duran-
te os meses de cultivo de soja. FAMV/UPF, Passo Fundo (RS), 2015/16.

Figura 2 – Temperatura média quinzenal e número médio quinzenal de mariposas 
de Helicoverpa armigera coletadas em armadilhas de feromônio duran-
te os meses da entre safra de cultivo da soja. FAMV/UPF, Passo Fundo 
(RS), 2016.
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EFEITO DO TRATAMENTO DE SEMENTES COM INSETICIDAS NA 
QUALIDADE FISIOLÓGICA DAS SEMENTES DE SOJA

Francis Junior Rigo Fiorentin1; Raquel Damiani¹; Crislaine Sartori Suzana2; José Roberto Salvadori3

Introdução

Para evitar possíveis perdas decorrentes da ação de pragas de 
solo e da parte aérea, que podem danificar as sementes e as plântu-
las jovens, o tratamento de sementes com inseticida tem sido uma 
prática de uso corrente. Em soja, tem permitido reduzir o número de 
aplicações de inseticidas após emergência da soja (DAN et al., 2012). 

O desempenho da soja nos últimos anos deve-se, em grande 
parte, à utilização de sementes de alta qualidade física, fisiológica, 
sanitária e genética, bem como à adoção de técnicas no tratamento 
de sementes como a aplicação inseticidas, nematicidas, fungicidas, 
nutrientes, inoculantes, entre outros aditivos (MASSON et al., 2015). 

Alguns inseticidas utilizados no tratamento de sementes pos-
suem efeitos fisiológicos sobre as plantas, além do efeito protetor. Po-
dem auxiliar tanto no crescimento inicial quanto no desenvolvimento 
das plantas ou, em alguns casos podem interferir negativamente nas 
sementes e nas plantas (ALMEIDA, 2012; MASSON et al., 2015).

O objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito do tratamento de 
sementes com inseticidas sobre a qualidade fisiológica das sementes 
de soja.
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Metodologia

O trabalho foi conduzido no Laboratório de Entomologia e no 
Laboratório de Produção e Tecnologia de Sementes da Faculdade de 
Agronomia e Medicina Veterinária (FAMV), Universidade de Passo 
Fundo (UPF), Passo Fundo, RS.

Sementes de soja (cv. BMX Alvo RR) foram tratadas com os se-
guintes inseticidas e respectivas doses (g i.a./100 kg de sementes): a) 
fipronil (50), b) imidacloprido + tiodicarbe (75 + 225), c) clorantranili-
prole (62,5) e d) ciantraniliprole (60), em comparação com a testemu-
nha, sem inseticida. Todas as sementes foram tratadas igualmente 
com o fungicida carbendazim + tiram (15 + 35 g i.a./100 kg semente). 

O delineamento experimento foi inteiramente casualizado, com 
seis tratamentos (quatro inseticidas + duas testemunhas, uma com 
água e outra com fungicida) e quatro repetições. Os inseticidas e fun-
gicida, nas respectivas doses, estão registrados para o tratamento de 
sementes em soja (AGROFIT, 2016). 

A qualidade fisiológica das sementes foi determinada através de 
teste de germinação, de acordo com as Regras para Análise de Semen-
tes - RAS (BRASIL, 2009) e teste de vigor (testes não padronizados). 

O teste de germinação foi conduzido com oito repetições de 50 
sementes por tratamento, em substrato rolo de papel, umedecido 
com volume de água equivalente a 2,5 vezes o peso do substrato, 
mantido a temperatura constante de 25 ºC (±2) umidade de 85% e 
fotoperíodo de 12 horas (BRASIL, 2009). Os resultados foram ex-
pressos em porcentagem de plântulas normais. 

Para avaliação do vigor, as sementes foram submetidas ao enve-
lhecimento acelerado (MARCOS FILHO et al., 1987), em caixas plás-
ticas, contendo 40 mL de água e uma camada uniforme de sementes 
dispostas sobre a superfície da tela, mantidas em incubadora a 43ºC, 
por 24 horas. Após esse período, foi realizado o teste de germinação, 
com a avaliação aos cinco dias após a semeadura, considerando-se a 
percentagem de plântulas normais.
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Os dados foram submetidos à análise de variância e teste Tukey, 
a 5% de probabilidade de erro. Para isso, foram transformados por 
arco seno (√x/100). 

Resultados e Discussão

Todos as sementes tratadas ou não com inseticidas+fungicida 
ou apenas com fungicida apresentaram germinação acima de 80 % 
(Tabela 1), estando dentro dos padrões exigidos para comercialização 
estabelecidos pelas RAS (BRASIL, 2009).

Sementes tratadas com imidacloprido+tiodicarbe (89,0 %) apre-
sentaram germinação inferior à testemunha com água sem diferir, 
porém, da testemunha com fungicida (Tabela 1). Resultados seme-
lhantes foram encontrados em outros trabalhos com sementes de 
soja (DAN et al., 2012), onde sementes tratadas com os inseticidas 
imidacloprido+tiodicarbe, acefato e carbofuram apresentaram 90,5, 
89,0 e 88,5 % de germinação, respectivamente.

O vigor das sementes não foi afetado pelos tratamentos de se-
mentes (Tabela 1).

Reduções no potencial fisiológico de sementes tratadas com in-
seticidas podem estar associadas à formação de radicais livres, como 
resposta aos estresses externos produzidos por inseticidas do grupo 
dos carbamatos e organofosforados (SOARES & MACHADO, 2007). 

Tabela 1 – Germinação e vigor de sementes de soja tratadas com inseticidas e 
fungicidas, nas respectivas doses (g i.a./100 kg sementes). 

Tratamento Germinação (%) Vigor (%)

Testemunha com água 98,0 a 98,8 ns

Testemunha com fungicida (15 +35) 93,8 ab 97,2

Fipronil (50) 94,2 a 98,2

Imidacloprido + tiodicarbe (75+225) 89,0  b 97,5

Clorantraniliprole (62,5) 94,0 ab 99,8

Ciantraniliprole (60) 94,8 a 99,5

C.V. (%) 1,21 0,66
Médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo teste de (Tukey, p≤0,05)
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Conclusão

O tratamento de sementes com inseticidas não causou efeito 
negativo na germinação e no vigor das sementes de soja.
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DESEMPENHO BIOLÓGICO DE Helicoverpa armigera EM  
SOJA E DIETA ARTIFICIAL

Raquel Damiani1; Crislaine S. Suzana2; José R. Salvadori3

Introdução

A lagarta Helicoverpa armigera (Hübner) (Lepidoptera: Noctui-
dae), recentemente registrada no Brasil, é uma praga extremamente 
agressiva e amplamente distribuída no mundo (CZEPAK et al., 2013; 
SALVADORI et al., 2013). Na soja, provoca danos desde a emergên-
cia, atacando a plântula, até o estádio reprodutivo se alimentando 
das vagens, tendo comportamento desfolhador nos estádios vegetati-
vos (GUEDES et al., 2014). 

A criação de insetos em laboratório é fundamental para solu-
cionar problemas relacionados à entomologia básica ou aplicada 
(KOGAN & HERZOG, 1980). Dietas artificias têm sido usadas com 
sucesso para criar lagartas em laboratório, como é o caso da dieta de 
Greene et al. (1976). 

O objetivo do trabalho foi avaliar o desempenho biológico das la-
gartas de H. armigera em dieta artificial em comparação com folhas 
e vagens de soja. 

Metodologia

O trabalho foi conduzido no laboratório de Entomologia, da Fa-
culdade de Agronomia e Medicina Veterinária (FAMV), Universida-
de de Passo Fundo, RS, em ambiente climatizado (25 ± 0,5 ºC, 60 ± 
10 % UR e fotofase de 12 horas). 

1 Acadêmica de Agronomia, Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, RS, Brasil, rodo-
via BR 285 Km 292, 99052-900. E-mail: raquel_damiani@upf.br

2 Eng. agrônoma, mestre em Agronomia, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em 
Agronomia (PPGAgro), UPF.

3 Eng. agrônomo, Dr. em Entomologia, professor do PPGAgro, UPF.
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A dieta artificial de Greene et al. (1976) modificada e folhas e 
vagens de soja (cv. BMX Potencia RR) foram avaliadas como alimen-
to para lagartas de H. armigera, individualizadas em placas de Petri, 
a partir do 4° instar até a pupação. As lagartas foram provenientes 
da criação de laboratório, na mesma dieta artificial. As plantas de 
soja foram cultivadas em vasos, em casa de vegetação.

O delineamento experimento foi inteiramente casualizado, com 
três tratamentos (dieta artificial, folhas e vagens) e cinquenta repe-
tições. Os atributos biológicos avaliados foram: sobrevivência e dura-
ção das fases larval e pupal, peso de larvas (ao 7° dia após infestação 
nos alimentos) e de pupas (24 horas após pupação), longevidade dos 
adultos, número de ovos por fêmea, viabilidade de ovos e período de 
incubação dos ovos. 

Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias 
comparadas pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade de erro. Os 
dados de contagem foram transformados por √x.

Resultados e Discussão

A sobrevivência da fase larval não diferiu entre a dieta artifi-
cial e as vagens de soja (Tabela 1). Já a sobrevivência das pupas, foi 
superior na dieta artificial que em ambos os alimentos naturais. A 
duração da fase larval e também da fase pupal não variou com os 
tipos de alimento. 

O ganho de peso das lagartas e o peso de pupas foi maior na 
dieta artificial. Entre os alimentos naturais, estes atributos foram 
maiores em vagens que nas folhas de soja. Maior peso de pupas em 
dieta artificial em relação ao alimento natural (girassol) também foi 
observado em outros estudos (TRUZI et. al., 2015). 

O peso de pupas apresenta correlação direta com a fertilidade 
do adulto, o que é importante para a proliferação da espécie (DA-
RYAEI et al., 2007). 
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Tabela 1 – Sobrevivência, duração e peso de larvas e pupas de Helicoverpa ar-
migera (25 ± 2 ºC; 60 ± 10% UR; 12 h de fotofase). FAMV/UPF, Passo 
Fundo (RS), 2016 

Tratamento
Sobrevivência (%) Duração (dias) Peso (mg)

Larvas Pupas Larvas Pupas Larvas Pupas

Dieta artificial 88,0 a 95,8 a 12,2 ns 12,8 ns 472,3 a 360,0 a

Legume de soja 72,0 ab  62,9  b 11,4 12,3  327,6  b  280,0  b

Folhas de soja 66,0   b  64,3  b  12,2 12,0 203,9   c  140,0   c

CV % 16,62 13,25 16,93 18,13 19,78 13,95

Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey (p0,05־). ns: não 
significativo (F teste, p≤0,05).

A longevidade dos adultos e o número de ovos por fêmea foi 
maior em dieta artificial, com 16,2 dias e 688,8 ovos, respectivamen-
te. A viabilidade dos ovos provenientes de insetos alimentados com 
dieta artificial foi de 39,9 % com um período médio de incubação de 
3,8 dias. A duração da fase de ovos está coerente com a relatada por 
Gomes et al. (2015), igual a 3,6 dias. 

Conclusão

O desempenho biológico de H. armigera ora é superior na dieta 
artificial, ora é no alimento natural, especialmente em vagens de 
soja. De modo geral, foi melhor em dieta artificial que em folhas e 
vagens de soja. Provavelmente, isso se deve ao fato das lagartas que 
foram utilizadas já estarem adaptadas à dieta artificial. Não se pode 
descartar, porém, que a soja não seja o melhor alimento para a espé-
cie e que a dieta artificial atenda melhor as exigências nutricionais 
da mesma.
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ANEXO I - NORMAS DE EXECUÇÃO DE ENSAIOS VISANDO À INCLUSÃO OU 
RETIRADA DE INSETICIDAS DAS TABELAS DE INDICAÇÕES

Estas normas disciplinam a elaboração de testes de avaliação 
agronômica, para produtos químicos destinados ao controle de pra-
gas da cultura da soja na Região Sul do Brasil (RS e SC), integrantes 
das tabelas de indicações propostas pela Comissão de Entomologia 
da Reunião de Pesquisa de Soja da Região Sul.

CAPÍTULO I

Da execução de ensaios

Art. 1º As propostas para testes deverão ser encaminhadas pe-
las empresas interessadas, às Instituições de pesquisa credenciadas 
junto à Comissão de Entomologia da RPS-Sul, contendo informações 
técnicas e toxicológicas do produto.

Art. 2º Os ensaios devem ser conduzidos em condições de cam-
po e, individualmente, para cada espécie-alvo. Além dos cuidados e 
do controle experimental, básicos e usuais, outros fatores específicos 
que podem provocar variabilidade experimental, como por exemplo, 
infestação de plantas daninhas (corós), doenças (lagartas desfolha-
doras) etc., devem ser controlados.

Art. 3º O delineamento utilizado deve ser o de blocos casuali-
zados com no mínimo quatro (4) repetições e, no mínimo seis (6) e 
máximo dez (10) tratamentos.

Art. 4º Nos ensaios visando a eficiência de produtos para inseto-
-pragas da parte aérea devem ser realizadas observações de pré-apli-
cação dos tratamentos e, aos 2/3, 6/7 e até 15 dias após a aplicação 
(DAA). No caso específico de testes de controle de tamanduá-da-soja 
com inseticidas via tratamento de sementes, as avaliações devem 
ser feitas aos 7, 14, 21 e 28 dias (mortalidade e número de plantas 
danificadas). No caso específico de testes de controle de corós com 
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inseticidas via tratamento de sulco ou de sementes, as avaliações 
devem ser feitas antes da semeadura (no máximo com 3 dias de an-
tecipação e exceto com infestação artificial), e aos 15 e 30 dias após 
ao 40 emergência das plantas (nº de corós e população de plantas) e 
na colheita (massa seca e rendimento de grãos).

Art. 5º Nos ensaios objetivando avaliação da seletividade de 
produtos para insetos predadores, além da pré-contagem, deverão 
ser realizadas três avaliações até o oitavo dia após a aplicação dos 
tratamentos. Para insetos parasitóides seguir a metodologia descri-
ta no artigo 17.

Art. 6º Os valores observados devem ser submetidos à análise 
da variância e, as médias agrupadas pelo Teste de Tukey ao nível de 
5% de probabilidade. Para cada observação deve ser especificado o 
coeficiente de variação (CV).

Art. 7º Deve ser feita a especificação da densidade média, da 
estatura e do estádio fenológico das plantas, segundo escala de Fehr 
etal. (1977).

Art. 8º Nos testes de eficiência agronômica, as percentagens de 
controle devem ser calculadas pela fórmula de Abbott (1925). Utili-
zar Henderson & Tilton (1955) no caso de haver diferença significa-
tiva na avaliação de pré-contagem.

Art. 9º Nos testes de seletividade, o índice de mortalidade deve 
ser calculado por Henderson & Tilton (1955), utilizando a média ge-
ral das avaliações (Art. 10), e enquadrado na escala de notas: 1 = 
0-20%; 2 = 21-40%; 3 = 41-60%; 4 = 61-80%; 5 = 81-100% de redução 
populacional de insetos predadores.

Art. 10° Na apresentação dos resultados devem constar os va-
lores originais das repetições, a média de cada avaliação e a média 
geral das avaliações.

Art. 11° Metodologia para testes de controle de corós:
 Tamanho da parcela: em áreas com infestação natural, mínimo 

5-6 linhas de 4-6 metros de comprimento. No caso de infestação arti-
ficial, usar microparcelas (3-5 linhas de 1,0 metro de comprimento), 
com número igual de corós/parcela.
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 Infestação: com infestação natural sugere-se executar o teste com 
a densidade média de 1 coró/ 2-4 plantas; anotar o estádio dos corós 
ou classificá-los por tamanho (pequenos, médios e grandes). Com 
infestação artificial, sugere-se 1 coró/2 plantas.

 Amostragens: contagem do número de corós em trincheiras no solo, 
medindo 30 cm x 20 cm x 30 cm de profundidade, sobre a linha. Fa-
zer 4 e 2 amostras/parcela, respectivamente, com infestação natural 
e artificial.

 Avaliar também: população de plantas (2 m/parcela), massa seca de 
raiz e parte aérea e rendimento de grãos na área útil da parcela.

Art. 12° Metodologia para testes de controle de tamanduá-da-
-soja:

 Tamanho da parcela: mínimo de vinte (20) fileiras de plantas com 
quinze (15) metros de comprimento.

 Infestação: executar o teste somente quando houver no mínimo um 
(1) adulto a cada 2 metros de fileira de soja. No caso de testes com 
gaiolas, no mínimo cinco (5) adultos vivos por m linear.

 Amostragens: contagem do número de adultos vivos e número de 
plantas sadias e atacadas em no mínimo dois (2) pontos de 2(dois) 
metros de fileira de soja, distribuídos ao acaso, dentro de cada uma 
das parcelas. Procurar alocar as parcelas por comprido, ao longo 
da região de entrada dos adultos na lavoura (ex.: bordadura de mi-
lho), visando diminuir a variação populacional entre as repetições. 
Sempre que possível, realizar observações relativas à densidade e 
rendimento.

Art. 13° Metodologia para testes de controle de lagartas filó-
fagas:

 Tamanho da parcela: mínimo de dez (10) fileiras de plantas com 
dez (10) metros de comprimento.

 Infestação: executar o teste somente quando houver no mínimo dez 
(10) lagartas grandes (> 1,5 cm) por pano de batida. Amostragem: 
pano de batida, com no mínimo duas (2) batidas/parcela e duas (2) 
pessoas efetuando a operação. Considerar apenas as lagartas gran-
des (> 1,5 cm), exceto no caso de testes com inseticidas reguladores 
de crescimento e biológicos, para os quais também devem ser consi-
deradas lagartas pequenas (< 1,5 cm). Sempre que possível, realizar 
observações relativas ao desfolhamento e rendimento de grãos.
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Art. 14° Metodologia para testes de controle de broca-dos-pon-
teiros:

 Tamanho da parcela: mínimo de dez (10) fileiras de plantas com 
oito (8) metros de comprimento.

 Infestação: executar o teste somente quando houver no mínimo 
dez (10%) de plantas atacadas.

 Amostragem: contagem do número de plantas atacadas e sadias 
em dois (2) metros de fileira, anotando-se a quantidade de brocas 
vivas nos ponteiros examinados. Não executar novas observações 
nos pontos anteriormente examinados. Não repetir avaliações nos 
ponteiros já examinados.

Art. 15° Metodologia para controle a percevejos:
 Tamanho de parcela: mínimo de vinte (20) fileiras de plantas com 

quinze (15) metros de comprimento.
 Infestação: fazer aplicação quando houver, no mínimo, em média, 

quatro (4) insetos (ninfas grandes + adultos/amostragem). Classifi-
car os insetos por espécie e separá-los por estádio de desenvolvimen-
to nas categorias de ninfas grandes (3o ao 5o ínstar ou > 0,5 cm) e 
adultos.

 Amostragem: utilizar pano de batida, em 1 metro, com no mínimo 
quatro (4) coletas/parcela.

Art. 16° Metodologia para testes de seletividade a predado-
res:

 Tamanho da parcela: mínimo de vinte (20) fileiras de plantas com 
quinze (15) metros de comprimento.

 Infestação: executar o teste somente quando houver, no mínimo, 
em média, três (3) predadores (insetos e aranhas)/pano de batida.

 Amostragem: pano de batida com quatro (4) coletas/parcela ou 
rede-de-varredura, efetuando-se 4 amostragens de 10 redadas/par-
cela. A critério do pesquisador, a contagem dos predadores poderá 
ser feita no laboratório ou no campo, sempre identificando-os, por 
espécie.

Art. 17° Metodologia para testes de seletividade a parasitóides
Os experimentos terão metodologia adequada àquela proposta 

pela IOBC e serão realizados sobre parasitóides de ovos de perce-
vejos, envolvendo um esquema seqüencial de testes de laboratório, 
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semi-campo e campo, com avaliações do efeito de produtos sobre a 
fase adulta dos parasitóides, considerada como a mais vulnerável, e 
sobre as pupas, correspondendo à fase menos vulnerável. Além disso, 
compreenderão experimentos de campo, realizados com populações 
de parasitóides de ocorrência natural ou liberados.

a) Efeito sobre a fase adulta
Ensaios de laboratório e semi-campo: Para os testes 

de laboratório e semi-campo, serão utilizados adultos de Tris-
solcus basalis e/ou Telenomus podisi, provenientes de criações 
de laboratório, com até no máximo cinco dias de vida adul-
ta, previamente alimentados com solução de mel e água. Os 
parasitóides adultos serão expostos a um filme do inseticida 
aplicado em placas ou tubos de vidro, evitando o escorrimento 
do produto (testes laboratoriais) ou expostos a folhas de soja 
tratadas a 1, 2 e 4 dias após a aplicação do produto, com a sua 
degradação ao ar livre, imitando as condições de campo.

Nos ensaios de semi-campo, o produto será aplicado com 
pulverizador de precisão (CO2) em uma fileira de 5 m de soja, 
com coleta de folhas, do topo das plantas, nos 3 m centrais, 1 
dia após a aplicação, colocando-se as folhas (1 folha/tubo) e os 
adultos em gaiolas com ventilação adequada e solução nutri-
tiva. Os experimentos serão conduzidos, no mínimo, com três 
tratamentos: 1. Inseticida teste, avaliado na maior dose agro-
nomicamente recomendada na cultura; 2. Água (testemunha 
negativa); e 3. Inseticida reconhecidamente não-seletivo -classe 
4 (testemunha positiva).
 - Número de insetos: 25 adultos/repetição
 - Delineamento experimental: inteiramente casualizado
 - Número de repetições: mínimo de 5/tratamento. Para maior preci-

são da análise, o número de repetições poderá ser superior, obtendo-
-se no mínimo 15 graus de liberdade.

 - Análise estatística: análise de variância e comparação de médias 
pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade.
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 - Avaliações: leitura da mortalidade às 6, 24 e 48 horas de contato 
com o produto, com avaliações da redução populacional dos parasi-
tóides pela fórmula de Abbott (1925).

 - Apresentação dos resultados: individuais/avaliação (6, 24 e 48 h) e 
cumulativos.

 - Escala proposta: 1 –0 a 20% (seletivos); 2 –21 a 40% (moderamente 
seletivos; 3 –41 a 60% (pouco seletivos); 4 –61 a 100% de mortalida-
de (não seletivos), em relação à testemunha negativa.

Experimentos de campo: Os ensaios serão realizados 
com insetos de ocorrência natural ou após liberação massal. O 
efeito será avaliado sobre o complexo de parasitóides de ovos 
que ocorram na área experimental, constando na tabela de 
apresentação dos resultados apenas a expressão “parasitóides 
de ovos”.

 - Tamanho da parcela: 30 linhas x 20 m comprimento Os experimen-
tos serão conduzidos, no mínimo, com três tratamentos: 1. Insetici-
da-teste, avaliado na maior dose agronomicamente recomendada na 
cultura; 2. Água (testemunha negativa); e 3. Inseticida reconhecida-
mente não-seletivo -classe 4 (testemunha positiva). -Delineamento 
experimental: Blocos ao acaso -Número de repetições: mínimo de 5 / 
tratamento. Para maior precisão da análise, o número de repetições 
poderá ser superior, obtendo-se um mínimo 15 graus de liberdade. 
-Método de amostragem: massas de ovos* de percevejos, com cerca 
de 60 ovos, serão fixadas 1 dia após a aplicação dos tratamentos nos 
folíolos da soja (lado ventral), ou nas vagens, em número de 9 postu-
ras por parcela, distribuídas, ao acaso, nas 3 fileiras da faixa central, 
deixando-se 10 fileiras de bordadura de cada lado das parcelas. As 
posturas ficarão expostas à ação dos parasitóides por 72 horas.

 - Acompanhamento em laboratório: após o período de exposição dos 
ovos aos parasitóides no campo, as posturas serão recolhidas, indi-
vidualizadas em placas de Petri e observadas no laboratório. Após 
o período de desenvolvimento, emergência e morte dos adultos será 
realizada a leitura do número de ovos parasitados em relação ao 
número total de ovos por postura. Para efeito de avaliação serão 
considerados como ovos parasitados, todos aqueles ovos que apre-
sentarem emergência de adultos.
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 - Avaliações complementares: procurar medir o índice de parasi-
tismo em ovos de percevejos antes da instalação do experimento, 
pela coleta, ao acaso, de posturas de percevejos, encontradas na-
turalmente na área experimental, ou pela colocação de massas de 
ovos nas plantas de soja e retirada das mesmas, após 3 dias, para 
acompanhamento e leitura, no laboratório, do índice de parasitismo. 
Fazer a colagem das posturas nas parcelas 1 dia após a aplicação 
dos produtos e, 3 dias depois, fazer a coleta das mesmas para acom-
panhamento no laboratório, mantidas em condições controladas. 

 - Análise estatística: os resultados serão analisados quanto ao efeito 
de cada tratamento em relação à testemunha negativa, sendo as 
médias comparadas pelo teste de Tukey. No caso de ensaios após 
a liberação massal de parasitóides a sequência deve ser: aplicar o 
inseticida 24 horas após a liberação e colocar as massas de ovos, 24 
horas após a aplicação dos inseticidas. * Para a obtenção dos ovos, 
percevejos coletados no campo serão criados em gaiolas teladas, no 
laboratório local, segundo a metodologia descrita por Corrêa -Fer-
reira (1985). Para os testes, poderão ser utilizados ovos frescos ou 
ovos de percevejos que foram conservados a 5ºC (geladeira), por 3 ou 
4 dias. Como hospedeiro, utilizar a espécie de percevejo que estiver 
ocorrendo em maior abundância na região. Quando utilizar ovos de 
Euschistus heros, a colagem nos folíolos da soja poderá ser dificulta-
da, em função do número pequeno de ovos por postura. Nesse caso, 
poderá ser utilizada outra metodologia, como por exemplo, colagem 
dos ovos em cartelas de papelão e estas colocadas nas plantas, com 
tela protetora, para evitar a predação dos ovos.

b) Efeito sobre a fase de pupa
Os produtos serão pulverizados sobre massas de ovos com 

o parasitóide, no interior dos ovos, no estádio de pupa (7 a 8 
dias após o parasitismo). Após o desenvolvimento, será avalia-
da a percentagem de viabilidade do parasitismo, 1 semana após 
a aplicação.

 - Número mínimo de ovos: 25/repetição.
 - Tratamentos: mínimo de 3 (idem ensaios de laboratório/semi-campo)
 - Delineamento experimental: inteiramente casualizado.
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 - Número de repetições: mínimo de 5/tratamento. Para maior preci-
são da análise, o número de repetições poderá ser superior, obtendo-

-se no mínimo 15 graus de liberdade.
 - Análise estatística: análise de variância e comparação de médias 

pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade.
 - Escala proposta: 1 –0 a 20% (seletivos); 2 –21 a 40% (moderamente 

seletivos; 3 –41 a 60% (pouco seletivos); 4 –61 a 100% de redução de 
viabilidade de parasitismo (não seletivos), em relação à testemunha 
negativa.

CAPÍTULO II

Dos critérios para inclusão de inseticidas nas tabelas de indicação

Art. 18° O produto/dose deve ser registrado no SDSV/MAPA, 
para a cultura e espécie alvo.

Art. 19° Conter dados de no mínimo quatro (4) trabalhos de efi-
ciência agronômica e quatro (4) de seletividade, sendo no mínimo 
três realizados na região de abrangência da RPS-Sul, por pelo menos 
três (3) Instituições de Pesquisa ou Ensino credenciadas, na Comis-
são de Entomologia. Quando do mesmo pesquisador somente serão 
aceitos trabalhos de diferentes safras. Quando da mesma institui-
ção, somente serão aceitos trabalhos realizados por diferentes pes-
quisadores, sem repetição de autoria. Assim, para o mesmo produto 
comercial e espécie-alvo, serão aceitos um (1) trabalho de eficiência/
safra e um (1) de seletividade/safra por pesquisador (independente-
mente de este ser autor ou co-autor). Para testes via tratamento de 
sementes ou de sulco para controle de tamanduá-da-soja e de corós 
rizófagos, os testes de seletividade são dispensados.

Art. 20° Os resultados de pesquisa visando à inclusão nas tabe-
las de indicação terão validade de dez (10) anos anteriores à solicita-
ção, exceto em casos comprovados de resistência. 

Art. 21° As propostas para inclusão deverão ser encaminhadas 
da seguinte forma: a carta de solicitação deve ser enviada pela AN-
DEF ou AENDA para a Instituição Organizadora; cabe à empresa 
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solicitante enviar cópia da carta de solicitação da ANDEF, acompa-
nhada da documentação necessária (certificado de registro, bula, có-
pias dos laudos ou relatórios de eficiência agronômica e seletividade 
e todos os demais dados necessários à inclusão na indicação, Art. 25) 
para as instituições credenciadas na Comissão de Entomologia da 
RPS-Sul, até vinte (20) dias antes das reuniões anuais, via correio, 
com A.R. (aviso de recebimento). Os documentos deverão impressos 
em papel timbrado, devidamente assinados. Entidades não filiadas 
às associações supra citadas poderão fazer propostas através das 
Instituições de Pesquisa ou Ensino credenciadas na Comissão de 
Entomologia.

Art. 22° O produto deve apresentar eficiência média de 80% 
em duas avaliações subsequentes. No caso específico de tamanduá-
-da-soja, considerar o índice de 80% somente na primeira data de 
avaliação (2 DAA, nos ensaios em aplicação foliar e 7-14 DAA, via 
tratamento de sementes).

Art. 23° No caso de corós, a critério da comissão, poderão ser 
indicados inseticidascom eficiência de controle inferior a 80%, desde 
que fique comprovado o efeito dos tratamentos no rendimento de 
grãos, população de plantas e/ou massa seca.

Art. 24° O efeito médio na redução populacional de insetos pre-
dadores e parasitóides não deve ser superior a 40% (Nota 2), quan-
do tratar-se de produtos indicados para Anticarsia gemmatalis e de 
60% (Nota 3) quando indicados para as demais pragas.

Art. 25° O produto será incluído nas tabelas de indicações com 
os seguintes dados:

- Nome técnico
- Dose (gi.a./ha)
- Intervalo de Segurança
- Nota de seletividade para insetos predadores
- Índice de risco
- Nome(s) comercial (ais) registrados no SDSV/MAPA
- Formulações e concentrações (g i.a./ L ou kg)
- Dose (L ou kg de comercial/ha)
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Art. 26° Os critérios para alteração de doses dos produtos estão 
especificados nos artigos 18, 19 e 20.

Art. 27° Caberá ao pesquisador credenciado na Comissão de En-
tomologia pela instituição organizadora de reunião, ou outro por ela 
indicado, atuar como relator do(s) processo(s) de solicitação de inclu-
são de inseticidas nas indicações técnicas, o qual terá a incumbên-
cia de elaborar e trazer para a reunião parecer conclusivo, incluindo 
tabela(s)com os valores parciais e médios, conforme os demais arti-
gos deste capítulo.

CAPÍTULO III

Dos critérios para retirada de inseticidas das tabelas de indicação

Art. 28° O produto será retirado das tabelas de indicação por 
solicitação da empresa responsável, ou por não atender os artigos 18, 
19, 20, 21, 22 e 23, destas Normas, ou pertencer à classe toxicológica I.

Art. 29° Casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Ento-
mologia da RPS-Sul.



5. Comissão de Controle de plantas daninhas

A Comissão de Controle de Plantas Daninhas, tendo como co-
ordenador o Engenheiro Agrônomo Walter Boller (FAMV / UPF) e 
como relatora a Engenheira Agrônoma Ana Paula Rockenbach (PP-
GAgro / UPF), reuniu-se no dia 10 de agosto de 2016, nas dependên-
cias da FAMV/UPF, em Passo Fundo, RS, contando com a presença 
dos seguintes participantes:

5.1 Participantes 

5.1.1 Representantes credenciados

Walter Boller (UPF) – titular
Ana Paula Rockenbach (PPGAgro / UPF) - suplente

5.1.2 Demais participantesBianca Moura – PPGAgro / UPF

Gabriela Ottoni – FAMV / UPF
Magda Ribeiro da Luz – FAMV / UPF
Mariana Corbelini Orlandi – FAMV / UPF
Theodoro Schneider – PPGAgro / UPF 

5.2 Trabalhos apresentados
 CONTROLE DE TOUCEIRAS DE MILHO VOLUNTÁRIO RR® F2 

COM HERBICIDAS PRÉ
 EMERGENTES EM SOJA. Cristiano Piasecki; Mauro Antonio  

Rizzardi
 ASSOCIAÇÃO DE HERBICIDAS DE DIFERENTES MECANIS-

MOS DE AÇÃO E DOSES PARA O CONTROLE DE BUVA RESIS-
TENTE AO GLIFOSATO EM PRÉ-SEMEADURA DA SOJA. Cris-
tiano Piasecki; Marcos Ivan Bilibio

Trabalho destaque 

 ASSOCIAÇÃO DE HERBICIDAS DE DIFERENTES MECANIS-
MOS DE AÇÃO E DOSES PARA O CONTROLE DE BUVA RESIS-
TENTE AO GLIFOSATO EM PRÉ-SEMEADURA DA SOJA. Cris-
tiano Piasecki; Marcos Ivan Bilibio
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5.3 Atualização das indicações técnicas 

No segundo parágrafo, na linha 2, substituir “altera” por “alteram” e 
na linha 7, corrigir Conyza bonariensis para Conyza spp.

No terceiro parágrafo do item 6.1 Medidas preventivas, na linha 7, 
incluir “, a exemplo de Amaranthus palmerii”, após a palavra “outra”.

No primeiro parágrafo do ítem 6.2 Método cultural, na linha 5, in-
cluir a palavra “rápido” antes de “fechamento”. 

No primeiro parágrafo do item 6.2.1 Manejo de plantas daninhas, na 
linha 4, substituir “inibir” por “suprimir”; na linha 6, incluir “a aveia 
branca” após “aveia preta” e na linha 7 substituir “da aveia preta” 
por “das aveias.

No segundo parágrafo do item 6.2.2 Efeito de restos culturais no con-
trole de plantas daninhas, na linha, 1 incluir “aveia branca” após 
“aveia preta” e corrigir a concordância na frase seguinte.

No subitem 6.4.1.1 Pré-semeadura ou dessecação, incluir “azevém” 
após “poaia branca” na linha 1 do segundo parágrafo e “adotar a cor-
reta tecnologia de aplicação e” após “deve-se” na linha 4 e substituir 
“aplicação” por “pulverização” na linha 5, do terceiro parágrafo

Na Tabela 6.2, corrigir a dose de Roundup Original de 0,5 a 12,0 para 
0,5 a 6,0 e incluir como chamada de rodapé “Somente para o controle 
de Guadua angustifolia  (bambu-taquara; taboca; taquara), a dose 
de registro do Roundup Original é de 12/L/ha.”

Na Tabela 6.4.1, corrigir a dose de Roundup Original de 0,5 a 12,0 
para 0,5 a 6,0 e a dose de Transorb R de 10, a 2,0 para 1,0 a 2,0 e in-
cluir como chamada de rodapé “ Somente para o controle de Guadua 
angustifolia  (bambu-taquara; taboca; taquara), a dose de registro do 
Roundup Original é de 12/L/ha.”

No subitem 6.4.2.1 Herbicidas de solo, substituir o parágrafo único por:

• “Para aplicação destes herbicidas é necessário observar as condições 
de umidade e de temperatura do solo, evitando-se aplicação em so-
los muito secos ou sob temperatura elevada. Indica-se o emprego de 
pontas de pulverização de jato plano com ângulo de 80° ou 110°, que 
proporcionem volume de calda entre 100 e 250 L/ha. Para adequada 

javascript: NewWindow('!ap_planta_detalhe_cons?p_id_planta_daninha=1296&p_tipo_janela=NEW','pragas','750', '550', 'yes')
javascript: NewWindow('!ap_planta_detalhe_cons?p_id_planta_daninha=1296&p_tipo_janela=NEW','pragas','750', '550', 'yes')
javascript: NewWindow('!ap_planta_detalhe_cons?p_id_planta_daninha=1296&p_tipo_janela=NEW','pragas','750', '550', 'yes')
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distribuição, indica-se a condução da barra de pulverização à altura 
mínima de 50 ou 40 cm sobre o solo, para pontas com ângulos de 
80o e 110o, respectivamente, ao se usar espaçamento entre bicos de 
50 cm.”

No subitem 6.4.2.2 Herbicidas de folhagem, alínea b) Qualidade da 
aplicação, substituir o 3º tópico por: 

• utilizar pontas de pulverização de jato plano, com ângulo de pulve-
rização de 110º e vazões nominais de 0,375 a 1,125 L/minuto (0,1 a 
0,3 galão/minuto);

5.4 Necessidades e prioridades de pesquisa
• Mato competição de plantas daninhas com as novas cultivares (es-

pecialmente com as mais precoces);
• Biologia de plantas daninhas;
• Monitoramento de novas plantas daninhas;
• Monitoramento de espécies daninhas resistentes;
• Tecnologia de aplicação de herbicidas.

5.5 Proposições apresentadas

Não houve proposições dos participantes.

5.6 Assuntos gerais

Não houve.
Discutiu-se a necessidade de uma efetiva participação das ins-

tituições através do credenciamento de representes para dar consis-
tência a existência desta sub comissão tão relevante para o sucesso 
da cultura da soja nesta região.

5.7 Resumos
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CONTROLE DE TOUCEIRAS DE MILHO VOLUNTÁRIO RR® F2 COM 
HERBICIDAS PRÉ-EMERGENTES EM SOJA

Cristiano Piasecki4; Mauro Antônio Rizzardi5

Introdução

O cultivo da soja RR® precedido por milho RR® aumentou a ocor-
rência de plantas voluntárias de milho interferindo na soja. Tam-
bém denominadas “tigueras” ou “plantas guachas”, as voluntárias 
originam-se dos grãos perdidos durante a colheita do milho. As per-
das na colheita ocorrem na forma de grãos individuais, que originam 
plantas individuais, e na forma de espigas inteiras ou em pedaços 
contendo vários grãos de milho, que originarão as touceiras. O milho 
voluntário se não controlado interfere com a soja e reduz significati-
vamente o rendimento de grãos, mesmo em populações inferiores a 
uma planta m-2 (PIASECKI, 2015).

Plantas voluntárias de milho RR® F2 são importantes plantas 
daninhas na soja, pois competem por recursos do ambiente e causam 
redução significativa no rendimento de grãos (MARQUARDT et al., 
2012; CHAHAL, 2014). A competição de touceiras de milho voluntá-
rio resulta em perdas mais intensas no rendimento de grãos da soja 
em relação a plantas individuais (ANDERSEN et al., 1982; PIASE-
CKI, 2015), tendo em vista que populações de 0,5 e 12 touceiras m-2 

reduz o rendimento de grãos da soja em 46 e 100%, respectivamente 
(PIASECKI, 2015).

4 Eng. agrônomo, Mestre em Agronomia, doutorando do PPGFS em Herbologia pela Uni-
versidade Federal de Pelotas (UFPel), Pelotas, RS. E-mail: c_piasecki@hotmail.com 

5 Eng. agrônomo, Doutor, Professor da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária e 
do Programa de Pós-Graduação em Agronomia da Universidade de Passo Fundo (UPF), 
Passo Fundo, RS. E-mail: rizzardi@upf.br 

mailto:c_piasecki@hotmail.com
mailto:rizzardi@upf.br
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Herbicidas pré-emergentes utilizados para o controle de plan-
tas daninhas em soja têm efeito de controle sobre o milho voluntário 
RR® F2, porém, poucos trabalhos demonstram sua eficiência.

O objetivo do presente trabalho foi avaliar o controle de toucei-
ras de milho voluntário RR® F2 proporcionado pela pulverização dos 
herbicidas pré-emergentes em soja.

Metodologia

Foram realizados dois experimentos a campo no sistema de se-
meadura direta em área com restos culturais de aveia-preta e aze-
vém previamente controlados. O delineamento utilizado foi o de blo-
cos ao acaso com quatro repetições.

No experimento 1 as touceiras de milho foram semeadas em su-
perfície, e no experimento 2 as touceiras foram enterradas. Entende-
-se por touceiras pedaços da ráquis contendo, cerca de sete plantas 
de milho cada. Em ambos experimentos, os propágulos de milho fo-
ram distribuídos manualmente de forma aleatória para atingir a po-
pulação média de sete touceiras m-2. Na testemunha do Experimento 
1, aos quarenta dias após a aplicação (40 DAA) havia, em média 0,9 
touceira emergida m-2. Neste mesmo Experimento, o controle dos 
herbicidas foi determinado em relação à emergência de touceiras na 
testemunha.

A geração F2 do híbrido de milho AG8088 PRO2
® deu origem ao 

milho voluntário utilizado nos experimentos. A soja cultivar BMX 
Turbo RR® foi utilizada nos Experimentos, sendo semeada de forma 
mecanizada, visando obter 300.000 plantas ha-1, no espaçamento en-
trelinhas de 50 cm. O tamanho das unidades experimentais foi de 
17,5 m2 (3,5 x 5 m). Em ambos experimentos foram mantidos um 
tratamento livre de milho voluntário e outro com milho voluntário, 
ambos sem aplicação de herbicidas pré-emergentes. 

Os herbicidas utilizados no estudo foram: clorimuron-etil (25 
g ha-1), diclosulam (25,2 g ha-1), clorimuron-etil+sulfometuron metil 
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(18,7+18,7 g ha-1), imazapic+imazapir (78,7+26,2 g ha-1), clomazone 
(360 g ha-1) e piroxasulfone (119 g ha-1). Logo após a semeadura da 
soja fez-se a pulverização dos herbicidas com pulverizador costal 
pressurizado com CO2, com barra de 3 metros de largura utilizando-
-se pontas de jatos planos simples (110-02) espaçadas em 0,5 m, com 
volume de calda de 150 L ha-1. Para evitar a interferência de outras 
plantas daninhas, foram realizadas pulverizações com o herbicida 
glyphosate na dose de 720 g ha-1 de e.a. (Roundup®), aos 25 e 40 dias 
após emergência da soja (DAE), inclusive nos tratamentos onde não 
foram aplicados herbicidas pré-emergentes. 

Foi avaliado o controle do milho voluntário aos 10, 20, 36 e 61 
DAA. As avaliações foram realizadas visualmente atribuindo-se notas 
percentuais de 0 a 100, onde: 0 = sem controle, 100 = morte das plan-
tas de milho, sendo este visual comparado à testemunha com milho 
sem herbicidas pré-emergentes. Para ser considerado eficiente no con-
trole, o herbicida deve resultar em controle de 80% ou mais das toucei-
ras de milho. Foi determinado o rendimento de grãos da soja através 
da colheita de cinco metros de comprimento das três linhas centrais 
de cada parcela (1,5 x 5 m = 7,5 m2). Após a colheita, o material foi 
trilhado, pesado e determinado a umidade dos grãos. Após a correção 
da umidade dos grãos de soja para 13%, estimou-se o rendimento de 
grãos por hectare.

Os dados obtidos foram analisados quanto a sua normalidade 
e homocedasticidade sendo após submetidos a análise de variância 
pelo teste F a 5% de probabilidade, e quando significativos, as mé-
dias comparadas pelo teste de Tukey a 5 % de probabilidade de erro 
(p>0,05).

Resultados e Discussão

Aos 10 e 20 DAA praticamente não houve controle do mi-
lho em ambos experimentos. Para o controle de touceiras em su-
perfície e enterradas aos 36 e 61 DAA os herbicidas diclosulam e 
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clorimurom+sulfometurom apresentaram o maior controle, porém, 
sendo inferior a 80%. O controle de clorimurom, imazapic+imazapir, 
clomazona e piroxassulfona foi insignificante em ambos os experi-
mentos (Tabelas 1 e 2). Nas datas avaliadas, não foi observada fito-
toxicidade na soja. 

Para o rendimento de grãos da soja no experimento 1 os tra-
tamentos diclosulam e clorimuron+sulfometuron apresentaram os 
melhores resultados, não diferindo estatisticamente da testemunha 
sem milho e dos herbicidas imazapi+imazapir e clomazona. Em fun-
ção de a população emergida de milho ter sido baixa (0,9 m-2), a ação 
destes herbicidas controlou as touceiras emergidas, minimizando os 
efeitos negativos da competição no rendimento de grãos da soja (Ta-
bela 1).

No experimento 2, os maiores rendimentos de grãos da soja fo-
ram obtidos na testemunha sem milho, clorimurom+sulfometurom 
e diclosulam, diferindo entre si respectivamente nesta ordem. Em 
função do baixo controle das touceiras e da elevada capacidade com-
petitiva do milho com a soja, o rendimento de grãos nos melhores 
tratamentos herbicida foi reduzido de forma expressiva (Tabela 2).

De forma geral o controle das touceiras de milho nos dois expe-
rimentos foi insatisfatório, sendo inferior a 80%. A baixa umidade no 
solo após a pulverização dos tratamentos provavelmente influenciou 
negativamente na eficiência de controle do milho pelos herbicidas 
pré-emergentes em estudo (Figura 1).
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Tabela 1 – Controle percentual de touceiras de milho voluntário RR® F2 semeadas 
em superfície aos 10, 20, 36 e 61 DAA, e rendimento de grãos da soja 
(Experimento 1). Passo Fundo, RS, UPF, 2014.

Herbicidas* Doses  
(g i.a. ha-1)

Controle (%)
10 DAA1 20 DAA 36 DAA 61 DAA

Clorimurom 25  1 b2  1 b2 0 c2 0 c2

Diclosulam 25,2 1 b 1 b 40 b 44 b
Clorimurom+Sulfometurom 18,7+18,7 1 b 1 b 50 b 37 b
Imazapic+Imazapir 26,2+78,7 1 b 1 b  9 c 5 c
Clomazona 500 1 b 1 b 0 c 0 c
Piroxasulfona 119 1 b 1 b 0 c 0 c
Testemunha com milho - 0 c 0 c 0 c 0 c
Testemunha sem milho -  100 a 100 a 100 a 100 a
Média  12,5 12,5 24,8 23,3
3CV (%)  0,2 0,2 23,7 19

1DAA: dias após a aplicação; 2Médias seguidas por letras distintas na coluna diferem pelo teste de Tukey 
(P≤0,05); 3CV: coeficiente de variação (%); *Adicionou-se óleo mineral Nimbus na dose de 0,5 L ha-1.

Tabela 2 – Controle percentual de touceiras de milho voluntário RR® F2 semeadas 
enterradas aos 10, 20, 36 e 61 DAA, e rendimento de grãos da soja 
(Experimento 2). Passo Fundo, RS, UPF, 2014.

Herbicidas* Doses  
(g i.a. ha-1)

Controle (%)

10 DAA1 20 DAA 36 DAA 61 DAA

Clorimurom 25 4 bcd2 1 b2    0 c2        0 c2

Diclosulam 25,2 3 cd 1 b 40 b    32 b

Clorimurom+Sulfometurom 18,7+18,7 7 b 1 b 50 b 40 b

Imazapic+Imazapir 26,2+78,7   5 bc 1 b   9 c 9 c

Clomazona 500     3 bcd 1 b   0 c 0 c

Piroxasulfona 119   3 cd 1 b   0 c 0 c

Testemunha com milho - 0 d 0 c   0 c 0 c

Testemunha sem milho -   100 a  100 a 100 a 100 a

Média  15,5 12,5 24,8 23,0
3CV (%)   11,7 0,2 23,7 20,2

1DAA: dias após a aplicação; 2Médias seguidas por letras distintas na coluna diferem pelo teste de Tukey 
(P≤0,05); 3CV: coeficiente de variação (%); *Adicionou-se óleo mineral Nimbus na dose de 0,5 L ha-1.
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Figura 1 – Informações climáticas para Passo Fundo, RS, no período compreendi-
do entre 01 de dezembro de 2013 a 30 de março de 2014. 

Fonte: SOMAR meteorologia.

Conclusões

Os herbicidas pré-emergentes estudados não foram eficientes 
para o controle das touceiras de milho voluntário RR® F2 semeadas 
em superfície e enterradas.
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ASSOCIAÇÃO DE HERBICIDAS DE DIFERENTES MECANISMOS DE  
AÇÃO E DOSES PARA O CONTROLE DE BUVA RESISTENTE AO  

GLIFOSATO EM PRÉ-SEMEADURA DA SOJA

Cristiano Piasecki1; Marcos Ivan Bilibio2

Introdução

Plantas daninhas são historicamente um sério problema agrí-
cola, pois interferem com as culturas e reduzem significativamente 
o rendimento biológico e econômico. Em função da dificuldade no 
controle, algumas espécies de plantas daninhas têm apresentado 
maior importância em lavouras de soja, dentre elas a buva (Conyza 
spp.) (CONCENÇO; CONCENÇO, 2016). Devido à sua recente ori-
gem evolucionária a buva é considerada uma espécie altamente 
adaptável (LAMEGO et al., 2013; CONCENÇO; CONCENÇO, 2016) 
e agressiva (KISSMANN; GROTH, 1997), competindo com a soja e 
reduzindo significativamente o rendimento de grãos.

No Brasil desde o ano agrícola de 2004/2005 tem-se observado 
controle insatisfatório da buva através do uso do herbicida glifosato 
em função da resistência (VARGAS et al., 2007). A resistência da 
buva ao glifosato é o principal fator responsável pelo baixo controle 
em soja (LAMEGO et al., 2013). Em função disso, faz-se necessário 
conhecer a eficiência de controle da buva por herbicidas de distintos 
mecanismos de ação e doses, como forma de buscar alternativas para 
o controle desta importante planta daninha em soja.

O objetivo do trabalho foi avaliar a eficiência de controle de 
buva e seletividade para a soja em função da pulverização da asso-

1 Eng. agrônomo, Mestre em Agronomia, doutorando do PPGFS em Herbologia pela Uni-
versidade Federal de Pelotas (UFPel), Pelotas, RS. E-mail: c_piasecki@hotmail.com 

2 Eng. agrônomo, mestrando em Agronomia no Programa de pós- graduação em Agrono-
mia (PPGAGRO) da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária da Universidade de 
Passo Fundo, Passo Fundo, RS. E-mail: marcos-ib@hotmail.com 

mailto:c_piasecki@hotmail.com
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ciação dos herbicidas clorimurom, flumioxazin, saflufenacil, 2,4-D, 
diclosulam e glifosato em soja.

Metodologia

O experimento foi realizado a campo no sistema de semeadura 
direta em área com restos culturais de aveia-preta e azevém previa-
mente controlados. O delineamento utilizado foi o de blocos ao acaso 
com quatro repetições. O tamanho das unidades experimentais foi 
de 15 m2 (3,0 x 5 m). A soja cultivar BMX Vanguarda RR®, foi utili-
zada no experimento, sendo semeada de forma mecanizada, visando 
obter 270.000 plantas ha-1, no espaçamento entrelinhas de 50 cm. 
Foram mantidas duas testemunhas, sendo um tratamento livre de 
plantas daninhas (testemunha capinada) e uma testemunha infesta-
da, ambos sem aplicação de herbicidas. 

Os tratamentos consistiram da pulverização da associação de 
diferentes herbicidas e doses em pré-semeadura da soja. Aos 10 dias 
antes da semeadura da soja (DAS) fez-se a pulverização dos her-
bicidas com pulverizador costal pressurizado com CO2, com barra 
de 3 metros de largura utilizando-se pontas de jatos planos simples 
(110-02) espaçadas em 0,5 m, com volume de calda de 150 L ha-1. A 
área se apresentava com uma infestação média de seis plantas de 
buva menores de 15 centímetros de altura m-2. Com exceção das duas 
testemunhas, para evitar a interferência de outras plantas daninhas 
foi realizada uma pulverização com o herbicida glifosato na dose de 
720 g ha-1 de equivalente ácido (e.a.) (Roundup®) aos 30 dias após 
emergência da soja (DAE). A cada herbicida foi adicionado adjuvante 
específico de acordo com a recomendação do fabricante. Os herbici-
das e doses utilizados encontram-se na Tabela 1.
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Tabela 1 – Herbicidas e doses utilizados no experimento. Passo Fundo, RS, 2014.

Foi avaliado o controle de buva aos 7, 14, 21 e 35 dias após a 
pulverização (DAP) e fitotoxicidade na soja aos 7 e 14 dias após a 
emergência (DAE) da soja. As avaliações foram realizadas visual-
mente atribuindo-se notas percentuais de 0 a 100, onde: 0 = sem con-
trole/fitotoxicidade, 100 = morte das plantas, sendo este visual com-
parado à testemunha infestada e capinada, respectivamente. Para 
ser considerado eficiente no controle, o tratamento deve resultar em 
controle mínimo de 80%.

O rendimento de grãos da soja foi determinado através da co-
lheita de cinco metros de comprimento das três linhas centrais de 
cada parcela (1,5 x 5 m = 7,5 m2). Após a colheita, o material foi tri-
lhado, pesado e determinado a umidade dos grãos. Após a correção 
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da umidade dos grãos de soja para 13%, estimou-se o rendimento de 
grãos por hectare.

Os dados obtidos foram analisados quanto a sua normalidade 
e homocedasticidade sendo após submetidos a análise de variância 
pelo teste F a 5% de probabilidade, e quando significativos, as mé-
dias foram agrupadas pelo teste de Scott-Knott a 5 % de probabilida-
de de erro (p>0,05).

Resultados e Discussão

Não foram observados sintomas de fitotoxicidade na soja nas 
datas avaliadas (dados não apresentados). Para o controle da buva, 
em todas as avaliações a associação de clorimurom, saflufenacil, 2,4-
D e glifosato apresentou os maiores controles. A associação e o au-
mento nas doses de clorimurom e flumioxazin não resultou em maior 
controle da buva, indicando não haver sinergismo entre os herbici-
das. A dose de 22,5 g ha-1 de clorimurom ou 65,5 g ha-1 de flumioxazin 
foram as que apresentaram o melhor controle. Quando clorimurom 
ou flumioxazin foram aplicados associados ao glifosato e 2,4-D, apre-
sentaram controle de em torno de 90% aos 35 DAP (Tabela 2). 

Aos 35 DAP os melhores resultados de controle da buva foram 
observados quando os herbicidas clorimurom, flumioxazin ou saflu-
fenacil foram associados a 2,4-D e glifosato. Porém, quando pulveri-
zado apenas 2,4-D e glifosato o controle foi ineficiente (Tabela 2).
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Tabela 2 – Controle percentual de buva aos 7, 14, 21 e 35 dias após a pulverização 
(DAP) e rendimento de grãos da soja. Passo Fundo, RS, 2014.

1DAP: dias após a pulverização; 2Médias seguidas por letras distintas na coluna diferem pelo teste de 
Scott-Knott (P≤0,05); 3CV: coeficiente de variação (%); ns: não significativo.

Para o rendimento de grãos da soja não houve diferença signifi-
cativa entre os tratamentos, indicando a seletividade dos herbicidas 
aplicados à cultura. Apesar das diferenças no controle da buva entre 
os tratamentos herbicidas, esta não obteve condições para competir 
com a soja e reduzir o rendimento da soja. Provavelmente a aplica-
ção dos herbicidas causou grande estresse na buva, reduzindo sua 
área foliar e sua capacidade de competir com a cultura no período de 
maior interferência (PAI e PTPI). Dessa forma, ao se desenvolver em 
condições favoráveis, a soja rapidamente ocupou a área limitando 
a disponibilidade de recursos às invasoras, sendo estas suprimidas 
pela cultura.
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Conclusões

As associações herbicidas e doses estudadas são seletivas à cul-
tura da soja. A associação de clorimurom e saflufenacil a glifosato e 
2,4-D foi o tratamento que apresentou o controle mais rápido e efi-
ciente de buva. Clorimurom e flumioxazin associados não melhora o 
controle da buva. A associação de 2,4-D a clorimurom ou flumioxazin 
melhora significativamente o controle da buva. Os tratamentos 6 a 
13 e o tratamento 15 foram eficientes para o controle da buva.
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CONTROLE DE PLANTAS DANINHAS EM SOJA GM COM MISTURA DE 
GLYPHOSATE E FERTILIZANTES FOLIARES À BASE DE ENXOFRE 

Marluce Goncalves Cortez1; Silvana Ohse2; Eduardo Augusto Agnellos Barbosa 3;  

Wesley Lauber Dias da Silva4; Lucas Veneri Rochinski4; Robertta Bueno Barth4 

Introdução

No Paraná, na safra 2014/2015, a produção de soja foi de 
17.147,0 milhões de toneladas, alcançando produtividade de 3.293 kg 
ha-1 e área plantada de 5.207,1 milhões de hectares (CONAB, 2015), 
sendo ocupada em sua maioria, pelo cultivo de soja geneticamente 
modificada (GM) para resistência ao herbicida glyphosate. 

O enxofre (S) é um macronutriente que realiza funções essen-
ciais no crescimento e na manutenção vegetal (VITTI; OTTO; SA-
VIETO, 2015). A deficiência de S ocorre em regiões do Brasil onde 
a baixa fertilidade do solo está associada à pequena quantidade de 
matéria orgânica, aumento de exportação dos nutrientes pelos grãos, 
uso de fertilizantes com pouco S em sua composição e lixiviação de 
sulfato (MALAVOLTA, 1997). Como alternativa para suprir os solos 
com enxofre, pode-se usar fertilizantes à base de S, tais como Nutri-
xofre e Tiossulfato de amônio.

Ao comparar a aplicação de S via solo ou via foliar, a produção 
de soja foi igual com assimilação semelhante pelas plantas. A natu-
reza química do enxofre não interferiu nos resultados, mostrando 

1 Eng. agrônoma, doutora em Fitotecnia, professora do Curso de Agronomia da Univer-
sidade Estadual de Ponta Grossa/PR, Av. Carlos Cavalcanti, 4748 – Bloco F – Ponta 
Grossa/PR, CEP-84.030-900. E-mail: mgcortez@uepg.br

2 Eng. agrônoma, doutora em Fitotecnia, professora do Curso de Agronomia da Universi-
dade Estadual de Ponta Grossa/PR.

3 Eng. agrônomo, doutor, professor do Curso de Agronomia da Universidade Estadual de 
Ponta Grossa/PR.

4 Estagiários do Curso de Agronomia da Universidade Estadual de Ponta Grossa/PR.
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que S elementar ou na forma de tiossulfato foram absorvidos de for-
ma equivalentes (VITTI et al., 2007).

Misturas entre herbicidas e outros agroquímicos podem levar 
à ocorrência de interações podendo ou não prejudicar o controle de 
plantas daninhas e/ou produzir efeitos desconhecidos sobre as cultu-
ras (NASH, 1967; TREZZI et al, 2005).

Glyphosate aplicado junto com fertilizantes surfatados,em al-
godão GM, apresentou absorção diferenciada em plantas daninhas. 
Plantas de algodão absorveram menos glyphosate com tiossulfato de 
amônio do que mistura com sulfato de amônio, sem diferenças na 
produçâo (FAIRCLOTH et al., 2004). O acumulo de nutrientes e pro-
dução de matéria seca em cultivares de soja transgênica podem ser 
alteradas em função do glyphosate (CAVALIERI et al., 2012). 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a resposta de formulações 
de glyphosate em mistura com fertilizantes foliares à base de enxo-
fre na soja GM, no controle de plantas daninhas e produtividade da 
cultura. 

Metodologia 

O experimento foi conduzido no ano agrícola 2015/2016, na Fa-
zenda Escola Capão da Onça (FESCON), da UEPG, município de 
Ponta Grossa-PR, em área sob sistema de plantio direto. Utilizou-se 
a soja cultivar BMX Potência RR (Brasmax, 2016) tratada com fungi-
cida/inseticida, semeada em 27 de novembro de 2015 com população 
em torno de 280 mil plantas ha-1. A adubação de base na semeadura 
foi de 300 kg ha-1 da formulação 00-20-20. Os tratos fitossanitários 
foram aplicados conforme a necessidade da cultura.

Os tratamentos obedeceram a um fatorial (4 x 3), com 3 formu-
lações de glyphosate, mais uma testemunha sem herbicida, e 2 ferti-
lizantes à base de S, mais uma testemunha sem fertilizante, totali-
zando 12 tratamentos. O delineamento experimental foi de blocos ao 
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acaso com 4 repetições. As parcelas foram constituídas por 4 metros 
de comprimento por 3 metros de largura. 

Os herbicidas e misturas com os fertilizantes foram aplicados 
aos 28 DAS, com a cultura em estádio fenológico V3 para V4. Os 
tratamentos foram aplicados com pulverizador costal pressurizado 
com CO2 a 0,3 bar, equipado com barra de 3 m, pontas XR 11002 
espaçados a 0,5 m, com volume de calda de 150 L ha-1. 

A testemunha absoluta foi conduzida sem aplicação de herbicida 
ou fertilizante, e na presença de plantas infestantes. Os tratamentos 
compostos somente por aplicação de fertilizantes, foram mantidos 
livres de plantas infestantes, durante todo o ciclo da cultura.

Avaliou-se a infestação de plantas daninhas antes de aplicar os 
tratamentos, com amostragens aleatórias na área útil de cada par-
cela. Aos 10 e 20 dias após aplicação dos tratamentos foram realiza-
das avaliações visuais de controle de plantas daninhas, utilizando-se 
de escala percentual onde 0% representava ausência de controle e 
100% controle total das plantas daninhas. Foram avaliados o “stand” 
inicial e final, o número de ramificações/planta, número de vagens/
planta, número de grãos/vagem dimensionadas em cinco plantas da 
área útil das parcelas, e massa de 100 grãos de soja. A produtividade 
foi avaliada após a colheita manual na área útil das parcelas, tendo 
sido padronizada para 13% de umidade.

Os dados obtidos foram processados estatisticamente através 
da análise da variância pelo teste de Dunnett. Para as variáveis com 
valores significativos, procedeu-se a aplicação do teste de Tukey para 
comparação das médias. Foi utilizado o programa estatístico ASSIS-
TAT, atualizado em 01/03/2016 (SILVA; AZEVEDO, 2002).

Resultados e Discussão

Na área experimental predominaram espécies dicotiledôneas 
onde as maiores densidades foram das espécies B. pilosa, G. parvi-
flora e R. brasiliensis. 
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A adição dos fertilizantes aos herbicidas, não afetou o controle 
de plantas daninhas para Roundup WG e Roundup Ultra. A evolução 
da intoxicação das plantas daninhas ocorreu conforme esperado. A 
mistura com menor controle de plantas daninhas foi Glizmax + Nu-
trixofre, provavelmente em decorrência da maior formação de preci-
pitados, conforme constatado no teste preliminar das misturas, rea-
lizados em laboratório. Esse efeito também afetou a distribuição da 
calda, com entupimento de algumas pontas da barra de pulverização.

As variáveis estande inicial e final da soja, número de ramifica-
ções/planta, o número de vagens/planta e o número de grãos de soja/
vagem, não apresentaram diferenças entre os herbicidas testados 
em mistura com os fertilizantes. Por sua vez, verificaram-se diferen-
ças significativas para ”massa de 100 grãos” e produtividade da soja 
(Tabela 1). 

A maior produção de “massa de 100 grãos” foi obtida para Roun-
dup WG, independente da presença ou não de enxofre na mistura. 
Os tratamentos com Glizmax resultaram em menor “massa de 100 
grãos” de soja independe da presença ou não de enxofre na mistura. 
Plantas de soja sem herbicida e sem aplicação de fertilizantes apre-
sentaram “massa de 100 grãos” inferior a todos os demais tratamen-
tos. 

A produtividade de soja foi afetada pelos herbicidas e fertili-
zantes aplicados isoladamente, e também pelas misturas testadas 
(Tabela 1). As misturas com Glizmax resultaram em menor produ-
tividade, sendo que as plantas que menos produziram com este her-
bicida foram as que receberam mistura com Tiossulfato de amônio. 
Roundup WG e Roundup Ultra resultaram em soja com média geral 
de produtividades equivalentes. A adição dos fertilizantes surfatados 
aos herbicidas não estimularam a produtividade de soja. No entanto, 
a mistura Roundup WG + Tiossulfato de amônio, foi a que resultou 
em plantas com maior produtividade. 

Analisando-se as fontes de S separadamente, constatou-se que 
o Tiossulfato de amônio aplicado isolado (com capina durante todo 
ciclo) resultou em plantas com maior produtividade. O Nutrixofre 
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apresentou maior produtividade quando aplicado em mistura com 
Roundup WG. A produtividade de soja sem herbicida e sem aplicação 
dos fertilizantes foliares, foi inferior a todos os demais tratamentos. 
O enxofre na forma elementar, presente no Nutrixofre, atua também 
como fungicida. Possui baixa toxicidade e não deixa resíduos nas 
partes tratadas. Possuem compostos que agem pela área de contato, 
matando e erradicando estruturas de fungos na superfície da planta. 
É recomendado como oidicida, acaricida e para algumas doenças fún-
gicas importantes como a ferrugem da soja (ZAMBOLIM et al., 2012). 

Conclusões

A aplicação de glyphosate em mistura com fertilizantes surfata-
dos não afetou o controle de plantas daninhas porém, influenciou a 
produtividade da soja, cultivar BMX Potência RR 

Glizmax foi o herbicida que resultou em menores produtivida-
des quando da aplicação em mistura com os fertilizantes;

O herbicida Roundup WG resultou em maior massa de 100 
grãos, independente da presença de fertilizante; 

O maior ganho produtivo para a soja foi obtido com Roundup 
WG em mistura com Tiossulfato de amônio. 
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ANEXO I  - NORMAS PARA AVALIAÇÃO E RECOMENDAÇÃO DE HERBICIDAS 
PARA A CULTURA DE SOJA NA REGIÃO SUL DO BRASIL

Método de pesquisa

O método a ser empregado nos experimentos realizados sob co-
ordenação da Comissão de Plantas Daninhas será discutido durante 
a fase de planejamento da Reunião de Pesquisa. Contudo, ensaios de 
campo para avaliação de herbicidas devem conter, pelo menos, qua-
tro repetições e mínimo de seis tratamentos.

Para proceder à avaliação da eficácia do produto, devem ser re-
alizadas, no mínimo, três avaliações visuais durante o ciclo da cul-
tura e, opcionalmente, uma avaliação de matéria seca das plantas 
daninhas. Quando estiverem incluídos no ensaio produtos que apre-
sentem apenas efeito supressor sobre as plantas daninhas, uma das 
avaliações visuais deverá ser realizada por ocasião da colheita da 
cultura.

Para efetuar avaliação visual de controle, deve ser adotada a es-
cala percentual. A avaliação visual da seletividade do produto deve 
ser executada, no mínimo, em duas épocas durante o ciclo da cultura 
e, opcionalmente, poderá ser realizada uma avaliação quantitativa. 
Para avaliações visuais desta variável, recomendam-se as escalas 
ALAM, EWRC ou WSSA.

Avaliação de herbicidas

Para inclusão de herbicidas nos ensaios a serem realizados sob 
coordenação da Comissão de Plantas Daninhas, deverá ser encami-
nhada solicitação por escrito, dirigida aos representantes credencia-
dos das Instituições de Pesquisa e à Coordenação da Comissão, até 
vinte dias antes da data da respectiva Reunião de Pesquisa.
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O encaminhamento da solicitação da empresa interessada para 
teste de herbicida deverá ser acompanhado, para produtos novos, da 
cópia do registro especial temporário e dos documentos que lhe de-
ram origem, ou, para produtos com registro definitivo, da cópia do 
registro, acompanhada da respectiva ficha técnica. A empresa solici-
tante deverá atender à legislação vigente sobre o assunto e às demais 
normas estabelecidas pelos órgãos oficiais competentes.

Os produtos que irão compor os ensaios a serem conduzidos 
sob a Coordenação da Comissão de Plantas Daninhas serão indica-
dos durante a respectiva Reunião Anual. As empresas que tiverem 
aprovada a inclusão de produto nos ensaios deverão encaminhar às 
Instituições de Pesquisa as respectivas amostras, adequadamente 
embaladas e identificadas. As amostras devem ser enviadas segundo 
as normas estabelecidas pela legislação para transporte de produtos 
perigosos e até a data limite de quarenta e cinco dias após a Reunião 
de Pesquisa.

A permanência máxima dos produtos novos em experimentação 
em rede sob a Coordenação da Comissão será de três anos. Após 
a etapa de testes, será realizada uma avaliação do comportamento, 
decidindo-se ou não pela manutenção na programação.

Indicação de herbicidas

As indicações de herbicida e respectivas revisões serão feitas 
por ocasião da Reunião da Comissão, a ser realizada na segunda 
quinzena de junho de cada ano, mediante análise conjunta dos re-
sultados obtidos nas várias instituições de pesquisa participantes 
da Reunião de Pesquisa de Soja da Região Sul, conforme consta do 
Capítulo V, artigo 10º, item “a” do respectivo Regimento Interno, e 
atendendo-se aos critérios estabelecidos nestas normas.

Toda a solicitação proveniente de alguma empresa, para reco-
mendação de herbicida ou para alteração de produto já indicado, so-
mente será examinada se encaminhada através da ANDEF ou AEN-
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DA e for enviada às instituições participantes da comissão dentro do 
prazo estabelecido nas normas vigentes.

Em cada Reunião da Comissão, a análise das propostas encami-
nhadas pelas respectivas associações será realizada por um relator, 
especialista na área de plantas daninhas (herbologia), designado es-
pecificamente para tal fim na reunião anterior, o qual deverá emitir, 
por escrito, parecer para apreciação da comissão quanto ao mérito da 
solicitação e à admissibilidade e adequação dos pedidos às normas 
vigentes.

O produto a ser recomendado deverá estar registrado para a 
cultura junto aos órgãos oficiais competentes até a data de realiza-
ção da respectiva Reunião da Comissão.

Solicitações de inclusão ou de alteração de produtos nas indica-
ções serão formalizadas de acordo com o contido nas presentes nor-
mas. Portanto, as propostas de inclusão de novos produtos nas indica-
ções ou de alterações daquelas vigentes deverão estar acompanhadas 
da documentação necessária completa e devem ser encaminhadas 
aos membros da comissão com antecedência mínima de vinte dias 
úteis anteriormente à data de realização da Reunião da Comissão.

A fim de propiciar análise da procedência do pedido, por parte 
dos membros da comissão, toda a solicitação para inclusão de pro-
duto nas indicações, ou para extensão de uso de produto já indicado, 
ou ainda qualquer outra modificação ou alteração que for solicitada, 
sempre deverá vir acompanhada do respectivo registro e da bula de 
recomendações atualizadas e ser remetidas até a data limite estipu-
lada nas normas.

Para efeito de indicação ou alteração de indicação de herbicida, 
serão avaliados apenas resultados obtidos em trabalhos de pesquisa 
conduzidos a campo.

Os ensaios que tenham por objetivo a seleção de herbicidas vi-
sando à indicação ou alteração de indicação devem ter sido realizados 
por entidades de pesquisa credenciadas e participantes da Reunião 
de Pesquisa de Soja da Região Sul, conforme definido no Capítulo 
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V, artigo 10º, item “a”, do Regimento Interno, respeitadas as demais 
determinações contidas nesse regimento e também aquelas contidas 
nestas normas.

A análise conjunta dos experimentos realizados na região deve-
rá indicar resultados de eficiência e de seletividade que viabilizem a 
indicação. Assim, quanto ao controle, o produto deverá atingir con-
ceito, no mínimo, equivalente aos obtidos nas testemunhas usadas 
como padrão, devendo apresentar esse nível de controle na maioria 
dos ensaios conduzidos. Quanto à fitotoxicidade, o dano máximo to-
lerado para considerar o produto seletivo será moderado com recu-
peração da cultura, independentemente da escala aplicada para tal 
avaliação.

Para indicação de herbicidas, a comissão incluirá as seguintes 
informações mínimas:

- Doses a serem usadas de acordo com o tipo de solo ou estádio de 
desenvolvimento de plantas daninhas e da cultura;

- Época e método de aplicação;
- Espécies daninhas controladas, nível de controle e espécies não con-

troladas;
- Sumário das peculiaridades de cada herbicida, contendo dados que 

possam auxiliar na obtenção de eficiência agronômica e segurança 
máxima em seu emprego.

- Para ocorrer a primeira inclusão de um produto na indicação, ou em 
decorrência de mudança na respectiva formulação, serão exigidos, 
no mínimo, dois anos de testes em dois locais, totalizando quatro 
experimentos conduzidos por diferentes instituições de pesquisa na 
Região Sul.

- Para extensão do uso de herbicida já indicado a sistema de cultivo 
diferente ou a época ou método de aplicações diferentes, serão ne-
cessários, no mínimo, três experimentos conduzidos na região, os 
quais poderão ser realizados desde um ano em três locais até três 
anos em um só local.

- Para extensão do uso de herbicida já indicado, a outras plantas da-
ninhas específicas, serão requeridos dois experimentos conduzidos 
na região, podendo ser realizados num só ano em locais diferentes 
ou num ou mais locais em anos diferentes.
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A comissão reserva-se o direito de rejeitar laudos ou relatórios de 
ensaios que não tenham seguido as resoluções estabelecidas pela Se-
cretaria Nacional de Defesa Agropecuária e os procedimentos de pes-
quisa recomendados pela Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas 
Daninhas. Também podem ser rejeitados laudos ou relatórios que se 
caracterizem por apresentar baixa qualificação técnica, por levarem 
a conclusões duvidosas ou por terem sido conduzidos por profissional 
sem formação e atuação na respectiva área de especialização.

Apresentação de trabalhos ou depoimento pessoal durante a re-
alização da Reunião da Comissão, sem apresentação prévia do res-
pectivo laudo ou relatório técnico dentro do prazo definido nestas 
normas não caracteriza ensaio ou resultados a serem submetidos à 
apreciação pela comissão para fins de indicação de herbicida ou alte-
ração em produto já indicado.

A comissão reserva-se o direito de não indicar determinado her-
bicida, apesar da eficiência técnica deste, bem como de alertar a co-
letividade agrícola sobre os riscos que este possa oferecer, quando 
constatados problemas graves de toxicologia ou efeito nocivo sobre 
o ambiente.

Por solicitação de um ou mais membros da comissão, e após exame 
de critérios técnicos que o indiquem, um herbicida poderá ser retirado 
das indicações quando se apresentar ineficiente no controle de espécies 
daninhas anteriormente controladas, sugerindo aparecimento de ca-
sos de resistência nessas espécies; apresentar muito baixa seletividade 
às principais culturas em uso; mostrar elevado índice de toxicidade ou 
casos frequentes de intoxicação; apresentar sérios danos ao ambiente, 
especialmente alta persistência no solo ou presença na água; ou mos-
trar outras propriedades indesejáveis, a critério da comissão.

Também poderá ser retirado das indicações o herbicida cuja 
empresa fabricante e/ou distribuidora não comprovar o respectivo 
registro nos órgãos competentes quando solicitada, ou, ainda, por 
solicitação da própria empresa registrante do produto.



41ª Reunião de Pesquisa de Soja da Região Sul - Atas e Resumos 295

Para cada Reunião de Pesquisa, a ANDEF, ou AENDA, deve en-
viar a lista atualizada dos produtos herbicidas registrados por seus 
membros para uso em soja, manifestando o interesse na manutenção 
na relação de produtos indicados para a cultura, caso contrário, po-
derão ser retirados das indicações.

Alterações e informações para registro

As instituições de pesquisa participantes da Reunião de Pes-
quisa poderão, a seu critério, fornecer as informações que viabilizem 
o registro de produtos junto aos órgãos oficiais competentes, o que, 
entretanto, não constituirá obrigatoriedade de indicação futura por 
parte da comissão.

A comissão solicitará às empresas registrantes, quando for o caso, 
que encaminhem aos órgãos oficiais competentes pedidos de alteração 
dos dados técnicos nos respectivos registros, de forma a harmonizar 
registros e indicações. 



6. Comissão de Fitopatologia

A Comissão de Fitopatologia, tendo como coordenadora e rela-
tora a Enga. Agra. Dra. Carolina Cardoso Deuner (UPF), reuniu-se 
no dia 10 e 11 de agosto de 2016, nas dependências da Universidade 
de Passo Fundo, em Passo Fundo, RS, contando com a presença dos 
seguintes participantes

6.1 Participantes

6.1.1 Representantes credenciados 

Carolina Cardoso Deuner (UPF) - titular
Leandro José Dallagnol (UFPel) - titular
Leila Maria Costamilan (Embrapa Trigo) – titular
Carlos Alberto Forcelini (UPF) - suplente
Jerônimo Vieira de Araújo Filho (UFPel) - suplente 

6.1.2 Demais participantes
Alan Roso – IFRS/Ibirubá 
Alberto Mattinz – Santa Clara 
Alcides Vera Paredes – DVA (Paraguay)
Amanda Chechi – UPF
Betina Wottrich – IFRS/Ibirubá 
Carlos Abreu – Syngenta 
Clara Monserrat Paredes – UCA (Paraguay)
Diogo de Oliveira Camera – IFRS/Ibirubá 
Diônatan Nicola -
Edevan Bedin – UPF 
Eduardo Z. Sbrissa – Santa Clara 
Elaine Deuner – UPF 
Elias Zuchelli – UPF 
Everson Bilibio Bonfada – UPF 
Felipe Sangali – Santa Clara 
Fernando Martins – Cotrijal 
Francine Talia Panisson – UPF 
Gabriela Ottoni – UPF 
Gabrieli Riva – UPF 
Gever Osvaldo Ayalda – Paraguay 
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Gilmar Francisco Vione – Emater 
Giovani Bon - 
Gustavo P. de Andrade – Syngenta 
Gustavo Visintin – UPF 
Igor Sartori – IFRS/Ibirubá 
Jairo Lang – Iniesta 
Jamile Jandrey – IFRS/Ibirubá 
Jessica Malescki – UFFS 
Jorge Felipe R. Stanchoviack – Basf 
José Bruno Dalla Lana - 
Juliana Pivato – UPF 
Juliane Ludwig – UFFS 
Leandro Bridi – UFFS
Leonardo Herter Salles Pinto – UPF 
Leonardo Ribas - CEVALE
Letícia Formighieri – UPF 
Lucas Daniel Jacoby – UPF 
Lucas Worpechowiski – UFFS 
Luiz Matheus G. Bastiani – UPF 
Magda Ribeiro da Luz – UPF 
Mariana Corbelini Orlandi – UPF 
Michel Rocha da Silva – Emater 
Moises Ecco – Razera Agricola 
Nara Lucia M. de Moraes – Agrofel 
Pâmela Pires Ferst – UFFS 
Paulo Cesar Pazdioro
Rafael Cabeda - 
Rafael Roehrig – UPF 
Rafael S. do Prado – CEVALE
Rodrigo Borkowski Rodrigues – Dupont 
Rodrigo Selonk – Santa Clara
Rogério Mazzardo – Emater 
Rosimeri V. Redivo – MPB 
Rubian Gleik – CEVALE 
Thiago de Campos Schuster – IFRS/Ibirubá
Tiago Constante Formentini – Oxiquímica
Uelton Batista Oliveira – CEVALE 
Valeria Ghizzi – UPF 
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6.2 Trabalhos apresentados
 INFLUÊNCIA DE DIFERENTES NÍVEIS DE SEVERIDADE DE 

MANCHA PÚRPURA EM SEMENTES DE SOJA SOBRE VARIÁ-
VEIS RELACIONADAS A QUALIDADE FISIOLÓGICA E O VI-
GOR DE PLÂNTULAS. Pâmela Pires Ferst, Lucas Warpechowski, 
Jéssica Malescki, Juliane Ludwig 

 SENSIBILIDADE DE Phakopsora pachyrhizi A FUNGICIDA. 
Bianca de Moura; Gustavo Visintin; Gabriela Ottoni; Caroline Gion-
go; Walter Boller; Carolina C. Deuner 

 PROGRESSO DA FERRUGEM EM GENÓTIPOS SUSCE-
TÍVEIS E RESISTENTES DE SOJA, UTILIZANDO DIFE-
RENTES NÚMEROS DE APLICAÇÃO DE FUNGICIDA.  
Leandro Bridi; Josias Emanuel Shardong Kotz; Guilherme Masarro 
Araujo; Felipe Puff Dapper; Cleiton Miguel Hanus; Fábio Miguel 
Knapp; Juliane Ludwig

 INFLUÊNCIA DO NÚMERO DE APLICAÇÕES DE FUNGICIDAS 
EM CULTIVARES DE SOJA COM E SEM RESISTÊNCIA A FER-
RUGEM ASIÁTICA SOBRE COMPONENTES DE RENDIMENTO 
E PRODUTIVIDADE. Leandro Bridi; Josias Emanuel Shardong 
Kotz; Guilherme Masarro Araujo; Felipe Puff Dapper; Fábio Miguel 
Knapp; Rafael Augusto Leubet; Tatiane Chassot; Juliane Ludwig, 

 CONTROLE QUÍMICO DE Phakopsora pachyrhizi EM SOJA. Car-
los Edgar Machry, Diônatan Nicola, Alan Rosa, Jamile Jandrey, Gil-
mar Zanuzzi, Leonardo Carlet da Silva e Lucas Navarini 

 USO DE FUNGICIDAS NO CONTROLE DE Phakopsora pachyrhi-
zi NA CULTURA DA SOJA. Diônatan Nicola, Carlos E. Machry, 
Alan Rosa, Jamile Jandrey, Gilmar Zanuzzi, Leonardo Carlet da 
Silva e Lucas Navarini 

 UTILIZAÇÃO DE FUNGICIDAS PARA O CONTROLE DE Phakop-
sora pachyrhizi NA CULTURA DA SOJA. Alan Rosa, Carlos E. Ma-
chry, Diônatan Nicola, Jamile Jandrey, Gilmar Zanuzzi, Leonardo 
Carlet da Silva e Lucas Navarini

 INTERAÇÕES ENTRE ÁREA FOLIAR, VOLUMES DE CALDA E 
DOSES DE FUNGICIDAS NA PERSISTÊNCIA E NO CONTROLE 
DE DOENÇAS EM SOJA. Amanda Chechi; Carlos Alberto Forceli-
ni; Walter Boller; Rafael Roehrig; Elias Zuchelli
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 RELAÇÃO ENTRE DOSE DE FUNGICIDA E CONTROLE DA 
FERRUGEM ASIÁTICA DA SOJA. Amanda Chechi; Rafael Ro-
ehrig; Elias Zuchelli; Walter Boller; Carlos Alberto Forcelini 

 RESISTÊNCIA COMPLETA E PARCIAL EM LINHAGENS DE 
SOJA À Phytophthora sojae. Leila Maria Costamilan; Paulo Fer-
nando Bertagnolli; Cláudia Cristina Clebsch

 COMPORTAMENTO DA EPIDEMIA DE FERRUGEM-ASIÁTICA-
DA-SOJA FRENTE A NÍVES DE COBERTURA DA SUPERFÍCIE 
FOLIAR POR FUNGICIDAS. Rafael Roehrig; Walter Boller; 
Amanda Chechi; Laércio Hoffmann; Elias Zuchelli

 MANEJO DA RESISTÊNCIA DE Phakopsora pachyrhizi EM SOJA 
ATRAVÉS DE FUNGICIDA MULTI-SÍTIO. Rafael Roehrig; Carlos 
Alberto Forcelini; Amanda Chechi; Elias Zuchelli

 CONSTRUINDO O CONTROLE DA FERRUGEM ASIÁTICA 
COMBINANDO FUNGICIDAS E INDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. 
Rafael Cabeda 

 DISTRIBUIÇÃO POPULACIONAL DE NEMATOIDES NA 
CULTURA DA SOJA NO RIO GRANDE DO SUL. Valéria Cecília 
Ghissi Mazzetti; Gustavo Visintin; Gabrieli Riva; Juliana Pivato; 
Elaine Deuner; Carolina Cardoso Deuner

 REAÇÃO DE CULTIVARES DE SOJA Á Meloidogyne javanica E 
Meloidogyne incognita. Gustavo Visintin; Valéria Cecília Ghissi; 
Alan Júnior Dal Mas; Elaine Deuner; Carolina Cardoso Deuner

 MECANISMO DE AUXÍLIO À BARRA DE PULVERIZAÇÃO E HO-
RÁRIOS DE APLICAÇÃO DE FUNGICIDAS PARA O CONTROLE 
DA FERRUGEM-ASIÁTICA-DA-SOJA. Bianca de Moura; Gusta-
vo Visintin; Gabriela Ottoni; Caroline Giongo; Carolina C. Deuner; 
Walter Boller 

 REDUÇÃO DO CONTROLE DA FERRUGEM ASIÁTICA DA SOJA 
EM RESPOSTA À OCORRÊNCIA DE CHUVA ARTIFICIAL APÓS 
A APLICAÇÃO DE FUNGICIDA. Amanda Chechi; Carlos Alberto 
Forcelini; Walter Boller; Rafael Roehrig; Elias Zuchelli

 RESISTÊNCIA DE GENÓTIPOS DE SOJA À FERRUGEM ASIÁ-
TICA E MANCHA PÚRPURA. Paulo Cesar Pazdiora; Leandro José 
Dallagnol; Jerônimo Vieira de Araújo Filho; Keilor da Rosa Dornel-
les; Thomas Natali Morello; Ihan Rebhahn

https://www.google.com/contacts/u/0/#contact/7f0a84538ab700df
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Trabalho destaque
 REDUÇÃO DO CONTROLE DA FERRUGEM ASIÁTICA DA SOJA 

EM RESPOSTA À OCORRÊNCIA DE CHUVA ARTIFICIAL APÓS 
A APLICAÇÃO DE FUNGICIDA. Amanda Chechi; Carlos Alberto 
Forcelini; Walter Boller; Rafael Roehrig; Elias Zuchelli

6.3 Atualização das indicações técnicas 
Foram retirados da Tabela 7.6 (Fungicidas indicados para con-

trole de ferrugem asiática da soja) os fungicidas isolados azoxistrobi-
na (Priori), ciproconazol (Alto 100), difeconazol (Score), epoxiconazol 
(Virtue), flutriafol (Impact 125 SC), tetraconazol (Dormark 100 EC) 
e tetraconazol (Eminent 125 EW).

Na Tabela 7.7 (Fungicidas indicados para controle de mofo 
branco) foram corrigidos o nome do fungicida Sumiguard 500 WP e 
incluído o fungicida dimoxistrobina + boscalida (Spot SC). O fungi-
cida picoxistrobina (Oranis), apesar de estar no ensaio em rede de 
mofo-branco com alta eficiência, necessita de estudos sobre perda 
de sensibilidade à Phakopsora pachyrhizi, uma vez que não se reco-
menda mais fungicidas isolados para controle desse fungo, isso está 
de acordo com o representante da Dupont presente na reunião.

6.4 Necessidades e prioridades de pesquisa

6.5 Proposições apresentadas
A Comissão irá alterar as normas de inclusão ou exclusão de 

fungicidas para a atualização conforme dados obtidos em redes na-
cionais de ensaios de eficiência.

A Comissão solicita pesquisas contínuas na área de monitora-
mento de sensibilidade de patógenos, reação de cultivares e tecnolo-
gia de aplicação de fungicidas.

6.6 Assuntos gerais
Não houve.

6.7 Resumos
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INTERAÇÃO ENTRE Fusarium graminearum EM SEMENTES DE SOJA E 
NO SOLO E TRATAMENTO DE SEMENTES

Alexandre Spalding Scheffer1; Carolina Cardoso Deuner2; Carlos Alberto Forcelini3 

Introdução

O Fusarium graminearum Schwabe é a forma assexuada do 
fungo Gibberella zeae (Schwabe) (EMBRAPA, 2004), agente causal 
da giberela do trigo e outras culturas de importância agronômica. 
Apesar disso, nos últimos anos várias espécies de Fusarium foram 
detectadas associadas a sementes de soja, principalmente as que 
sofreram atraso de colheita ou deterioração por umidade no campo. 
A associação entre F. graminearum e sementes de soja foi relatado 
por Anderson et al. (1988) no Canadá com frequência de 18%. Nos 
anos de 2013 e 2014, 52% das amostras analisadas no Laboratório 
de Fitopatologia da Universidade de Passo Fundo tinham presença 
de alguma espécie de Fusarium, predominando o F. graminearum. 
Além disso, houve relato desse fungo causando prodridão radicial em 
soja na Índia (Agarwal, 1976). No Brasil foi relatada a presença de 
peritécios de G. zeae em restos culturais de soja e de F. graminearum 
em sementes desta leguminosa (DANELLI et al., 2014). Portanto, a 
semente é a principal fonte de inóculo de espécies de Fusarium. 

Mediante isso, destaca-se a importância de se fazer tratamen-
tos de sementes com fungicidas visando controle desse fungo, uma 
vez que a principal fonte de inóculo deste são as sementes infectadas 
(EMBRAPA, 2004). O tratamento de sementes além de controlar pa-
tógenos importantes transmitidos pela semente é uma prática efi-

1 Eng. agrônomo, mestrando do Programa de Pós-Graduação em Agronomia da Uni-
versidade de Passo Fundo. BR 285, Km 271, Caixa Postal 611, CEP 99052-900. 
Passo Fundo, RS. E-mail: ale.spalding.scheffer@gmail.com

2 Docente da Agronomia e PPAgro da Universidade de Passo Fundo. 
3 Docente da Agronomia e PPAgro da Universidade de Passo Fundo. 
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ciente para assegurar populações adequadas de plantas, quando as 
condições edafoclimáticas durante a semeadura são desfavoráveis 
à germinação e à rápida emergência da soja, deixando a semente 
exposta por mais tempo a fungos habitantes do solo (HENNING et 
al., 2010).

Este trabalho teve como objetivo testar se há interação entre 
presença do fungo F. graminearum em sementes, concentração de 
inóculo desse fungo no solo que compromete a emergência das se-
mentes e tratamentos de sementes.

Metodologia

O trabalho foi realizado na Universidade de Passo Fundo, loca-
lizada no município de Passo Fundo/RS, em condições controladas 
de laboratório e em casa-de-vegetação. Foram realizados dois expe-
rimentos, no primeiro inoculou-se F. graminearum em sementes de 
soja, cultivar BMX Alvo RR, pelo método da restrição hídrica visan-
do posteriormente avaliar o tratamento de sementes (Souza et al., 
2008; Machado et al., 2004). Os tratamentos desse experimento fo-
ram: I) Sementes sem F. graminearum e sem fungicidas; II) Semen-
tes com fungicidas; III) Sementes com F. graminearum; IV) Semen-
tes com F. graminearum e fungicidas. Os fungicidas utilizados foram 
carbendazim + tiram (30 + 70 g i.a./L), sendo avaliado: emergência 
de plântulas aos 6, 8 e 12 dias após a semeadura, altura de plântu-
las, comprimento de raízes, volume de raízes, massa seca de raízes 
e da parte aérea e incidência de F. graminearum em caules e raízes 
aos 28 dias após a semeadura. Para a emergência considerou-se o 
estádio de cotilédones acima da superfície do solo através da escala 
de Fehr & Caviness (1977) (FARIAS et al., 2007). Aos 28 dias após a 
semeadura, as plantas foram cortadas à superfície do solo, medindo 
a altura da parte aérea até o ponto de inserção da gema apical e as 
raízes foram lavadas e medidas o comprimento. O volume de raízes 
foi obtido pela imersão das raízes em água, calculando-se o volume 
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de água deslocado. As raízes e a parte aérea foram colocadas em es-
tufa a 72 ºC até estabilizar o peso. A incidência de F. graminearum 
em caules e raízes foi através de plaqueamento em meio de cultura 
ágar sólido BSA (batata-sacarose-ágar) (MAPA, 2009).

Para o segundo experimento inoculou-se F. graminearum no 
solo pelo método de grãos de trigo colonizados (Souza et al., 2008), 
sendo as sementes com e sem fungicidas (carbendazim + tiram - 30 + 
70 g i.a./L). Os tratamentos foram: I) 0 gramas de inóculo de F. gra-
minearum por vaso; II) 5 gramas (0,37 kg/m2); III) 10 gramas (0,75 
kg/m2); IV) 20 gramas (1,5 kg/m2); V) 40 gramas (3,01 kg/m2) e VI) 60 
gramas (4.51 kg/m2). Foram avaliados número de plântulas aos 6, 8, 
11, 20 e 28 dias após a semeadura, altura de plântulas, comprimento 
de raízes, volume de raízes, massa seca de raízes e da parte aérea e 
incidência de F. graminearum em caules e raízes aos 28 dias após a 
semeadura.

O delineamento experimental foi completamente casualizado 
com dez repetições para o experimento I e quatro repetições para 
o experimento II. Para ambos, cada repetição foi composta de seis 
sementes. Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância 
e as médias foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% de proba-
bilidade.

Resultados e Discussão

As maiores emergências, independentes da época de avaliação 
foram nas sementes sem F. graminearum e sem fungicidas e semen-
te com fungicidas. A emergência de sementes com F. graminearum 
foi estatisticamente inferior a todos os tratamentos, porém, a adição 
de fungicidas carbendazim + tiram (sementes com F. graminearum e 
fungicidas) promovou maior emergência das sementes pelo controle 
do fungo, já que esse fungicida é específico para controlar espécies 
de Fusarium (Tabela 1).
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Para a altura de plantas, massa seca da parte aérea, compri-
mento das raízes, matéria seca das raízes e volume de raízes, as 
sementes com F. graminearum foram estatisticamente inferiores a 
todos os tratamentos, sendo que observou-se que ao utilizar o fun-
gicida nas sementes (sementes com F. graminearum e fungicidas) 
houve aumento dos valores dessas variáveis (Tabela 2).

Com relação ao inóculo de F. graminearum no solo, quando as 
sementes de soja não foram tratadas com fungicidas, houve maior 
desuniformidade na emergência das sementes quando compara-
da com as sementes com fungicidas. Além disso, houve redução da 
emergência a partir de 20 gramas de inóculo de F. graminearum por 
vaso, sendo que nenhuma das sementes germinaram com 60 g de 
inóculo do fungo. O F. graminearum pode causar lesões necróticas 
em coroas e raízes das plântulas de soja, assim como, a morte de 
plântulas, as quais se caracterizam por apresentar podridão cortical 
úmida. A infecção em plântulas, portanto, provém além de sementes 
infectadas, de material vegetal morto colonizado.

Para as sementes com fungicidas, a redução da emergência ocor-
reu somente com 40 gramas de inóculo de F. graminearum por vaso, 
no qual houve diferença estatística para 60 g, sendo esta inferior 
as demais concentrações de inóculo. Isso significa que os fungicidas 
controlaram as espécies de Fusarium permitindo estabelecimento do 
sistema radicial adequado.

Tabela 1 – Emergência de plântulas de soja aos 6, 8 e 12 dias após a semeadura 
(DAS). UPF, Passo Fundo, RS, 2014

Tratamentos 6 DAS 8 DAS 12 DAS

Sementes sem F. graminearum e sem fungicida 5,9 a1 6,0 a1 6,0 a1

Sementes com fungicidas 5,4 a 5,7 a 5,9 a

Sementes com F. graminearum 0,6 c 0,8 c 0,6 c

Sementes com F. graminearum e fungicidas 4,2 b 4,2 b 4,2 b
1Médias seguidas da mesma letra, na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey (p>0,05).
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Tabela 2 – Altura e massa seca da parte aérea de plantas de soja, comprimento de 
raiz, massa seca e volume de raízes. UPF, Passo Fundo, RS, 2014

Tratamentos
Altura parte 
aérea (cm)

Massa seca da 
parte aérea (g)

Comprimento 
de raiz (cm)

Massa seca 
de raízes (g)

Volume de 
raízes (cm 3)

Sementes sem F. graminearum e 
sem fungicida

14,05 a1 2,95 a1 23,15 a1 1,33 a1 2,94 ab1

Sementes com fungicidas 13,72 a 2,88 a 21,99 a 1,18 ab 2,27 b
Sementes com F. graminearum 5,80 b 0,08 c 11,75 b 0,11 c 0,30 c
Sementes com F. graminearum e 
fungicidas

13,80 a 2,01 b 21,64 a 0,85 b 3,51 a

1Médias seguidas da mesma letra na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey (p>0,05).
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Figura 1 – Número de plântulas de soja por vaso em função da dose de inóculo 
de F. graminearum (0, 5, 10, 20, 40 e 60 gramas) em sementes sem 
fungicidas (a) e com fungicidas (b). Médias seguidas da mesma letra na 
coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey (p>0,05). UPF, Passo 
Fundo, 2014.

Conclusões

O uso dos fungicidas carbendazim + tiram em sementes com F. 
graminearum, aumentam a emergência de plantas, altura de plan-
tas, massa seca da parte aérea, comprimento das raízes, matéria 
seca das raízes e volume de raízes.

Em solo com presença de inóculo de F. graminearum, sementes 
sem fungicidas apresentam redução da emergência de sementes de 
soja, a partir de 20 gramas de inóculo do fungo ou 1,5 kg/m2 e para 
sementes com fungicidas, a partir de 40 gramas ou 3,01 kg/m2.
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UTILIZAÇÃO DE FUNGICIDAS PARA O CONTROLE DE  
Phakopsora pachyrhizi NA CULTURA DA SOJA

Alan Rosa¹; Carlos E. Machry¹; Diônatan Nicola¹; Jamile Jandrey¹; Gilmar Zanuzzi¹;  

Leonardo Carlet da Silva¹; Lucas Navarini²

Introdução

Dentre as doenças que afetam a produtividade da cultura da 
soja a ferrugem-asiática, causada pelo fungo Phakopsora pachyrhizi, 
é uma das doenças mais severas causando danos de até 90% nas 
diversas regiões geográficas onde foi relatada (SINCLAIR; HART-
MAN, 1999; YORINORI et al., 2005). 

As plantas severamente infectadas por ferrugem apresentam 
desfolha precoce, que compromete a formação e o enchimento das va-
gens, afetando diretamente o peso do grão. Quanto mais cedo ocorrer 
a desfolha, menor será o tamanho do grão e, consequentemente a per-
da de rendimento (YANG et al., 1991). Para a diminuição dos danos 
as estratégias de manejo recomendadas no Brasil são a utilização de 
cultivares de ciclo precoce, semeaduras no início da época recomenda-
da, eliminação de plantas de soja voluntárias, ausência de cultivo de 
soja na entressafra por meio do vazio sanitário, o monitoramento da 
lavoura desde o início do desenvolvimento da cultura e a utilização de 
fungicidas aplicados preventivamente (TECNOLOGIAS, 2011).

Devido a perda de eficiência no controle da ferrugem das prin-
cipais moléculas fungicidas existentes atualmente no mercado, pelo 
desenvolvimento de populações de Phakopsora pachyrhizi resisten-

1  Acadêmico do Curso de Agronomia e estagiário da Clínica Fitossanitária de Diagnose de 
Pragas e Doenças, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande 
do Sul, Campus Ibirubá (IFRS), Rua Esperança, Nº 1111, CEP 98200-000, Ibirubá - RS. 
E-mail: alan.rosa@ibiruba.ifrs.edu.br.

2 Eng. agrônomo, Doutor, Pesquisador, IFRS Ibirubá.
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tes, estão sendo utilizados misturas de fungicidas para recuperar o 
controle e mitigar os danos a cultura da soja, a utilização de fungi-
cidas multi-sítios de ação, principalmente no final do clico onde a 
doença tende a ser mais agressiva a cultura, tem gerado bons resul-
tados a campo.

Levando em consideração a elevada capacidade de causar pre-
juízos irreversíveis a cultura da soja e o controle com a aplicação de 
fungicidas como a principal estratégia, foi desenvolvido um experi-
mento de campo com o objetivo de avaliar a eficiência de diferentes 
combinações de fungicidas recomendados para a cultura da soja.

Metodologia

O trabalho foi conduzido na área experimental do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, 
Câmpus Ibirubá está situada na região fisiográfica do Planalto Mé-
dio, Rio Grande do Sul, com clima Cfa (subtropical úmido) (Moreno, 
1961). O solo é classificado como Latossolo Vermelho Distroférrico 
Típico (Embrapa, 2006), a área está localizada a 416 m acima do 
nível do mar a uma latitude sul de 28°37’39’’ e longitude oeste de 53° 
05’23’’. 

A semeadura da soja foi realizada no dia 08 de dezembro de 2015 
com o cultivar NA 5909 RR, em área de plantio direto, com espaça-
mento entre linhas de 45 cm. A adubação de base foi de 250 Kg/há-1 
com a formulação NPK 05-20-20. As aplicações de fungicidas foram 
realizadas com pulverizador costal pressurizado a CO2 com pressão 
de 3,75 bar.pol², para 150 litros de calda/ha com a ponta TT 110 015. 
As unidades experimentais constaram de parcelas com 6 linhas de 
semeadura e 5 metros de comprimento no delineamento de blocos ao 
acaso com quatro repetições. Quando a cultura atingiu a maturação 
fisiológica foram colhidos três metros de duas linhas centrais totali-
zando 2,7 m2, após colhidas as amostras foram trilhadas em trilhadei-
ra estacionária. Os dados foram ajustados para 13% de umidade para 
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o calculo da produtividade em kg.ha-1. No experimento os fungicidas 
testados e os programas de controle estão apresentados nas Tabela 1.

Tabela 1 – Tratamentos fungicidas aplicados na cultivar de soja Na 5909 RR. Ibiru-
bá – RS. Safra 2015/16

1¹ 2² 3³ 44

1 - - - -

2
Difenoconazol+
Propiconazol

Azoxistrobina+
Benzovindiflupyr

Azoxistrobina+
Benzovindiflupyr

Ciproconazol+
Azoxistrobina

3
Ciproconazol+
Azoxistrobina

Azoxistrobina+
Benzovindiflupyr

Azoxistrobina+
Benzovindiflupyr

Ciproconazol+
Difenoconazol

4
Difenoconazol+
Propiconazol

Azoxistrobina+
Benzovindiflupyr

Azoxistrobina+
Benzovindiflupyr

Ciproconazol+
Azoxistrobina & Ciproconazol

5
Difenoconazol+
Propiconazol

Azoxistrobina+
Benzovindiflupyr

Azoxistrobina+
Benzovindiflupyr

Ciproconazol+
Azoxistrobina & Clorotalonil

6
Difenoconazol+
Propiconazol

Azoxistrobina+
Benzovindiflupyr

Azoxistrobina+
Benzovindiflupyr

Ciproconazol+
Azoxistrobina & Mancozebe

7
Difenoconazol+
Propiconazol

Azoxistrobina+
Benzovindiflupyr

Azoxistrobina+
Benzovindiflupyr

Ciproconazol+
Azoxistrobina & Oxi. Cobre

8
Difenoconazol+
Propiconazol

Azoxistrobina+
Benzovindiflupyr

Azoxistrobina+
Benzovindiflupyr

Ciproconazol+
Azoxistrobina & Cipro+DFZ

9
Difenoconazol+
Propiconazol

Azoxistrobina+
Benzovindiflupyr

Azoxistrobina+
Benzovindiflupyr

Ciproconazol+
Azoxistrobina & Dif+Prop

10
Difenoconazol+
Propiconazol

Azoxistrobina+
Benzovindiflupyr

Azoxistrobina+
Benzovindiflupyr

Protioconazol+
Trifloxistrobina

Score Flexi, Dose: 0,15L. ha-1. Fox, Dose: 0,4 L ha-1. Elatus, Dose: 0,2 kg ha-1. Priori Xtra, Dose: 0,3 L ha-1. 
Cypress, Dose: 0,25 L ha-1. Difere, Dose: 0,5 L ha-1. Alto 100, Dose: 0,3 L ha-1. Bravonil, Dose: 2 L ha-1. 
Unizeb Gold, Dose: 1,5 kg ha-1.Adjuvante: Nimbus, Dose 0,6 L ha-1., Adjuvante: Aureo, Dose: 0,25 L ha-1. 1 
Aplicação em V6 - V8 * ; 2 Aplicação R1; 3 Aplicação R1+21;4 Aplicação em R1+35.

Resultados e Discussão

Os dados de severidade de ferrugem do experimento mostraram 
diferenças significativas entre os produtos testados na evolução da 
doença (Tabela 2). Levando em conta que as três primeiras aplica-
ções de fungicidas foram realizadas com os mesmos produtos e ape-
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nas a quarta aplicação foi realizada com diferentes misturas, onde 
a mistura de Ciproconazol + Azoxistrobina + Clorotalonil (AACPD 
574,0) mostrou-se com a menor severidade de ferrugem em relação 
aos demais tratamentos. Este tratamento foi comparável estatistica-
mente aos tratamentos 2, 6, 8 e 10, onde estes apresentaram melhor 
controle de ferrugem comparativamente aos demais,, apresentando 
valores de AACPD 2-616,0, 6-619,5, 8- 616,0, 10-581,8 respectiva-
mente.

Os dados de produtividade de grãos apresentaram a mistura 
de fungicidas Ciproconazol + Azoxistrobina + Ciproconazol superior 
em relação aos demais tratamentos, mesmo não sendo este o melhor 
controle de ferrugem, mostrando que o controle das demais doen-
ças impactou na produtividade. Os fungicidas protetores (clorotalo-
nil) são a melhor opção para o controle da ferrugem especialmente 
pensando em manejo anti-resistência (REIS, E.M. et al.,2015). Já 
os triazois tem maior espectro de acão sobre as demais doenças (as 
manchas) (COSTA, I. D., 2005) resultando em melhores produtivida-
des, comparativamente.

Os resultados apontam que o aumento de dose de fungicidas 
pela adição de outras moléculas, ou em alguns casos, até a mesma 
molécula (ciproconazol) proporciona incremento significativo no con-
trole da ferrugem e impacto positivo na produtividade da cultura 
da soja. Aumentar ou melhorar o espectro de controle pela adição 
de outros fungicidas aos normalmente utilizados é recomendado 
como uma estratégia para evitar possíveis populações resistentes 
dos fungos aos fungicidas (REIS, 2015). Contudo parece mais que o 
efeito é da dose de ativo fungicida, independente da molécula, o que 
certamente gera melhores resultados de controle. A pergunta é se 
realmente estamos manejando a resistência ou aumento dose para 
aumentar controle. Ambas tem dado resultado, por isso é de grande 
importância sabermos qual destes métodos é o mais eficaz para o 
controle de doenças na cultura da soja.
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Tabela 2 – Produtividade, peso de mil grãos e AACPD (Área Abaixo da Curva de 
Progresso da Doença) para os tratamentos fungicidas aplicados na cul-
tivar de soja NA 5909 RR. Ibirubá – RS/2016.

Tratamento Produtividade (Kg/ha) Peso de 100 grãos (g) AACPD

1 2134,1 b 117,4 c 1308,1 a

2 3421,7 a 138,4 ab 616,0 cd

3 3361,4 a 133,8 b 690,3 b

4 3531,3 a 139,6 ab 694,7 b

5 3160,9 a 143,1 ab 574,0 d

6 3058,6 a 138,2 ab 619,5 cd

7 3259,0 a 142,2 ab 627,3 c

8 3204,5 a 137,8 b 616,0 cd

9 2816,4 ab 137,1 b 684,2 b

10 3190,4 a 148,5 a 581,8 cd

CV (%) 10,43 3,17 3,12

Considerações Finais

Os programas de fungicidas com as misturas de Ciproconazol 
+ Azoxistrobina + Clorotalonil, Ciproconazol + Azoxistrobina, Cipro-
conazol + Azoxistrobina + Mancozebe, Ciproconazol + Azoxistrobina 
+ Ciproconazol + difenoconazol, Ciproconazol + Azoxistrobina + Oxi-
cloreto de Cobre e Protioconazol + Trifloxistrobina, na ultima aplica-
ção apresentaram as menores severidades de ferrugem em compara-
ção com os demais tratamentos. 

O uso de fungicidas mais curativos como os triazois nesta últi-
ma aplicação proporcionou incremento de controle da ferrugem em 
um programa de controle com 4 aplicações.

O tratamento com a mistura de Ciproconazol + Azoxistrobina 
+ Ciproconazol apresentou valores superiores de produtividade aos 
demais e enquanto o tratamento de Ciproconazol + Azoxistrobina + 
Clorotalonil apresentou melhor controle da ferrugem.
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INTERAÇÕES ENTRE ÁREA FOLIAR, VOLUMES DE CALDA E DOSES DE 
FUNGICIDAS NO CONTROLE DE DOENÇAS EM SOJA

Amanda Chechi1; Carlos Alberto Forcelini2; Walter Boller3; Rafael Roehrig4; Elias Zuchelli5

Introdução 

De acordo com o último levantamento da Companhia Nacional 
de Abastecimento (Conab, 2015), o Brasil se destaca como segundo 
maior produtor de soja (Glycine max (L.) Merr.) do mundo, passando 
de 86,1 milhões de toneladas do grão da safra 2013/2014 para 96,2 
milhões de toneladas na safra 2014/2015. 

Um dos principais fatores que afetam o rendimento da cultura 
da soja são as doenças. A ferrugem da soja (Glycine max (L.) Merrill) 
causada por Phakopsora pachyrhizi H. Sydow & Sydow foi relatada 
pela primeira vez no Brasil, no final da safra de 2000/2001, amea-
çando todos os países do continente americano (GODOY & CANTE-
RI, 2004). Segundo Santos et al. (2007), o controle da doença é ba-
seado principalmente no uso de fungicidas. Segundo o mesmo autor, 
na ausência deste controle, a ferrugem pode causar prejuízos signi-
ficativos na produtividade da cultura. Dentre as alternativas para o 
manejo dessa doença, destaca-se o controle químico. Neste processo, 
frequentemente é dada maior importância ao produto a ser utilizado 
e menor à forma de utilização (BUENO et al., 2011). 

As cultivares de soja variam quanto ao índice de área foliar, des-
de 3,5 até 8,0. É razoável pensar que um mesmo volume de calda uti-
lizado na pulverização não distribui igual quantidade em plantas com 
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tamanho e área foliar diferentes. O mesmo pode-se inferir das doses 
dos fungicidas utilizados na cultura da soja. Neste sentido, o volume 
de água e a dose do produto deveriam ser ajustados proporcionalmen-
te ao tamanho da planta a ser protegida. Caso contrário, poderá haver 
excesso de cobertura em plantas pequenas e proteção insuficiente em 
plantas com maior área foliar. As doenças aumentam de intensidade 
à medida que o ciclo da cultura avança. Neste caso o ajuste do volume 
de água na calda e da dose do fungicida também poderia ser feito em 
função da pressão de doença e da fenologia da planta. 

Apesar de existirem diversos trabalhos na área de tecnologia de 
aplicação que quantifiquem a deposição de calda no dossel de plan-
tas de soja, poucos levam em consideração as barreiras impostas pe-
las diferenças de arquitetura entre os cultivares (DEBORTOLI et al., 
2012). O objetivo deste trabalho foi determinar se o índice de área 
foliar (IAF) de diferentes cultivares de soja influencia na escolha do 
volume da calda fungicida.

Metodologia
O trabalho foi conduzido no campo experimental da FAMV/

UPF, na safra 2014/2015, segundo o delineamento de blocos ao acaso. 
Variou-se a dose (75%, 100% e 125% da indicada na bula) e o volu-
me de calda (100, 150 e 200 L/ha) na aplicação de fungicidas sobre 
plantas de soja com diferentes IAFs. Foram utilizadas três cultiva-
res (BMX Ponta, IAF>7; BMX Vanguarda, IAF= 6 a 7); NS 5445<6). 
As aplicações foram aos 48 (trifloxistrobina + protioconazol), 67 e 88 
(azoxistrobina + solatenol) dias após a semeadura. A severidade da 
ferrugem asiática e das manchas foliares, o IAF e o rendimento de 
sementes foram quantificados e analisados por Anova e pelo teste 
Skott-Knott (5% de probabilidade de erro).

Resultados
A severidade final da ferrugem asiática e das manchas foliares, 

respectivamente, foi de 52,2% e 28,9% (cv. NS 5445), 64,5% e 27,9% 
(cv. BMX Vanguarda) e 78,4% e 21,6% (cv. BMX Ponta) (Tabelas 1 e 2). 
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Tabela 1 – Severidade (%) da ferrugem-asiática da soja ao final do enchimento de 
sementes de acordo com cada cultivar e tratamentos aplicados. Passo 
Fundo/RS, 2015.

Tratamentos
(volume e dose)

Cultivares
NS 5445 BMX Vanguarda BMX Ponta

Testemunha 52,2 a1 64,5 a1 78,4 a1

100 L/ha e 100% 26,2 d 35,9 b 43,8 d

100 L/ha e 125% 26,5 d 29,3 c 38,2 e

100 L/ha e 75% 32,9 b 42,1 b 54,4 b

150 L/ha e 100% 24,9 d 29,5 c 39,5 d

150 L/ha e 125% 23,9 d 24,2 d 34,4 e

150 L/ha e 75% 30,1 c 38,9 b 46,5 c

200 L/ha e 100% 16,5 e 22,4 d 29,4 f

200 L/ha e 125% 15,6 e 18,4 d 24,7 g

200L/ha e 75% 30,4 c 40,2 b 46,2 c

CV (%) 2,03 3,39 2,59
1Médias seguidas pela mesma letra minúscula, na coluna, não diferem pelo teste de Skott-Knott, a 5% de 
probabilidade de erro.

Tabela 2 – Severidade (%) de manchas foliares da soja ao final do enchimento de 
sementes de acordo com cada cultivar e tratamentos aplicados. Passo 
Fundo/RS, 2015.

Tratamentos
(volume e dose)

Cultivares
NS 5445 BMX Vanguarda BMX Ponta

Testemunha 28,9 a1 28,7 a1 21,6 a1

100 L/ha e 100% 19,9 c 23,7 a 19,4 b

100 L/ha e 125% 20,7 c 19,2 b 17,9 b

100 L/ha e 75% 24,0 b 22,2 a 21,2 a

150 L/ha e 100% 20,0 c 20,5 b 17,5 b

150 L/ha e 125% 21,9 c 19,2 b 17,1 b

150 L/ha e 75% 24,4 b 23,9 a 21,3 a

200 L/ha e 100% 18,8 c 17,7 b 18,1 b

200 L/ha e 125% 19,3 c 16,4 b 13,4 c

200L/ha e 75% 24,4 b 24,3 a 21,5 a

CV (%) 3,64 5,18 3,43
1Médias seguidas pela mesma letra minúscula, na coluna, não diferem pelo teste de Skott-Knott, a 5% de 
probabilidade de erro.
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Os valores máximos de IAF encontrados para cada cultivar fo-
ram de 5,9 (cv. NS 5445), 7,1 (cv. BMX Vanguarda) e 8,2 (cv. BMX 
Ponta). Os dados de IAF (ao final do enchimento de sementes – está-
dio R6) e o rendimento de sementes se correlacionaram, mostrando 
que quanto maior o IAF da cultivar, maior o rendimento (Figura 1). 
Para todas as cultivares, os menores rendimentos foram observados 
na testemunha. Para a cultivar NS 5445, não houve diferença entre 
os volumes de calda, nem entre a dose comercial do fungicida e a 
dose 25% maior. Na cultivar BMX Vanguarda, os volumes de 150 
e 200 L/ha de água apresentaram controle superior, não havendo 
diferença entre a dose normal e a dose maior dos fungicidas. Já para 
a cultivar BMX Ponta, o tratamento com aumento de 25% da dose 
comercial no volume de 200 L/ha de água foi o mais eficiente no con-
trole das doenças.
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Figura 1 – Correlação entre IAF no estádio R6 e rendimento de sementes. Cv. NS 
5445 (vermelho), cv. BMX Vanguarda (verde) e cv. BMX Ponta (azul); r = 
coeficiente de correlação.

Conclusão

O uso racional de fungicidas para o controle da ferrugem asi-
ática e das manchas foliares em soja requer o ajuste da dose e do 
volume de calda ao IAF da cultura, que depende da sua genética e do 
seu estádio fenológico.
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REDUÇÃO DO CONTROLE DA FERRUGEM ASIÁTICA DA SOJA  
EM RESPOSTA À OCORRÊNCIA DE CHUVA ARTIFICIAL APÓS A 

APLICAÇÃO DE FUNGICIDA

Amanda Chechi1; Carlos Alberto Forcelini2; Walter Boller3; Rafael Roehrig4; Elias Zuchelli5

Introdução

A ferrugem asiática da soja, causada pelo fungo Phakopsora pa-
chyrhizi, é uma das doenças mais severas que incide na cultura da 
soja, com danos variando de 10% a 90% nas diversas regiões geográ-
ficas onde foi relatada (SINCLAIR; HARTMAN, 1999; YORINORI et 
al., 2005). Segundo Tecnologias... (2013), a utilização de fungicidas 
no aparecimento dos sintomas ou preventivamente é uma das estra-
tégias de manejo recomendadas no Brasil. Atualmente, mais de 110 
fungicidas possuem registro no Ministério de Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento para o controle desta doença (GODOY et al., 2015). 

Mesmo com essa quantidade de fungicidas registrados no país, 
o controle da doença ainda não é eficiente. Isto pode ser devido a 
várias falhas na tecnologia de aplicação, incluindo a não atenção às 
condições climáticas locais e à ocorrência de chuvas após a aplicação. 

O efeito dos fungicidas aplicados nas folhas das plantas pode ser 
influenciado por características da planta e também por fatores am-
bientais (PIRES et al., 2000). Dentre os fatores ambientais, umidade 
do solo e precipitação pluvial podem interferir de forma significativa 
no desempenho desses produtos (PIRES et al., 2000). A chuva pode 
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ser considerada como uma das maiores causadoras de perdas e res-
ponsável pela degradação acelerada dos depósitos de fungicidas sobre 
vegetais, atuando na diluição, redistribuição e remoção dos mesmos 
(OLIVEIRA, 2009). Vários fatores afetam a relação entre a chuva e os 
agrotóxicos, mas os mais importantes são a intensidade, a quantidade, 
o intervalo de tempo entre a aplicação e a chuva, a formulação utili-
zada, sua solubilidade em água e o tipo de cultura (OLIVEIRA, 2009).

O presente trabalho teve por objetivo estudar a redução no con-
trole da ferrugem asiática da soja em resposta a ocorrência de chu-
va simulada em diferentes intervalos de tempo após a aplicação de 
fungicida.

Metodologia

O trabalho foi realizado em casa de vegetação e câmara de cres-
cimento na Universidade de Passo Fundo, durante o período de no-
vembro de 2015 a fevereiro de 2016, em delineamento inteiramente 
casualizado. Foram semeadas sementes da cultivar de soja Nidera 
5445 em vasos. Aos 40 dias após a semeadura, as plantas, foram 
submetidas a pulverizações com diferentes doses do fungicida azo-
xistrobina + solatenol (75%, 100% e 125% da dose recomendada) e 
diferentes volumes de calda (100, 150 e 200 L/ha). Os tratamentos 
constaram da submissão das plantas à uma chuva artificial de 20 
mm em tempos distintos: 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 e 3,0 horas após a apli-
cação do fungicida. Foi mantida uma testemunha com aplicação do 
fungicida, sem chuva e outra sem fungicida. Em seguida, foram cole-
tados os folíolos centrais da sétima folha de cada planta, inoculados 
com uma suspensão de esporos de Phakopsora pachyrhizi (50.000 
esporos/mL), dispostos em caixas gerbox e mantidos em câmaras 
úmidas. As caixas permaneceram no escuro durante 24 h, em tempe-
ratura de 23oC. Em seguida, foram dispostas em câmara climatizada, 
com fotoperíodo de 12 horas luz/escuro e com a mesma temperatura. 
Após 26 dias de incubação, foi realizada a contagem de pústulas/cm2 
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em cada um dos folíolos. Para análise estatística dos dados foi reali-
zada a Anova e o teste de comparação de médias de Scott-Knott.

Resultados e Discussão

Quando realizado o teste F para análise de variância da inte-
ração entre momentos de chuva após a aplicação, doses e volumes, 
constatou-se que não houve interação tripla significativa. Porém, 
houve interação entre intervalos de molhamento e doses (p<0.01), 
horários de molhamento e volumes de calda (p<0.01) e, também, en-
tre doses e volumes (p<0.05).

A testemunha, sem a aplicação do fungicida, apresentou uma mé-
dia de 97 pústulas/cm2. Os melhores tratamentos, para o primeiro caso 
de interação, foram aqueles em que não houve chuva após a aplicação, 
não havendo diferenças entre os volumes de calda (Tabela 1). Dentre 
os períodos em que ocorreu chuva após a aplicação, o tratamento que 
se destacou foi com 200 L/ha de calda e três horas após o molhamento. 

 
Tabela 1 – Efeitos das interações entre intervalos de chuva após a aplicação do 

fungicida e volumes de calda, sobre o número de pústulas/cm², Passo 
Fundo/RS, 2016

Intervalos (h)
Volumes de calda (L/ha)

100 150 200

0,5 66,6 aA1 57,5 aB1 53,2 aC1

1,0 50,6 bA 48,7 bA 43,0 bB

1,5 46,2 cA 40,5 cB 35,2 cC

2,0 28,2 dA 24,6 dA 25,3 dA

2,5 22,3 eA 19,2 eA 17,8 eA

3,0 14,1 fA 12,3 fA 8,7 fB

Sem chuva 5,7 gA 5,6 gA 3,7 gA
1Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha não diferem entre si pelo 
teste de Skott-Knott, a 1% de probabilidade de erro. 

Os melhores tratamentos, para o segundo caso de interação, fo-
ram aqueles em que não houve chuva após a aplicação, com a dose 
comercial e a dose 25% maior (Tabela 2). O uso de subdoses foi in-
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ferior a estes tratamentos, porém superior aos tratamentos em que 
houve chuva após a aplicação. Dentre os períodos em que ocorreu 
chuva após a aplicação, os tratamentos que se destacaram foram 
com 100 e 125% da dose comercial do defensivo agrícola e três horas 
após o molhamento. 

Tabela 2 – Efeitos das interações entre intervalos de chuva após a aplicação do 
fungicida e doses, sobre o número de pústulas/cm², Passo Fundo/RS, 
2016

Intervalos (h)
Doses de fungicida (%)

100 125 75
0,5 54,5 aB1 51,3 aB1 71,5 aA1

1,0 45,6 bB 42,0 bB 54,8 bA
1,5 38,8 cB 35,2 cB 47,8 cA
2,0 23,2 dB 24,0 dB 31,0 dA
2,5 18,8 eA 18,2 eA 22,3 eA
3,0 10,2 fB 8,9 fB 16,1 fA
Sem chuva 3,6 gB 3,2 gB 8,2 gA

1Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha não diferem entre si pelo 
teste de Skott-Knott, a 1% de probabilidade de erro. 

No caso da interação entre doses e volumes de calda, os melho-
res tratamentos foram com 200 L/ha de calda e com 100% e 125% da 
dose comercial do fungicida (Tabela 3). Os piores tratamentos foram 
compostos pelas subdoses. O coeficiente de variação foi de 16,95% 
para esse experimento.

Tabela 3 – Efeitos das interações entre doses de fungicida e volumes de calda, 
sobre o número de pústulas/cm², Passo Fundo/RS, 2016

Volumes de calda (L/ha)
Doses do fungicida (%)

100 125 75
100 32,6 aB1 30,0 aB1 37,6 aA1

150 27,4 bB 26,2 bB 35,8 aA
200 23,5 cB 22,1 cB 34,5 aA

1Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha não diferem entre si pelo 
teste de Skott-Knott, a 1% de probabilidade de erro. 

As doses inferiores a dose comercial foram as menos eficientes 
no controle da ferrugem asiática da soja, concordando com os expe-
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rimentos dos capítulos anteriores. Estes resultados reforçam a ideia 
do o uso de volumes de calda adequados as condições, tanto ambien-
tais, como as características do cultivar a ser utilizado.

Conclusão

A ocorrência de chuva após a aplicação do fungicida influencia o 
controle da ferrugem asiática da soja, reduzindo a eficiência do con-
trole da doença. Quanto mais próximo do momento de aplicação a 
chuva ocorrer, menor o controle da doença. Adicionalmente, o trata-
mento composto pelo volume de 200 L/ha de calda e a dose indicada 
na bula do fungicida destaca-se como o melhor.
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RELAÇÃO ENTRE DOSE DE FUNGICIDA E CONTROLE DA FERRUGEM 
ASIÁTICA DA SOJA 

Amanda Chechi1; Rafael Roehrig2; Elias Zuchelli3; Walter Boller4; Carlos Alberto Forcelini5 

Introdução

Segundo Reis et al. (2012), a ferrugem asiática, cujo agente cau-
sal é Phakopsora pachyrhizi é considerada uma das doenças mais 
destrutivas e a que causa maiores danos em várias espécies de plan-
tas da família Fabaceae entre as quais se destaca a soja (REIS et 
al., 2012). Em função da fácil disseminação dos esporos com o vento, 
pode ser encontrada em praticamente todas as regiões produtoras 
do Brasil, com reduções de até 75% de produtividade (ALMEIDA et 
al., 2011). Danos de 80% a 90% de rendimento foram registrados na 
Austrália e na Índia, respectivamente; em Taiwan, foram registra-
dos danos de 70% a 80% (ALMEIDA et al., 2011).

A ocorrência de raças dificulta o controle através de resistência 
genética vertical, sendo o controle químico a ferramenta mais viá-
vel atualmente para evitar perdas pela ferrugem (ALMEIDA et al., 
2011). Azevedo (2003) relatou que, na maioria das vezes, as pulveri-
zações de fungicidas requerem melhor cobertura do alvo biológico do 
que os demais produtos fitossanitários. 

Navarini et al. (2007), em ensaio visando otimizar o controle da 
ferrugem-asiática da soja, detectaram que as variações nas doses dos 
fungicidas produziram efeito positivo somente para propiconazol, cipro-
conazol e propiconazol + ciproconazol, em que foi verificado um aumen-

1 Eng. agrônoma, Mestre em Agronomia, Doutoranda no PPGAgro da FAMV/UPF, área 
de concentração em Proteção de Plantas.

2 Eng. agrônomo, Mestrando no PPGAgro da FAMV/UPF.
3 Acadêmico do Curso de Agronomia da FAMV/UPF.
4 Eng. agrônomo, Doutor, Professor da disciplina de Máquinas e Mecanização Agrícola da 

FAMV/UPF.
5 Eng. agrônomo, Doutor, Professor das disciplinas de Microbiologia e Fitopatologia da 

FAMV/UPF.
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to na eficácia de controle devido ao aumento de dose. Por outro lado, 
difenoconazol + propiconazol, difenoconazol e tebuconazol não apre-
sentaram variação na eficácia de controle devido ao aumento de dose. 
Bianchini et al. (2004) também verificaram aumento na eficácia de ci-
proconazol com aumento da dose, refletindo em maior produtividade.

Ao realizar as aplicações para o controle da doença, os produto-
res acabam por utilizar doses reduzidas do defensivo agrícola, princi-
palmente buscando redução nos custos de pulverização. Por consequ-
ência, ocorre a redução do controle da doença e, ainda, podem surgir 
problemas como a redução da eficiência dos fungicidas pela perda da 
sensibilidade do fungo a eles. O objetivo deste trabalho foi verificar se 
há efeito na redução de dose no controle da ferrugem asiática da soja. 

Metodologia

O experimento foi realizado em câmara de crescimento na Uni-
versidade de Passo Fundo, em delineamento inteiramente casualiza-
do, com seis repetições. Para isso, foram retirados os folíolos centrais 
da sétima folha de plantas de soja (cv. Nidera 5445) crescidas em 
casa de vegetação. Foram preparadas soluções de 0 a 100% da dose 
comercial, para um volume de calda de 100 L/ha, com dois fungici-
das, um composto por trifloxistrobina (60 g/L i.a.) + protioconazol 
(30 g/L i.a.) e outro por azoxistrobina (45 g/kg i.a.) + benzovindiflupir 
(52,5 g/kg i.a.) (Tabela 1). 

Os folíolos foram mergulhados nas devidas soluções fungicidas e 
dispostos em caixas gerbox, nas quais foram montadas câmaras úmi-
das. Vinte quatro horas após inoculou-se suspensão de esporos de P. 
pachyrhizi (50.000 esporos/mL), a qual foi borrifada nos folíolos tra-
tados. A caixas foram deixadas no escuro durante 24 horas a tempe-
ratura de 23 oC. Após isso, foram colocadas em bancadas em câmara 
de crescimento, com fotoperíodo de 12 horas luz/escuro e temperatura 
constante de 23 oC. Após 22 dias incubados, foi realizada a contagem 
de pústulas/cm2, de cada folíolo, em microscópio estereoscópico e pos-
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teriormente calculada a porcentagem de controle da doença pela fór-
mula PC (%)= (T-t)*100/T (ABOOTT, 1925), em que T é a severidade 
da testemunha e t é a severidade encontrada no tratamento. Para 
análise de dados foi realizada a Anova e regressão polinomial.

Tabela 1 – Porcentagem da dose comercial dos fungicidas trifloxistrobina + protio-
conazol e azoxistrobina + benzovinfiflupir e suas respectivas quantida-
des de ingrediente ativo por hectare. UPF, Passo Fundo/RS, 2016

Tratamento (% da dose 
comercial do fungicida)

Trifloxistrobina + 
protioconazol (g i.a./ha)

Azoxistrobina + 
benzovindiflupir (g i.a./ha)

0 - -

10 4,5 + 5,25 6 + 3

20 9 + 10,5 12 + 6

30 13,5 + 15,75 18 + 9

40 18 + 21 24 + 12

50 22,5 + 26,25 30 + 15

60 27 + 31,5 36 + 18

70 31,5 + 36,75 42 + 21

80 36 + 42 48 + 24

90 40,5 + 47,25 54 + 27

100 45 + 52,5 60 + 30

Resultados e Discussão

Observou-se relação de causa e efeito similar para as doses de 
ambos os fungicidas e o número de pústulas/cm2. Houve uma redu-
ção no número de pústulas/cm2 nos folíolos quando aumentou-se a 
dose do fungicida.

A testemunha, sem aplicação de fungicidas, apresentou uma 
média de 85,4 pústulas/cm2 com o fungicida composto por protioco-
nazol + trifloxistrobina e 83,5 pústulas/cm2 para o composto por azo-
xistrobina + benzovindiflupir. 

Com o fungicida trifloxistrobina + protioconazol, o coeficiente 
de determinação da regressão linear foi de 0,975, o que indica que 
97,5% da redução do número de pústulas por cm2 foi devida a varia-
ção da sua dose na calda fungicida (Figura 1). 
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Figura 1 – Regressão linear simples entre doses da mistura fungicida trifloxistro-
bina + protioconazol e número de pústulas por centímetro quadrado de 
área foliar em soja, com a respectiva equação e coeficiente de ajuste 
do modelo. UPF, Passo Fundo/RS, 2016.

Houve uma redução de aproximadamente 0,58 pústulas/cm2 
para cada aumento de 1,0% (uma unidade no gráfico) na dose do 
fungicida. Com 100% da dose comercial, de trifloxistrobina + pro-
tioconazol, o número de pústulas/cm² foi de 2,9 (controle de 96,6%) 
(Tabela 2).

Tabela 2 – Eficiência de controle (%) dos fungicidas. UPF, Passo Fundo/RS, 2016

Porcentagem da dose 
comercial do fungicida

Trifloxistrobina + protioconazol Azoxistrobina + benzovindiflupir

10 36,4 34,2
20 43,3 47,2
30 56,4 56,3
40 65,0 61,6
50 68,5 72,2
60 77,9 75,3
70 81,9 83,4
80 90,4 88,5
90 94,8 94,8
100 96,6 97,7
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Observa-se que o coeficiente de determinação da regressão li-
near foi de 0,978, o que indica que 97,8% da variação da dose da 
mistura de azoxistrobina + benzovindiflupir explicou a variação no 
número de pústulas/cm2 no ensaio. Houve uma redução de aproxima-
damente 0,57 pústulas/cm2 quando aumentou-se em 1,0% (uma uni-
dade no gráfico) a dose do fungicida. Utilizando-se a dose plena do 
fungicida azoxistrobina + benzovindiflupir, foram encontradas 1,9 
pústulas/cm², o que corresponde a um controle de 97,7% (Figura 2). 

Figura 2 – Regressão linear simples entre doses da mistura fungicida azoxis-
trobina + benzovindiflupir e número de pústulas por centímetro qua-
drado de área foliar em soja, com a respectiva equação e coeficien-
te de ajuste do modelo. UPF, Passo Fundo/RS, 2016.

Para ambos os fungicidas, o melhor resultado foi obtido com 
100% da dose comercial, a qual apresentou a maior porcentagem de 
redução no número de pústulas/cm2.

Conclusão

A redução da dose recomendada dos fungicidas trifloxistrobina 
+ protioconazol e azoxistrobina + benzovindiflupir implica em redu-
ção proporcional do controle da ferrugem asiática da soja.
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RESISTÊNCIA COMPLETA E PARCIAL EM LINHAGENS DE SOJA À 
Phytophthora sojae

Leila Maria Costamilan1; Paulo Fernando Bertagnolli2; Cláudia Cristina Clebsch3

Introdução

A utilização de cultivares de soja resistentes é a forma mais 
efetiva de controle da podridão radicular de fitóftora, causada por 
Phytophthora sojae. Existem três tipos de resistência expressas na 
soja a esta doença. A resistência completa é controlada por genes 
maiores, denominados Rps, que estão inseridos em uma série dife-
rencial, composta por quatorze genes: Rps1a, 1b, 1c, 1d, 1k, 2, 3a, 
3b, 3c, 4, 5, 6, 7 e 8. Os genes Rps1a, 1c, 1k, 3a e 6 são amplamente 
utilizados em cultivares comerciais de soja nos EUA. A resistência 
completa pode ser superada pelo uso intensivo da mesma cultivar 
resistente, e é variável de acordo com o gene Rps utilizado. Nos EUA, 
a duração da efetividade da resistência completa variou entre 8 anos, 
para Rps1a, e 20 anos, para Rps1k.

O segundo tipo é a chamada resistência radicular, regida pelo 
gene Rps2, quando as raízes permanecem sadias, embora haja sinto-
mas no hipocótilo da soja. É pouco explorado, no Brasil. 

O terceiro tipo é a resistência parcial, que é durável e não-es-
pecífica a raça ou a patótipos de P. sojae. É efetiva a partir do desen-
volvimento da primeira folha trifoliolada, e genótipos de soja podem 
apresentar diferentes níveis de desenvolvimento de sintomas, desde 
muito baixo até alto (SCHMITTHENNER et al., 1994; DORRANCE 
et al., 2003; SCHMITTHENNER; DORRANCE, 2015). 

1 Eng. agrônoma, MSc., Pesquisadora da Embrapa Trigo, Caixa Postal 3081 CEP 99050-
970 Passo Fundo, RS. E-mail: leila.costamilan@embrapa.br

2 Eng. agrônomo, Dr., Pesquisador da Embrapa Trigo.
3 Bióloga, MSc., analista da Embrapa Trigo.
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Para áreas onde a doença é problema constante, o ideal seria 
conjugar as estratégias de resistência completa e de resistência par-
cial, assim como tratamento com fungicida específico, via semente. 
Costamilan et al. (2013) concluíram, após análise da composição da 
população de P. sojae do Brasil, que o acúmulo dos genes de resistên-
cia Rps1a, 1b, 1c e 1k com Rps3b ou 8 poderia ser altamente efetivo 
para as cultivares de soja indicadas para áreas com problemas de 
podridão radicular de fitóftora. 

O objetivo do trabalho é determinar genes de resistência com-
pleta Rps e níveis de resistência parcial à podridão radicular de fi-
tóftora presentes em linhagens de soja desenvolvidas pela Embrapa 
Trigo, em testes de Valor de Cultivo e Uso (VCU) em 2015/2016.

Metodologia

O ensaio foi realizado com 52 linhagens de soja do programa de 
melhoramento da Embrapa Trigo, em testes de VCU em 2015/2016, 
avaliadas como resistentes à podridão radicular de fitóftora após tes-
tes realizados na geração F5, com o isolado padrão Ps2.4 de P. sojae. 
Este isolado, de fórmula de virulência Rps1d, 2, 3b, 3c, 4, 5, 6, 7, corres-
ponde à população patogênica de maior frequência registrada no Brasil 
(COSTAMILAN et al., 2013). A partir dos resultados deste primeiro 
teste, os genótipos resistentes poderiam conter os genes Rps1a, 1b, 1c, 
1k, 3a ou 8, atuando para a manifestação da resistência completa.

Identificação de genes Rps no hospedeiro (resistência comple-
ta): as linhagens foram inoculadas com três patotipos de P. sojae, 
cada um com diferentes fórmulas de virulência a genes Rps: patotipo 
Ps14.4 (Rps3a, 3b, 8), R4 (Rps1a, 1c) e Ps36.1 (Rps1b, 3a, 8) (Figu-
ra 1). Foram inoculadas 15 plântulas (5 para cada patotipo), entre 
10 e 12 dias após a semeadura, para cada linhagem, pelo método 
de introdução de macerado de micélio e meio de cultura na haste, 1 
cm abaixo do nó cotiledonar (SCHMITTHENNER; BHAT, 1994). O 
ambiente de casa de vegetação foi mantido com elevada umidade 
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relativa nas primeiras 48 h, e a leitura da reação foi realizada sete 
dias após a inoculação. Considerou-se efetiva a reação até 30% de 
plantas mortas, e inefetiva, a reação com mortalidade acima de 70%.

Identificação de resistência parcial: utilizou-se o método de 
camada de micélio 5 cm abaixo das sementes, preparando-se três 
copos por linhagem, com sete sementes cada, com o isolado Ps34.1 
[fórmula de virulência Rps1a, 1b(I), 1c, 1d, 1k, 2, 3a(I), 3b, 3c, 4, 5, 
6(I), 7)]. Após 21 dias, as raízes foram lavadas e avaliadas visual-
mente através de escala de notas variando entre 1 e 9 (DORRANCE 
et al., 2003), sendo nota (1): sem apodrecimento em raízes, (2): traços 
de apodrecimento, (3): terço inferior da massa de raízes apodrecido, 
(4): dois terços inferiores da massa de raízes apodrecidos, (5): todas 
raízes podres + 10% plântulas mortas, (6): 50% plântulas mortas + 
diminuição moderada de crescimento da parte aérea, (7): 75% plân-
tulas mortas + severa diminuição de crescimento, (8): 90% plântulas 
mortas, e (9): todas plântulas mortas. Linhagens foram consideradas 
de alta resistência parcial com nota média até 4,0; de moderada re-
sistência parcial, com nota de 4,1 a 5,0; moderadamente suscetíveis, 
com nota até 6,0; e altamente suscetíveis, com nota acima de 6,0.

Resultados e Discussão

Os resultados são apresentados na Tabela 1. A maioria das 52 
linhagens testadas apresentou resistência completa devida aos genes 
Rps1a ou 1c, acompanhada de alta resistência parcial (frequência de 
48%) ou de moderada resistência parcial (13%). Em seguida, a maior 
frequência foi devida ao gene Rps1k (35%), com alta resistência parcial 
e, em menor número, constatou-se resistência devida aos genes Rps1b 
e Rps3a (2% cada), novamente vinculada à alta resistência parcial.
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Conclusão

A maioria das linhagens de soja em ensaios de VCU em 
2015/2016, na Embrapa Trigo, com resistência à P. sojae, pode apre-
sentar um ou mais dos genes de resistência completa Rps1a, Rps1c 
ou Rps1k, além de alta resistência parcial.
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Patotipo Ps2.4 (rotina em F5)

Suscetível (S) = Rps1d, 2, 3b, 3c, 4, 5, 6, 7 Resistente (R) = Rps1a, 1b, 1c, 1k, 3a, 8

Patótipo R4

S = Rps1a, 1c R = Rps1b, 1k, 3a, 8

Patotipo Ps14.4

S = Rps3a, 3b, 8 R = Rps1b, 1k

Patotipo Ps36.1

S = Rps1b, 3a, 8 R = Rps1k

Figura 1 – Esquema de uso de patotipos de Phytophthora sojae para identificação 
de genes Rps em linhagens de soja da Embrapa Trigo, em ensaio de 
valor de cultivo e uso em 2015. 
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Tabela 1 – Caracterização de resistência completa e parcial à Phytophthora sojae 
em linhagens de soja da Embrapa Trigo, em 2015.

Linhagem
Gene Rps (resistência 

completa) e tipo de 
resistência parcial

Frequência 
(%)

PF121050, PF121053, PF121055, PF121059, 
PF121064, PF121101, PF121105, PF121143, 
PF121152, PF121217, PF121255, PF121277, 
PF121350, PF121365, PF121659, PF121806, 
PF130024, PF130159, PF130317, PF131078, 
PF131122, PF131123, PFr140044, PFr140048, 
PFr140079

1a ou 1c; alta 
resistência parcial

48

PF121035, PF121305, PF121353, PF121675, 
PF130808, PF130809, PF130811, PF130833, 
PF130958, PF130973, PF130974, PF130980, 
PF131021, PF131026, PF131027, PF131030, 
PF131159, PF131412

1k; alta resistência 
parcial

35

PF121221, PF130155, PF130335, PF130353, 
PF130844, PF131018, PFr140049

1a ou 1c; moderada 
resistência parcial

13

PF121322
1b; alta resistência 
parcial

2

PF130432
3a; alta resistência 
parcial

2
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RESISTÊNCIA DE GENÓTIPOS DE SOJA À FERRUGEM ASIÁTICA E 
MANCHA PÚRPURA

Paulo Cesar Pazdiora1; Leandro José Dallagnol2; Jerônimo Vieira de Araújo Filho³;  

Keilor da Rosa Dornelles4; Thomas Natali Morello5; Ihan Rebhahn5

Introdução

A soja é atualmente a principal cultura agrícola do Brasil, sen-
do utilizado para produção de óleo vegetal e como fonte de proteí-
na para alimentação animal e humana (NCSOY, 2016). Dentre os 
fatores limitantes de produtividade, doenças são frequentemente 
responsáveis por elevados danos. Entre os métodos mais utilizados 
para o manejo de doenças na soja, a utilização de cultivares resis-
tentes pontifica-se indiscutivelmente. Existem exemplos para di-
versas doenças, tais como a mancha olho-de-rã (Cercospora sojina) 
(PHILLIPS; BOERMA, 1982), o cancro-da-haste (Diaporthe phaseo-
lorum f. sp. meridionalis) (CHIESA, et al. 2009) e ferrugem asiática 
(Phakopsora pachyrhizi) (GLASENAPP, 2015). 

Não obstante, a obtenção com resistência completa frente a al-
gumas doenças ainda é uma desafio na cultura da soja. A ferrugem 
asiática está entre as principais doenças desta cultura. Danos no ren-
dimento ocasionados pela doença podem variar de 30 a 80% (RUPE; 
SCONYERS, 2008). Estratégias de manejo para controle desta doença 
em geral baseiam-se em utilização de cultivares com maiores níveis 
de resistência horizontal e aplicação preventiva de fungicidas.

1 Eng. agrônomo, mestre em Fitossanidade, doutorando do PPG em Fitossanidade da Uni-
versidade Federal de Pelotas, Campus Universitário s/n, CEP 96160 000 Capão do Leão 

- RS. E-mail: paulo.pazdiora@yahoo.com.br
2 Eng. agrônomo, doutor, professor da Universidade Federal de Pelotas. E-mail: ljdallagnol@

gmail.com
3 Eng. agrônomo, doutor, professor da Universidade Federal de Pelotas.
4 Eng. agrônomo, mestre em Fitossanidade, doutorando do PPG em Fitossanidade da Uni-

versidade Federal de Pelotas.
5 Estagiário do Laboratório de interação planta-patógeno da Universidade Federal de Pelotas.
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Outro patógeno importante na cultura da na soja é a Cercospora 
kikuchii. Este patógeno além de reduzir tecido foliar sadio, quando 
ataca as folhas, acomete as vagens da soja ocasionando a produção 
de grão de menor qualidade e causando a mancha purpura. Segundo 
Hartman et al. (1999) perdas causadas pela doença podem ser de 15 
a 30%. Atualmente o manejo da mesma baseia-se em utilização de 
sementes livres do patógeno e aplicações de fungicidas.

O objetivo deste trabalho foi avaliar a resistência de genótipos 
de soja, cultivados na região Sul do Rio Grande do Sul, para ferru-
gem asiática e mancha purpura, baseando-se em dados de severida-
de e incidência, respectivamente, sob condições de campo.

Metodologia

Os experimentos foram realizados no Centro Agropecuário da 
Palma (CAP)/Universidade Federal de Pelotas, localizado no muni-
cípio de Capão do Leão (31°48’06.5”S 52°30’19.4”O). O delineamento 
experimental foi blocos casualizados analisados, com três repetições. 
Os tratamentos foram compostos por cultivares (SYN 1163; P 95 Y 
72; CD 2737; CD 2590; TEC 6029; BMX MAGNA; TMG 7062; NS 
6909; BMX POTENCIA; TMG 1067; NS 6767; TMG 1266; NS 7000; 
NS 5959; NS 5909; NS 6211; P95R51; BMX VALENTE; CD 2694; 
CD 2611; SYN 1059; BMX PONTA). Cada unidade experimental foi 
composta por 5 linhas espaçadas em 0,45 metros e medindo 5 me-
tros de comprimento totalizando 11,25 m². Para as avaliações foram 
consideradas 4 metros das 3 linhas centrais (5,4 m² de área útil). Os 
experimentos foram realizados nas safras 2013/14 e 2014/15.

As cultivares utilizadas no experimento foram selecionadas 
como base no grupo de maturação e na indicação de região de cultivo. 
A semeadura foi realizada de forma mecânica a partir da utilização 
de uma semeadora marca Vence Tudo modelo P. A. 5300 com distri-
buição de sementes através de discos, mantendo-se uma população 
de 10 plantas por metro linear. Durante o ciclo da cultura foram 
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realizados os tratos fitossanitários necessários, exceto aplicação de 
fungicidas.

O monitoramento de doenças foliar ocorreu após a emergência 
das plântulas. Neste trabalho serão apresentados os dados da seve-
ridade de ferrugem asiática da soja (P. pachyrhizi) obtidos na ava-
liação realizada durante o estádio fenológico R 5.3. Após a colheita 
foi quantificado a incidência de mancha purpura (C. kikuchii), nos 
grãos de soja. Para avaliação da mancha purpura, três repetições 
de cem sementes por unidade experimental foram avaliadas, sendo 
sementes doentes aquelas com coloração purpura em qualquer ponto 
da superfície da semente (incidência). 

Resultados e Discussão

Os resultados para severidade da ferrugem asiática da soja 
apresentaram diferença significativa em ambos os experimentos (fi-
gura 1), com variações entre os genótipos estudados. 

Figura 1 – Severidade média de ferrugem asiática da soja em diferentes genótipos 
de soja cultivados na safra 2013/14.
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Na safra 2013/14, a menor severidade 4,33% foi observada na 
cultivar TMG 7062, seguido de Bmx Valente e CD2694 com severi-
dade de 10 e 11,66%, respectivamente. A cultivar TEC 6029, entre-
tanto, apresentou a maior severidade de ferrugem, 76,66%, seguida 
de P 95R51 e CD 2590 ambas com 73,33 % de severidade (figura 1). 
Já na safra 2014/15, novamente na cultivar TMG 7062 foi observa-
do a menor severidade de ferrugem, 8,33%, seguido pelas cultivares 
CD2737, Bmx Ponta e CD 2694 com severidade de 33,33, 36,66 e 
38,33%, respectivamente (figura 2). Por outro lado, a cultivar que 
apresentou maior severidade, 80%, foi CD2590 seguido de TEC 6029 
com 73,33%.

Para mancha purpura, os resultados foram significativos para 
ambos os experimentos. Para a safra 2013/14 a cultivar que apre-
sentou a menor percentagem de grãos foi CD2590, 1,0% (figura 3). 
As cultivares que apresentaram maior percentagem de incidência 
foram Bmx Magna (20,56%) e NS6767 (20,22%). Para safra 2014/15 
as cultivares que apresentaram menor incidência foram TMG 1266 
e CD2590 ambas apresentando 0,11% (figura 4).

Na cultivar NS6211 não foram encontradas grãos sintomáticos. 
As cultivares que apresentaram maior incidência foram P 95R51 e 
Ponta com 7,56 e 2,44%, respectivamente. Em geral as cultivares 
apresentaram o mesmo comportamento em ambos os anos de cultivo. 
No segundo ano, porém, a incidência média de mancha púrpura foi 
menor, provavelmente devido às condições climáticas (menor índice 
de precipitação) menos favorável para a ocorrência da doença.
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Figura 2 – Severidade média de ferrugem asiática da soja em diferentes genótipos 
de soja cultivados na safra 2014/15

Figura 3 – Percentagem de grão de soja com sintomas de mancha púrpura nos 
diferentes genótipos soja cultivada na safra 2013/14
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Figura 4 – Percentagem de grão de soja com sintomas de mancha púrpura nos 
diferentes genótipos soja cultivada na safra 2014/15

Conclusão

Com base nos resultados supracitados, é possível observar uma 
grande diferença no potencial genético das cultivares quanto a resis-
tência a ferrugem da soja e a mancha purpura. 
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MANEJO DA RESISTÊNCIA DE Phakopsora pachyrhizi EM SOJA  
ATRAVÉS DE FUNGICIDA MULTI-SÍTIO 

Rafael Roehrig1; Amanda Chechi2; Elias Zuchelli3; Carlos Alberto Forcelini4

Introdução

O sucesso no controle da Ferrugem-asiática-da-soja, baseado 
em princípios epidemiológicos, sustenta-se na redução do inóculo 
inicial, redução do tempo de exposição do hospedeiro ao patógeno e 
redução na taxa de progresso da doença, esta ultima sendo influen-
ciada pela utilização de fungicidas, os quais representam a alternati-
va mais eficaz no controle da doença (SEIXAS et al., 2006; SANTOS 
et al., 2007; NAVARINI et al. 2007). No entanto, a dificuldade de 
controle, por meio da quimioterapia, está se tornando cada vez mais 
evidente, demontrando a capacidade de adaptação do fungo (BLUM, 
2009; GODOY, 2013; SCHMITZ et al., 2013; REIS et al., 2014).

As principais classes de inibidores, com sítio de ação único 
(DMIs, QoI, benzimidazóis, carboxanilidas) vem apresentando ca-
sos de desenvolvimento de resistência em vários fungos patogênicos 
(FRAC, de 2009), como a eficiência de tebuconazol, reduzida de 90% 
para 24% em dez estações (GODOY, 2013). A FRAC (2012) classifica 
os DMIs e os QoIs como fungicidas de alto risco para desenvolvimen-
to de resistência e, portanto, não recomenda o uso isolado, pois agem 
em um único sítio específico na célula fúngica. 

A busca de estratégias anti-resistência se torna imprescindível, 
tendo como ferramenta a utilização de fungicidas de amplo espectro 
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juntamente aos fungicidas tradicionais visando aumentar a eficiên-
cia de controle, dentre os quais o mancozebe, um multi-sítio, que 
atua em vários sítios na célula fúngica, apresentando menor risco 
de resistência.

O objetivo deste trabalho foi verificar se o fungicida multi-sítio 
mancozebe, quando em mistura com outros fungicidas, apresenta 
potencial para redução da severidade de ferrugem-asiática-da-soja e 
ainda, qual o melhor momento para sua utilização. 

Metodologia 

O experimento foi conduzido na safra 2013/14, no campo expe-
rimental da Universidade de Passo Fundo, no município de Passo 
Fundo - RS, a uma altitude de 687 m, na latitude de 28º 15’ 41’’ S e 
longitude de 52º 24’ 45’’ W. 

Utilizou-se o cultivar de soja Syn 1157 RR, de ciclo precoce, sus-
cetível à ferrugem asiática, às doenças de final de ciclo e ao oídio. A 
semeadura foi realizada em 25 de novembro, sobre restos culturais 
de trigo, utilizando-se um espaçamento de 0,45 m entre linhas, com 
264.200 plantas estabelecidas/ha. A adubação da cultura, o manejo 
das plantas daninhas e pragas ocorreram de acordo com as indica-
ções técnicas para a cultura da soja. 

O delineamento experimental foi em blocos casualizados, com 
quatro repetições. Os tratamentos (Tabela 1) foram aplicados com 
pulverizador costal pressurizado com CO2, dotado de cinco pontas 
de jato plano simples do tipo TT 110015, espaçadas em 0,5 m, com 
volume de calda de 150 L/ha.

Avaliou-se a severidade de ferrugem-asiática-da-soja, o índice 
de área foliar (IAF), o rendimento de grãos e a massa de mil grãos 
(MMG). As avaliações da severidade de doença foram realizadas em 
R 5.1, R 5.4 e R 6, com base na área foliar afetada pela doença. No 
estádio R6 avaliou-se o índice área foliar (IAF), através de integrali-
zador de área foliar. 
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A colheita foi realizada em 6,75 m2 de cada parcela através de 
uma colhedora Wintersteiger, modelo Nursey-Master. Após a colheita, 
os grãos foram beneficiados, medidos quanto ao teor de umidade e pe-
sados para determinação do rendimento (kg/ha) e massa de mil grãos, 
com os quais se determinou a correlação entre IAF e rendimento de 
grãos de soja e entre IAF e massa de mil grãos.

Os dados de severidade de ferrugem asiática foram submetidos 
a transformação logarítmica. Para efeitos de análise estatística, a 
severidade da doença foi considerada em delineamento de parcelas 
subdivididas no tempo, alocados na parcela principal os tratamentos 
fungicidas e nas subparcelas os dias após semeadura da soja. Foram 
utilizados o teste de F para verificação da variância, Skott-Knott 
para classificação das médias e correlação de Pearson para fins de 
associação de variáveis. As análises estatísticas foram realizadas em 
SASM-Agri, versão 8.2.

Resultados e Discussão

A adição do fungicida multi-sítio mancozebe aos fungicidas tra-
dicionais diminuiu a severidade da ferrugem asiática da soja em to-
dos os tratamentos, resultando em severidades significativamente 
menores, entre 26% e 51%. A menor severidade foi obtida no trata-
mento padrão azoxistrobina + benzovindiflupir, quando a aplicação 
foi realizada até os 85 dias após a semeadura, sendo que o mesmo 
tratamento se destacou nas aplicações aos 100 e 115 DAS. O outro 
tratamento considerado padrão, composto por piraclostrobina + flu-
xapiroxade foi inferior ao tratamento trifloxistrobina + protioconazol 
+ mancozebe em estádios mais avançados da doença, aos 100 e 115 
DAS. 

Os dados mostram, ainda, que quanto mais precoce a aplica-
ção dos fungicidas, menor a severidade da ferrugem asiática da 
soja, exceto no tratamento com piraclostrobina + epoxiconazol + 
mancozebe. 
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A testemunha, sem aplicação de fungicida, apresentou menor 
índice de área foliar (IAF). Os demais tratamentos resultaram em 
IAF de 43% a 149% superiores à testemunha. Para todos os fun-
gicidas utilizados, a adição do mancozebe resultou em maior área 
foliar. Os dados de IAF e rendimento de grãos se correlacionam, 
mostrando que quanto maior o IAF, maior o rendimento de grãos 
(Figura 1A).

O menor rendimento foi observado na testemunha, decorrente 
do menor IAF e com o tratamento piraclostrobina + epoxiconazol. To-
dos os demais, incluindo piraclostrobina + epoxiconazol + mancozebe, 
resultaram em rendimento de grãos maior, entre 13% e 65%, com 
destaque para azoxistrobina + benzovindiflupir e trifloxistrobina + 
protioconazol + mancozebe. Para todos os fungicidas, a adição do 
mancozebe resultou em maior produtividade. Esta variou de 209 kg 
para a trifloxistrobina + protioconazol, 422 kg para o picoxistrobina 
+ ciproconazol, 450 kg para o azoxistrobina + ciproconazol e 559 kg/
ha para o piraclostrobina + epoxiconazol.

Os dados de IAF se correlacionam com a massa de grãos, quan-
to maior o IAF, maior a massa de mil grãos (Figura 1B). A massa de 
mil grãos teve seu menor valor na testemunha e com piraclostrobina 
+ epoxiconazol e o maior valor foi obtido pelo padrão azoxistrobina + 
benzovindiflupir e trifloxistrobina + protioconazol com e sem adição 
de mancozebe. Os outros tratamentos resultaram em MMG de 19% 
a 28% maior quando complementados com mancozebe.
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Tabela 1 – Severidade da Ferrugem-asiática-da-soja, em função dos tratamentos 
com fungicidas. UPF, Passo Fundo/RS, 2014

Tratamentos1
Dias após a semeadura (DAS)

85 100 115

Testemunha 23,5 a C 39,6 a B 70,5 a A

Trifloxistrobina + protioconazol 6,5 e C 13,0 d B 19,0 e A

Trifloxistrobina + protioconazol + mancozebe 4,0 f C 6,3 f B 14,0 f A

Picoxistrobina + ciproconazol 10,2 c C 16,5 c B 35,0 c A

Picoxistrobina + ciproconazol + mancozebe 6,7 e C 10,2 e B 18,5 e A

Piraclostrobina + epoxiconazol 14,4 b C 27,5 b B 45,0 b A

Piraclostrobina + epoxiconazol + mancozebe 10,9 c B 12,4 d B 26,0 d A

Azoxistrobina + ciproconazol 11,5 c C 15,2 c B 40,5 b A

Azoxistrobina + ciproconazol + mancozebe 7,8 d C 11,5 e B 20,0 e A

Piraclostrobina + fluxapiroxade 4,5 f C 11,3 e B 25,0 d A

Azoxistrobina + benzovindiflupir 2,1 g C 5,0 g B 11,0 g A

CV % (Fungicidas) 4,20   

CV % (DAS) 3,96         
1 Trifloxistrobina + protioconazol: 60 + 70 g.i.a/ha; Picoxistrobina + ciproconazol: 60 + 24 g.i.a/ha; Piraclostro-
bina + epoxiconazol: 79,8 + 30 g.i.a/ha; Azoxistrobina + ciproconazol: 60 + 24 g.i.a/ha; Piraclostrobina + fluxa-
piroxade: 116,5 + 58,4 g.i.a/ha; Azoxistrobina + benzovindiflupir: 60 + 30 g.i.a/ha; Mancozebe 1.500 g.i.a/ha.

Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na linha e minúscula na coluna não diferem entre si pelo 
teste de Skott-Knott, a 1% de probabilidade.

Em conclusão, a adição do fungicida mancozebe aos fungicidas 
tradicionais, aumentou a eficiência de controle da ferrugem-asiática-
-da-soja, uma vez que a adição do multi-sítio diminuiu a severidade 
da doença em todos os tratamentos, os quais foram superiores a tes-
temunha não tratada. 

A adição do fungicida mancozebe aos fungicidas tradicionais é 
sustentada pelo fato de que, as misturas de triazol (DMI) + estrobi-
lurina (QoI) não tem apresentado a eficiência desejada. Fungicidas 
DMI e QoI agem em um único sítio específico de reações bioquímicas 
na célula fúngica, portanto, eles são vulneráveis a seleção de raças 
de fungos através da redução ou perda de sensibilidade (REIS et 
al., 2014). O desenvolvimento de resistência na população fúngica 
é inevitável em resposta à pressão de seleção do uso do fungicida 
(GULLINO et al., 2010).
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O uso de estratégias que auxiliem na redução da pressão de se-
leção torna-se relevante, a medida que há perda de sensibilidade dos 
fungos aos fungicidas. O papel do mancozebe como uma ferramenta 
chave nas estratégias de manejo da resistência está firmemente fun-
damentada no risco intrinsecamente baixo de resistência da própria 
molécula (GULLINO et al., 2010), assim, ele pode ser adicionado 
as misturas tradicionais, aumentando o espectro dos fungicidas de 
sítio único e reduzindo o seu risco de resistência. A adição do multi-
-sítio as misturas tradicionais de triazol e estrobilurina tem poten-
cial para ser usada como estratégia anti-resistência, comprovada 
pela redução na severidade da doença e o consequente incremento 
na produtividade.
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Figuras 1 – Correlação entre Índice de Área Foliar (IAF) em R6 e rendimento de 
grãos de soja (kg.ha-1) e entre IAF e massa de mil grãos (g). Passo 
Fundo – RS, 2014.

Adicionalmente, quanto mais precoce a aplicação do fungicida, 
melhor o controle da doença, resultando em menor severidade. Isso 
acontece, pois a maioria dos fungicidas disponíveis para a soja tem 
ação preventiva, como as estrobilurinas e carboxamidas, que agem 
inibindo a germinação do esporo e a esporulação. Já os triazóis apre-
sentam ação curativa, porém com eficiência limitada.
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A desfolha antecipada na cultura da soja causa redução na pro-
dutividade, por interferir em processos fisiológicos, resultando em 
menor número de vagens, menor número de grãos por vagem e me-
nor massa do grão de soja (RIBEIRO & COSTA, 2000). Assim, a cor-
relação positiva entre IAF e a produtividade, bem como entre o IAF 
e o peso de mil grãos, comprovando a hipótese de que quanto maior o 
a área foliar, maior é o rendimento e o peso de grãos da cultura.

A introdução de um fungicida multi-sitio no programa decontro-
le da ferrugem pode ser uma importante ferramenta para o manejo 
da resistênciade P. pachyrhizi, com potencial para preservar o tempo 
de vida dos fungicidas com sítio específico (DMI, QoI e SDHI) na 
cultura da soja (FRAC, 2012). Assim, misturas de fungicidas, que 
combinam um alto risco de resistência com um baixo risco, como um 
composto multi-sítio (mancozebe ou outro fungicida multi-sitio) po-
dem ser úteis na situação presente de mudança na sensibilidade do 
fungo no Brasil (SILVA et al., 2015).

Conclusão

O fungicida multi-sítio mancozebe, adicionado aos fungicidas 
tradicionais, aumenta a eficiência do controle da ferrugem-asiática-
-da-soja. Adicionalmente, quanto mais precoce a aplicação dos fungi-
cidas, melhor o controle da doença.
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COMPORTAMENTO DA EPIDEMIA DE FERRUGEM-ASIÁTICA-DA-SOJA 
FRENTE A NÍVES DE COBERTURA DA SUPERFÍCIE FOLIAR POR FUNGICIDAS

Rafael Roehrig1; Amanda Chechi2; Laércio Hoffmann3; Elias Zuchelli4; Walter Boller5

Introdução

A ferrugem-asiática-da-soja tem seu controle baseado principal-
mente em fungicidas (SEIXAS et al., 2006; SANTOS et al., 2007; NA-
VARINI et al. 2007), os quais, de maneira geral, vem apresentando 
reduções quanto à eficácia, diante da pressão de seleção causada so-
bre o fungo, resultando em deficiências de controle (SCHMITZ et al., 
2013; REIS et al., 2014). Ainda, o controle dessa doença nem sempre 
é satisfatório em função da mesma iniciar nas porções inferiores do 
dossel, assim as aplicações de fungicida precisam vencer a barreira 
imposta pela massa de folhas e promover uma boa cobertura no inte-
rior do dossel da cultura (ZHU et al., 2008).

A cobertura proporcionada pela aplicação de fungicida sobre o 
dossel em geral é pouco uniforme, principalmente na parte inferior, 
resultando em controle ineficiente, mesmo com produtos sistêmicos, 
os quais, embora apresentem tal característica, em geral, possuem 
translocação limitada em plantas de soja e exigem, igualmente, boa 
distribuição ao longo do dossel (BOLLER et al., 2007; CUNHA et al., 
2014).

Uma das formas para obter maior deposição de fungicida nas 
plantas reside na escolha das pontas de pulverização, as quais con-
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ferem variada capacidade de cobertura dos alvos. Quanto menor a 
gota na pulverização, maior o risco de deriva, no entanto, o aumen-
to do tamanho desta impõe dificuldades para a sua retenção sobre 
as folhas, resultando em perdas, principalmente, por escorrimento 
(CUNHA et al., 2006).

A adição de adjuvantes à calda, pode otimizar a eficiência das 
aplicações, uma vez que, estes podem melhorar, principalmente, a 
aderência e o espalhamento das gotas que contém o fungicida sobre o 
alvo (CUNHA et al., 2014). Ainda, o aumento do volume de calda utili-
zado possui efeito relevante sobre a cobertura (CUNHA, 2006), no en-
tanto, apresenta como limitação a redução da capacidade operacional 
da pulverização, reduzindo a área pulverizada por unidade de tempo. 
Em virtude disso, muitos produtores adotam práticas como a redução 
do volume de calda nas aplicações de fungicidas, mesmo correndo o 
risco de reduzir a eficácia do controle químico das doenças da soja.

O objetivo do trabalho foi avaliar o comportamento da ferru-
gem-asiática-da-soja frente a variações no volume de calda/ha e na 
combinação de adjuvantes.

Metodologia

O experimento foi conduzido na safra 2015/16, no campo expe-
rimental da Universidade de Passo Fundo, no município de Passo 
Fundo - RS, a uma altitude de 687 m, na latitude de 28º 15’ 41’’ S 
e longitude de 52º 24’ 45’’ W, com delineamento experimental em 
blocos casualizados, com três repetições, arranjado em um esquema 
fatorial de 5x2 (cinco volumes de calda combinados com dois adju-
vantes).

Utilizou-se a cultivar Nidera 5909 RG, semeada em 25 de no-
vembro, sobre restos culturais de aveia, com espaçamento de 0,45 m 
entre linhas e população de 286.300 plantas estabelecidas/ha. A adu-
bação da cultura, o manejo das plantas daninhas e pragas ocorreram 
de acordo com as indicações técnicas para a cultura da soja.
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Foram realizadas quatro aplicações de fungicidas, sen-
do a primeira no estádio V7 (propiconazol+difenoconazol e 
azoxistrobina+ciproconazol), a segunda em R1 (azoxistrobina+benz
ovindiflupir), a terceira em R1+18 dias (azoxistrobina+ benzovindi-
flupir) e a última em R1+33 dias (azoxistrobina+ciproconazol), utili-
zando-se as pontas de pulverização, volumes de calda e adjuvantes 
listados na Tabela 1. 

Utilizou-se 37,5+37,5 g.i.a./ha de propiconazol+difenoconazol, 
60+24 g.i.a./ha de azoxistrobina+ciproconazol e 60+30 g.i.a./ha de 
azoxistrobina+ benzovindiflupir. Nas aplicações, o adjuvante Nim-
bus® foi empregado na dose de 600 mL/ha e o adjuvante Break-Thru 
S 240® na dose de 0,1% da calda. Em todos os tratamentos a pressão 
de trabalho visou obter gostas de categoria média, de acordo com 
informação catalogadas pelo fabricante.

As unidades experimentais apresentaram 20 metros de com-
primento e 5,85 m de largura (13 linhas), totalizando 117 m2. As 
aplicações ocorreram com pulverizador Condor 600 ®, marca jac-
to, utilizado uma das barras de pulverização, com extensão de 6 
metros. As condições ambientais durante as aplicações contam na 
Tabela 2.

Tabela 1 – Volume de calda (L/ha), ponta de pulverização, pressão de trabalho 
(bar), velocidade de aplicação (km/h) e adjuvante utilizado em cada tra-
tamento. UPF, Passo Fundo/RS, 2016.

Tratamento Volume Ponta Pressão Velocidade Adjuvante
1

40 TT 11001 1,5 8,0
Nimbus

2 Nimbus + Break-Thru
3

70 TT 110015 2,0 8,0
Nimbus

4 Nimbus + Break-Thru
5

100 TT 110015 4,0 8,0
Nimbus

6 Nimbus + Break-Thru
7

130 TT 11002 5,0 8,0
Nimbus

8 Nimbus + Break-Thru
9

160 TT 110025 4,5 8,0
Nimbus

10 Nimbus + Break-Thru
Testemunha Sem aplicação de fungicida
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Avaliou-se a severidade de ferrugem-asiática-da-soja, o percen-
tual de cobertura sobre a superfície foliar, o índice de área foliar 
(IAF), o rendimento de grãos e a massa de mil grãos (MMG). As 
avaliações da severidade, com base na área foliar afetada, foram 
realizadas entre V7 e R6, com as quais se determinou a área abaixo 
da curva de progresso da doença (AACPD). A cobertura de cada tra-
tamento foi avaliada por meio de cartões hidrossensíveis, distribuí-
dos na porção inferior, mediana e superior da planta por ocasião das 
aplicações nos estádios R1 e R1+18 dias, com posterior leitura no 
software “Gotas” desenvolvido pela Embrapa, dos quais posterior-
mente se fez uma média por planta, resultante das duas aplicações 
e das posições na planta.

No estádio R6 avaliou-se o IAF através de integralizador de 
área foliar. A colheita foi realizada em 54,0 m2 de cada parcela atra-
vés de uma colhedora Wintersteiger, modelo Nursey-Master. Após a 
colheita, os grãos foram limpos, determinou-se o teor de umidade e 
o peso para estimativa do rendimento de grãos (kg/ha) e MMG (g). 
Foram utilizados os testes de F para análise da variância e de Tukey 
para classificação das médias. 

Tabela 2 – Médias das condições ambientais, velocidade do vento, Umidade Re-
lativa e Temperatura, observadas durante as aplicações. Passo Fundo 

– RS, 2016.

Condição ambiental Aplicação 1 Aplicação 2 Aplicação 3 Aplicação 4

Velocidade do vento (km/h) 7,1 5,9 6,9 6,4

Umidade Relativa (%) 59 61 68 57

Temperatura (o C) 27,1 26,5 25,9 26,8

Resultados e Discussão

O tratamento “testemunha”, sem aplicação de fungicidas, não 
foi incluso na análise das variáveis avaliadas. Neste tratamento ob-
servou-se, em R6, Índice de Área Foliar (IAF) de 0,18 resultante da 
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severidade da ferrugem-asiática-da-soja, a qual alcançou 2.116 uni-
dades de Área Abaixo da Curva de Progresso da Doença (AACPD). O 
rendimento de grãos na testemunha foi de 1.971,1 kg/ha e a massa 
de mil grãos (MMG) de 101,45 g.

Para as variáveis analisadas, cobertura da superfície foliar, 
AACPD, IAF, rendimento de grãos e MMG, observou-se interação 
entre volume de calda e combinação de adjuvantes. 

A utilização de Break-Thru associado ao Nimbus, proporcionou, 
na média 8,8% a mais de cobertura sobre a superfície foliar trata-
da, sendo tal aumento proporcional ao volume de calda empregado, 
onde a utilização de 160L comparado a 40 L proporcionou variação 
de 90,3% sobre a cobertura, no entanto, a AACP e o IAF não mos-
tram resposta quanto a utilização de Nimbus de forma isolada ou as-
sociado ao Break-Thru com aplicações ocorrendo com 160 L de calda/
ha, como demostra a Tabela 3.

Tabela 3 – Cobertura média da superfície foliar (%) em função dos volumes (L/ha) 
de calda e da combinação de adjuvantes. UPF, Passo Fundo/RS, 2016.

Volume  Nimbus + Break-Thru Nimbus

40 25,6 e A 23,7 e B

70 31,8 d A 28,9 d B

100 39,1 c A 34,3 c B

130 42,9 b A 40,7 b B

160 49,2 a A 44,4 a B

C.V. 2,60

Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na linha e minúscula na coluna não diferem entre si pelo 
teste de Tukey, a 5% de probabilidade.

Sobre as variáveis AACPD e IAF, Tabela 4, a utilização asso-
ciada de Nimbus e Break-Thru, proporcionou redução média de 32% 
na AACPD, com repostas diretas sobre o IAF, o qual mostrou-se 28% 
superior a Nimbus isoladamente. Ainda, estas variáveis apresen-
taram respostas diretas no que tange o volume de calda utilizado, 
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chegando a reduzir a AACP em 6,2 vezes, utilizando 160 L de calda 
em comparação ao menor volume empregado nas avaliações e por 
consequência um diferencial de 3,5 vezes no IAF. 

Tabela 4 – Área Abaixo da Curva de Progresso da Doença (AACPD) e Índice de 
Área Foliar (IAF) em função dos volumes de calda (L/ha) e da combina-
ção de adjuvantes. Passo Fundo – RS, 2016.

Volume
AACPD IAF

Nimbus + Break-Thru Nimbus Nimbus + Break-Thru Nimbus
40 950,4 a B 1247,6 a A 1,10 d A 0,39 d B
70 666,9 b B 988,4 b A 2,05 c A 1,06 c B
100 367,0 c B 661,7 c A 2,98 a A 2,09 b B
130 217,8 d B 340,8 d A 3,07 a A 2,43 a B
160 159,0 e A 193,6 e A 2,60 b A 2,55 a A
C.V. 5,52 2,20

Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na linha e minúscula na coluna não diferem entre si pelo 
teste de Tukey, a 5% de probabilidade.

O rendimento de grãos e a MMG mostraram respostas cres-
centes com o aumento do volume de calda e com a combinação dos 
adjuvantes (Tabela 5). Os volumes de 130 e 160 L de calda/ha, mos-
traram comportamento similar quanto ao uso de Nimbus ou Nimbus 
+ Break-Thru. Ainda, com 160 L de calda observou-se redução, na 
ordem de até 200,5 kg, sobre o rendimento, em especial quando este 
volume esteve associado ao Nimbus + Break-Thru. 

Tabela 5 – Rendimento de grãos (kg/ha) e Massa de Mil Grãos (MMG) (g) em fun-
ção dos volumes de calda (L/ha) e da combinação de adjuvantes. Pas-
so Fundo – RS, 2016.

Volume
Rendimento MMG

Nimbus + Break-Thru Nimbus Nimbus + Break-Thru Nimbus
40 3.442,6 d A 3.005,5 d B 145,41 c A 140,57 d B
70 3.783,3 c A 3.424,8 c B 146,99 bc A 144,64 c B
100 4.102,5 a A 3.787,0 b B 150,93 a A 146,45 bc B
130 4.078,1 ab A 3.989,0 a A 150,37 a A 149,55 a A
160 3.901,9 bc A 3.938,5 ab A 148,92 a A 149,22 ab A
C.V. 2,17 2,83

Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na linha e minúscula na coluna não diferem entre si pelo 
teste de Tukey, a 5% de probabilidade.
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A redução do volume foi responsável por decréscimos de pro-
dutividade, que na média chegaram a 809,5 kg/ha, onde as maiores 
quedas de rendimento foram observadas quando reduziu-se o volu-
me de 100 para 70 e posteriormente para 40 L/ha, com o rendimento 
variando de 9,4 a 11,8%, respectivamente, sendo tais resultados se-
melhantes aos relatados por Ferreira (2009).

As maiores respostas de Nimbus + Break-Thru ocorreram nos 
menores volumes, de 40 a 100 L/ha de calda. Nesta condição o adju-
vante Break-Thru é o principal responsável por proporcional maior 
cobertura sobre superfície tratada. Quando se utilizou o volume de 
40 L/ha, constatou-se uma variação de 437,1 kg/ha, a favor da mis-
tura de Nimbus + Break-Thru, sendo essa diferença de 358,5 e 315,5 
kg/ha, com volumes de 70 e 100 L/ha, respectivamente. 

Os melhores resultados, em termos de rendimento foram obti-
dos com o volume de 100 L/ha associado Nimbus a Break-Thru e com 
130 L/ha utilizando Nimbus isoladamente.

Conclusão

A redução do volume de calda, reduz a cobertura da superfície 
foliar tratada, resultando em maior AACPD, menor IAF, menor ren-
dimento de grãos e menor MMS. O adjuvante Break-thru associado 
ao Nimbus apresenta maior relevância quando são utilizados volu-
mes de calda reduzidos. 
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AVALIAÇÃO DE FUNGICIDAS E BIOESTIMULANTE EM SOJA

Guilherme Kalil Reimann1; Thomas Newton Martin2;Evandro Ademir Deak3; Vinícius dos Santos Cunha3; 

Glauber Fipke3; Anderson Rossato1

Introdução

A soja (Glycine max L.) é a cultura de maior expressão na eco-
nomia brasileira, possuindo produção de aproximadamente 96,6 mi-
lhões de toneladas, em uma área de 32 milhões de hectares, desta-
cando-se como o segundo produtor mundial (CONAB, 2016).

Entre os principais fatores que limitam o potencial de produtivi-
dade da soja estão as doenças. Segundo Yorinori (1986) um grande nú-
mero de doenças causadas por fungos, bactérias, nematóides e vírus 
já foi constatado, as quais são responsáveis por redução acentuada 
da produtividade da soja. Durante o ciclo da soja, a cultura possui di-
versos estádios fenológicos suscetível a danos fúngicos, destacando-se 
o início do estádio reprodutivo, deste modo, o produtor deve manter 
maior atenção nesta fase. Segundo Roscoe et al. (2007), a estimativa 
da redução causada por doenças na cultura da soja pode atingir 15 a 
20% sobre a produção total da oleaginosa. Contudo, há patógenos que 
podem reduzir a produtividade em até 75% (CALAÇA, 2007).

Fungicidas são substâncias químicas utilizadas com o objeti-
vo de manejar doenças, com o princípio de erradicação, proteção ou 
curativa. Os fungicidas erradicantes são aqueles que agem direta-
mente na fonte do inóculo, antes da infecção ou germinação do pro-
págulo, neste grupo estão o CARBENDAZIM, TEBUCONAZOLE e 
o CRESOXIM-METÍLICO. Os fungicidas protetores são depositados 
sobre a superfície foliar e formam uma camada protetora, prevenindo 
o contato do patógeno com o hospedeiro, neste grupo está o FLUZIA-

1 Graduando do curso de Agronomia da UFSM.
2 Eng. agrônomo, prof. Dr. Agronomia/PPGA. E-mail: martin.ufsm@gmail.com 
3 Eng. agrônomo, aluno de pós Graduação do PPGA.
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NAM. Os fungicidas curativos atuam na redução do desenvolvimen-
to do patógeno após o estabelecimento do contato efetivo do patógeno 
com o hospedeiro, neste grupo se encontra a AZOXISTROBINA e 
BENZOVINDIFLUPIR (KIMATI, 1995). Além disso, outras novas 
tecnologias, por exemplo o uso de bioestimuladores, tem surgido com 
o objetivo de incrementar o desenvolvimento vegetal, e consequente-
mente a produtividade da soja.

Bioestimulantes são compostos pelos hormônios vegetais cito-
cinina, ácido indol butírico e ácido giberélico. O hormônio citocinina 
está diretamente ligado a senescência foliar, utilização dos nutrien-
tes, dominância apical e desenvolvimento floral, o ácido indol butí-
rico é responsável pelo alongamento e crescimento das células vege-
tais, a função da giberelina está associada ao crescimento caulinar 
(ZANCAN, 2014).

No estudo realizado, o objetivo foi testar manejos fúngicos e uti-
lização de bioestimulantes na cultura da soja em relação a produti-
vidade de grãos.

Metodologia

O trabalho foi realizado na área experimental do departamento 
de Fitotecnia da Universidade Federal de Santa Maria, na cidade de 
Santa Maria/RS. Foi utilizada a cultivar de soja: NS 5909 RR a qual 
foi submetida à quatro tratamentos (T1: 2 aplicações de fungicida 
em estádios de R3 e R5.5, T2: testemunha, sem aplicação de fungici-
da, T3: três aplicações de fungicidas em R1, R3 e R5.5 e sem aplica-
ção de bioestimulante, T4: três aplicações de fungicidas em R1, R3 e 
R5.5 e com aplicação de bioestimulante). Os fungicidas utilizados fo-
ram o Locker (CARBENDAZIM + TEBUCONAZOLE + CRESOXIM-
-METÍLICO), Zignal (FLUZIANAM) e Elatus (AZOXISTROBINA + 
BENZOVINDIFLUPIR). Foi avaliado a produtividade de grãos (PG, 
kg ha-1) e a massa de cem grãos (MCG, g).



José Roberto Salvadori, Benami Bacaltchuk (Ed.)358

Todos os dados das características avaliadas foram submetidos 
à análise de variância a 5% de probabilidade de erro. As variáveis 
que tiveram significância foram submetidas ao teste de Scott-Knott

Resultados e Discussão

A análise de variância indica que os testes estatísticos (teste F), 
revelaram efeitos significativos para interação (p<0,05) dos fatores 
número de aplicações de fungicidas e uso de bioestimulante (Tabe-
la 1), para as variáveis massa de cem grãos (MCG) e produção de 
grãos (PG).

Para a característica massa de cem grãos (MCG), o tratamento 
que consistia em três aplicações de fungicidas com bioestimulante, o 
tratamento com três aplicações de fungicidas sem bioestimulante e 
o tratamento com duas aplicações de fungicidas não apresentaram 
diferença estatística entre si, contudo, tiveram diferença estatística 
do tratamento sem aplicação de fungicida.

Na característica produtividade de grãos (PG), o tratamento 
que consistia em três aplicações de fungicidas com bioestimulante 
apresentou diferença estatística dos demais tratamentos, ou seja, 
para esta característica, comprovou-se a eficiência do uso de bioesti-
mulante com o aumento da produtividade. Em relação aos tratamen-
tos, a maior produtividade foi obtida com três aplicações de fungici-
das com bioestimulante, diferindo do tratamento com três aplicações 
de fungicidas sem bioestimulante, com uma produção superior de 
195 kg ha-1 ou cerca de 3 sacas ha-1, comprovando a eficiência do uso 
do produto na cultura da soja.

Segundo Bertolin et al. (2010), foi constatado incremento de 
37% na produtividade de grãos com a utilização de bioestimulantes 
via foliar em comparação com a testemunha. Segundo Bigolin (2016), 
a utilização de Elatus na cultura da soja proporcionou produtividade 
de grãos de 4.365 kg ha-1 e massa de 100 grãos de 17,4g, a aplicação 
do fungicida Locker, resultou em produtividade de grãos de 3.585 
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kg ha-1 e massa de 100 grãos de 14,1g, enquanto que a testemunha 
possuiu produtividade de grãos de 3.540 kg ha-1 e massa de 100g de 
14,1g na safra agrícola de 2015/16. Segundo Cardoso et. al (2013), 
com a utilização de Zignal, foi obtido a produtividade de grãos de 
3.271,95 kg ha-1, enquanto a testemunha obteve produtividade de 
grãos de 2.368,80 kg ha-1 na safra agrícola de 2014/15.

Tabela 1 – Massa de cem grãos (MCG, gramas), produtividade de grãos (PG, kg 
ha-1) e produtividade de grãos em sacos (PGS, sacos ha-1).

Tratamentos MCG PG PGS

Duas aplicações de fungicida 14,18a* 3547,20  c 59,12

Sem aplicação de fungicida 12,33 b 3162,81 d 52,71

Três aplicações de fungicidas sem bioestimulante 14,62a 4108,03 b 68,46

Três aplicações de fungicidas com bioestimulante 15,16a 4303,44 a 71,72

Média Geral 14,08 3780,37 63,01

C.V. 9,61 12,85

*Médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si, pelo teste Scott-Knott ao nível de 
5% de probabilidade de erro. Coeficiente de variação (C.V.).

Conclusões

Existe relação positiva entre o número de aplicações de fungici-
das e a produtividade da cultura da soja.

A massa de cem grãos foi influenciada positivamente pelo uso 
de fungicidas na cultura da soja, independentemente do número de 
aplicações realizadas.

Houve aumento na produtividade de grãos de soja quando asso-
ciado o uso de bioestimulante nas aplicações de fungicidas.
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DISTRIBUIÇÃO POPULACIONAL DE NEMATOIDES NA CULTURA  
DA SOJA NO RIO GRANDE DO SUL

Valéria Cecília Ghissi Mazzetti1; Gustavo Visintin2; Gabrieli Riva2; Juliana Pivato2;  

Elaine Deuner2; Carolina Cardoso Deuner3

Introdução

Os nematoides fitopatogênicos são de grande importância para 
o setor agrícola, podendo causar danos significativos em diversas 
culturas, como é o caso da soja. Dentre os nematoides fitoparasitas 
dessa cultura destacam-se no Rio Grande do Sul, os causadores de 
galhas (Meloidogyne javanica (Treub, 1885) Chitwood e Meloidogyne 
incognita (Kofoid; White, 1919) Chitwood 1949), das lesões radicula-
res (Pratylenchus brachyurus (GODFREY, 1929) Filipjev & Schuur-
mans Stekhoven 1941) e o de cisto (Heterodera glycines Ichinohe). Os 
danos causados por esses nematoides dependem, entre outros fato-
res, da densidade populacional, da suscetibilidade da cultura e das 
condições do meio em que vivem (QUADROS et al., 2003).

A ocorrência de nematoides provocando danos à agricultura 
acontece mundialmente. Desta forma, os levantamentos populacio-
nais destes constituem-se em aliados importantes na detecção e na 
quantificação dos prejuízos causados em diversas culturas (TIHO-
HOD, 2000). Segundo Silva et al. (2000), o estudo de ocorrência de 
doenças e o conhecimento dos níveis populacionais dos patógenos 
envolvidos são importantes para o direcionamento das atividades e 
na orientação de medidas de manejo adequadas.

1 Eng. agrônoma, Mestre em Fitopatologia, Doutoranda do PPGAgro da Universidade de 
Passo Fundo. E-mail: val_ghissi@hotmail.com 

2 Graduando do curso de Agronomia da Universidade de Passo Fundo.
3 Professora Dra. do curso de Agronomia e PPGAgro da Universidade de Passo Fundo.
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Sendo assim, este trabalho teve por objetivo determinar e quan-
tificar os gêneros de nematoides na cultura da soja no Rio Grande 
do Sul.

Metodologia

O estudo foi conduzido no Laboratório de Nematologia da Univer-
sidade de Passo Fundo-RS no período de setembro de 2012 a dezembro 
de 2015. Procedeu-se a extração de 1285 amostras de solo e raiz de soja 
coletadas em lavouras de 116 municípios do Rio Grande do Sul. 

A extração de nematoides vermiformes do solo foi realizada 
através do método de flotação centrífuga em solução de sacarose 
(Jenkins, 1964) e de raízes pelo método do liquidificador e flotação 
centrífuga em solução de sacarose com caolim (Coolen & D’ Herde, 
1972). Para a extração de cisto, utilizou-se o método de peneiramento 
de 100 cm3 de solo e filtragem em papel (Shepherd, 1970).

Os nematoides extraídos foram identificados com base nas ca-
racterísticas morfológicas e quantificados em 1 mL em lâmina de 
Peters sob microscópio óptico. Após a obtenção dos dados, calculou-se 
as frequências absoluta (FA) e relativa (FR), que denota quantas ve-
zes as espécies ocorrem entre as amostras examinadas. Além dessas 
calculou-se a densidade absoluta (DA), que representa a população 
total do nematoide identificado no conjunto de amostras, e a densi-
dade relativa (DR), que estabelece a porcentagem de cada nematoi-
de em relação a população total de nematoides fitoparasitas encon-
trada. Esses resultados foram obtidos com base na metodologia de 
Thankamony et al. (2002).

Resultados e Discussão

De acordo com os resultados, verificou-se que os principais ne-
matoides encontrados foram Meloidogyne spp. e Pratylenchus spp. 
e H. glycines. Desses, destaca-se os dois primeiros, devido à maior 
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frequência absoluta (FA) e frequência relativa (FR) nas amostras 
de solo e raízes avaliadas em todos os anos. Para Meloidogyne spp., 
verificou-se FA no solo e raízes de até 75,6% nas amostras em 2014, 
sendo que não foi possível determinar, em alguns casos, a espécie 
desse nematoide, devido à falta de fêmeas adultas. Quando feita 
a identificação, a maioria encontrada foi M. javanica. No caso de 
Pratylenchus, dos 56,6% no ano de 2014, 44,4% era P. brachyurus e 
12,2% Pratylenchus zeae Grahan. Em 2015, a FA e FR no solo e ra-
ízes dessas espécies aumentou para 45,2 e 14,3%, respectivamente. 
O nematoide H. glycines, mostrou-se estável em relação a FA das 
amostras, sendo que em 2015, chegou a 40,5%, superando a FA dos 
demais anos (Tabela 1).

Independente do ano, a densidade absoluta (DA) e densidade 
relativa (DR) foi maior para o gênero Meloidogyne comparada ao 
Pratylenchus, sendo que isso provavelmente deve-se a elevada capa-
cidade reprodutiva de Meloidogyne (Moens e Perry, 2009). Observa-
-se também, que o gênero Pratylenchus apresentou maior frequência 
relativa (FR), DA e DR nas amostras de raízes de soja comparada 
ao solo. Apesar desse nematoide apresentar baixa taxa reprodutiva, 
seu potencial de dano é considerado elevado, uma vez que ele é um 
nematoide migrador, causando dano nas raízes e por isso, pode haver 
associação com patógenos causadores de podridões radiciais, poten-
cializando o dano na cultura da soja.

Outro fato que merece destaque é a presença de R. reniformis 
nas amostras de solo e raiz no ano de 2015, sendo que o mesmo apre-
sentou no solo FA de 9,5% e DR no solo de 18,9% (Tabela 1).
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Tabela 1 – Frequência absoluta, frequência relativa, densidade absoluta e densida-
de relativa de nematoides em amostras de solo e raízes de soja do Rio 
Grande do Sul nos anos de 2012 a 2015. UPF, Passo Fundo/RS, 2016

 2012

Gênero/Espécie de 
nematoide

FA (%)1 FR (%)2 DA3 (n° DR (%)4

Solo Raiz Solo Raiz Solo Raiz Solo Raiz

Meloidogyne spp. 22,7 0,0 45,4 0,0 892 0 91,0 0,0

Pratylecnhus spp. 9,0 13,6 18,1 100,0 12 24 1,2 100,0

Heterodera glycines 18,1 0,0 36,3 0,0 76 0 7,7 0,0

Rotylenchulus reniformis 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0

 2013 

FA FR DA DR

Solo Raiz Solo Raiz Solo Raiz Solo Raiz

Meloidogyne spp. 24,1 18,6 34,5 37,4 9616 12286 84,8 53,5

Pratylecnhus spp. 22,0 28,8 31,6 57,8 949 10465 8,4 45,6

Heterodera glycines 23,7 2,4 34,0 4,8 771 216 6,8 0,9

Rotylenchulus reniformis 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0

 2014 

FA FR DA DR

Solo Raiz Solo Raiz Solo Raiz Solo Raiz

Meloidogyne spp. 52,2 23,3 48,5 50,0 19714 33376 96,1 88,6

Pratylecnhus spp. 33,3 23,3 30,9 50,0 444 4295 2,2 11,4

Heterodera glycines 22,2 0,0 20,6 0,0 364 0 1,8 0,0

Rotylenchulus reniformis 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0,0

 2015 

FA FR DA DR

Solo Raiz Solo Raiz Solo Raiz Solo Raiz

Meloidogyne spp. 48,8 13,1 36,0 35,5 6528 10786 74,9 87,9

Pratylecnhus spp. 36,9 22,6 27,2 61,3 296 1312 3,4 10,7

Heterodera glycines 40,5 0,0 7,0 0,0 246 0 2,8 0,0

Rotylenchulus reniformis 9,5 1,2 7,0 3,2 1644 168 18,9 1,4
1FA: Frequência Absoluta; 2FR: Frequência relativa; 3DA: Densidade Absoluta; 4DR: Densidade Relativa.
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Conclusão

Os nematoides de maior frequência e densidade encontrados 
em áreas produtoras de soja no Rio Grande do Sul pertencem ao 
gênero Meloidogyne e Pratylenchus.

Dentre os nematoides de galha e das lesões, as principais espé-
cies identificadas são, M. javanica, P. brachyurus e P. zeae.
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REAÇÃO DE CULTIVARES DE SOJA À Meloidogyne javanica E 
Meloidogyne incognita

Gustavo Visintin1; Valéria Cecília Ghissi Mazzetti2; Alan Júnior Dal Mas2;  

Elaine Deuner2; Carolina Cardoso Deuner4

Introdução

Dentre as principais espécies de nematoides presentes na cul-
tura da soja no Brasil, destacam-se os causadores de galhas, cujo 
agente etiológico é Meloidogyne spp., sendo que no Rio grande do 
Sul, as principais espécies encontradas são Meloidogyne javanica 
(Treub, 1885) Chitwood, 1949 e Meloidogyne incognita (Kofoid & 
White, 1919) Chitwood 1949. Esses nematoides constituem um im-
portante grupo de patógenos da cultura da soja, que se não maneja-
dos adequadamente ocasionam danos expressivos, dependendo da 
suscetibilidade da cultura, do nível populacional e das condições do 
meio em que vivem. 

As principais estratégia de manejo utilizada são rotação de cul-
tura com plantas não hospedeiras e uso cultivares de soja resistentes 
(QUADROS et al., 2003). Entretanto, a falta de informação da reação 
das cultivares aos nematoides, dificulta a composição de uma estraté-
gia bem sucecida, uma vez que para recomendar uma cultivar é fun-
damentel saber se ela aumentará ou não a população dos nematoides. 
Primeiramente, é necessário identificar e quantificar os nematoides 
presentes na área para recomendar a cultivar resistente a esse nema-

1 Graduando do Curso de Agronomia da Universidade de Passo Fundo. E-mail: gutovst@
hotmail.com

2 Eng. agrônoma, Mestre em Fitopatologia, Doutoranda do PPGAgro da Universidade de 
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toides. Sem o conhecimento da reação, há dificuldade em adotar me-
didas que viabilizem o sucesso do manejo (CORTE, 2013, sendo assim, 
o objetivo deste trabalho foi determinar a reação de cultivares de soja 
a duas espécies de nematoides de galhas, M. javanica e M. incognita.

Metodologia

O estudo foi conduzido em câmera de crescimento no Labora-
tório de Nematologia da Universidade de Passo Fundo/RS, sendo o 
mesmo procedimento adotado para M. javanica e M. incognita.

Os isolados de nematoides foram obtidos de áreas do Rio Gran-
de do Sul e multiplicados em plantas de tomateiro Santa Cruz Kada. 
Após 60 dias, as plantas foram removidas dos vasos e procedeu-se a 
extração dos ovos e juvenis de M. javanica e M. incognita para pos-
terior inoculação, de acordo com a metodologia descrita por Coolen 
& D’Herde (1972).

Foram utilizadas 14 cultivares de soja zoneadas para o Rio 
Grande do Sul (Tabela 1), uma cultivar como padrão de resistência 
(CD 201) e um de suscetibilidade (BRS 133) para as duas espécies 
de Meloidogyne. A semeadura das sementes de soja foi realizada em 
tubetes com substrato estéril na proporção 3:1 de areia e solo. Aos 
sete dias após a semeadura, as plantas foram inoculadas com uma 
suspensão de 3000 ovos/mL, que foram depositadas em um orifício 
de 3 cm de profundidade ao lado das plantas. 

Sessenta dias após a inoculação, as raízes das plantas foram re-
tiradas dos tubetes e lavadas com água corrente. Cada planta recebeu 
nota (0 a 5) de acordo com a intensidade de galhas no sistema radicial 
(Taylor & Sasser, 1978). Posteriormente, procedeu-se extração dos ovos 
e juvenis (Coolen & D’Herde, 1972), sendo a quantificação dos nema-
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toides realizada em lâmina de Peters ao microscópio óptico e os valores 
obtidos transformados em fator de reprodução (OOSTENBRINK, 1966).

Resultados e Discussão

De acordo com os resultados obtidos, 71% das cultivares de soja 
avaliados para M. incognita obtiveram fator de reprodução (FR) aci-
ma de 1, sendo as mesmas consideradas suscetíveis a essa espécie 
de nematoide. As cultivares BMX Alvo RR, BMX Ativa RR, FPS An-
tares e FPS Solar obtiveram FR igual a 1, sendo assim, as mesmas 
podem ser consideradas resistentes à M. incognita. Para índice de 
galha (IG), todos os cultivares resistentes receberam nota 2 (3-10 
galhas ou massa de ovos). Para M. javanica, 79% das cultivares ava-
liadas foram considerados suscetíveis a essa espécie de nematoides, 
no entanto, DM 6458 RSF IPRO, FPS Antares RR e FPS Solar IPRO 
obtiveram FR igual a 1. O IG, teve o mesmo comportamento obser-
vado para M. incógnita, no qual todos os cultivares obtiveram nota 
2. As cultivares FPS Antares e FPS Solar foram resistentes as duas 
espécies de nematoides (Tabela 1). 

Tabela 1 – Reação de cultivares de soja à Meloidogyne javanica e Meloidogyne 
incognita. UPF, Passo Fundo/RS, 2016

Cultivares
M. incognita M. javanica

FR1 Reação IG2 FR1 Reação IG2

BMX Alvo RR 1 R3 2 5 S4 3

BMX Ativa RR 1 R 2 4 S 3

DM 5958 RSF IPRO 2 S 4 3 S 3

DM 6458 RSF IPRO 2 S 2 1 R 2

FPS Antares RR 1 R 2 1 R 2

FPS Júpiter RR 2 S 4 2 S 2

FPS Solar IPRO 1 R 2 1 R 2

FPS Urano RR 2 S 3 3 S 3

NA 5909 RG 3 S 3 5 S 5

NA 6211 RR 2 S 3 6 S 3

NA 6411 RR 2 S 2 4 S 5
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Syn 1059 RR 2 S 3 4 S 2

Syn 1257 RR 5 S 3 3 S 4

TMG 2158 IPRO 2 S 3 5 S 2
1Fator de Reprodução; 2Índice de Galhas; 3R: resistente; 4S: suscetível

 Conclusão

As cultivares BMX Alvo RR, BMX Ativa RR, FPS Antares e 
FPS Solar são resistentes à M. incognita. 

As cultivares DM 6458 RSF IPRO, FPS Antares RR e FPS Solar 
IPRO são resistentes à M. javanica

As cultivares FPS Antares e FPS Solar são resistentes à M. in-
cognita e M. javanica.
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MECANISMO DE AUXÍLIO À BARRA DE PULVERIZAÇÃO E HORÁRIOS DE 
APLICAÇÃO DE FUNGICIDAS PARA O CONTROLE DA  

FERRUGEM-ASIÁTICA-DA-SOJA

Bianca de Moura1; Gustavo Visintin2; Gabriela Ottoni2; Caroline Giongo2; 

Carolina C. Deuner3; Walter Boller3

Introdução

Para a obtenção da alta eficácia na aplicação de fungicidas para 
o controle da ferrugem-asiática-da-soja (FAS), causada pelo fungo 
Phakopsora pachyrhizi Sydow & Sydow (1914), faz-se necessária a 
adoção de técnicas que promovam a adequada cobertura do dossel 
das plantas, com especial atenção às folhas do terço inferior. No en-
tanto, as folhas do estrato superior constituem uma barreira física 
contra a penetração de gotas das pulverizações no interior do dos-
sel da cultura (BOLLER et al., 2011). Além de agirem como escudo, 
devido a fatores genéticos e fisiológicos, folhas de soja apresentam 
mudanças reversíveis da angulação foliar. Esse fenômeno, chamado 
de heliotropismo, é uma resposta ativa da planta, que tem como ob-
jetivo aumentar a absorção de radiação solar.

Nos últimos anos, mecanismos de assistência para barras de 
pulverização, como barra rija, cortina de ar e cortina de correntes 
(WITT, 2013) foram utilizados com o intuito de aumentar a penetra-
ção das gotas dos tratamentos fitossanitários no interior do dossel 
das plantas. Em geral, aplicações de fungicidas com utilização de 
mecanismos de assistência à barra são mais eficazes no controle da 

1 Eng. agrônoma, Mestre em Fitopatologia, doutoranda do PPGAgro da FAMV/UPF, Uni-
versidade de Passo Fundo - Campus I. BR 285, Bairro São José, CEP. 99052-900, Passo 
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FAS, do que aquelas realizadas com barra convencional (OZKAN et 
al., 2006).

O presente trabalho objetivou avaliar a eficácia nas aplicações 
de fungicidas para o controle da FAS em diferentes horários do dia, 
com e sem a utilização de uma cortina de correntes em auxílio à barra 
de pulverização (Figura 1).

Figura 1 – Barra de pulverização auxiliada por uma cortina de correntes.

Fonte: Boller, W.

Metodologia

No campo experimental da FAMV/UPF, a soja cultivar BMX 
Ativa RR foi estabelecida com densidade de 350.000 plantas/ha no 
dia 02 de dezembro de 2014. O delineamento experimental foi de 
blocos ao acaso com quatro repetições, em arranjo fatorial 2 x 7 (dois 
modelos de barra - com e sem auxílio de uma cortina de correntes e 
seis horários de pulverização + uma testemunha sem aplicação). As 
parcelas experimentais foram compostas por sete linhas de semea-
dura com 10 metros de comprimento, distanciadas 0,45m entre si. 
Os horários de pulverização testados foram: 6, 9, 12, 15, 18 e 21h.

A calda fitossanitária, pulverizada nos estádios fenológicos R2, 
R4 e R5.4, com exceção da testemunha isenta de aplicação, foi com-
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posta pelo fungicida azoxistrobina 60 g i.a./ha + benzovindiflupir 30 
g i.a./ha, com 600 mL/ha do óleo mineral Nimbus® (428 g/L) acresci-
do de 50 mL/ha de espalhante adesivo não iônico Break Thru®. Fo-
ram utilizadas pontas de pulverização de jatos planos de impacto, da 
série Teejet® TT110015, operadas sob pressão de 2,5 bar (250 kPa) as 
quais produziram gotas de categoria média (ASAE, 2000). O volume 
de calda na primeira aplicação foi de 100 L/ha e na segunda e tercei-
ra aplicações, de 120 L/ha.

 As condições do ar foram monitoradas por meio de um termo 
higro anemômetro portátil modelo AVM-40 (Kestrel® 4000) em todas 
as aplicações. Somente na primeira aplicação, nos horários das 12, 
15 e 18h, a temperatura do ar excedeu os 30°C. As demais aplicações, 
foram realizadas sob condições atmosféricas ideais (temperatura do 
ar inferior a 30°C, umidade relativa superior a 50% e velocidade do 
vento inferior a 10 km/h). Quinze dias após a segunda aplicação foi 
realizada a amostragem para a quantificação do número de urédias/
cm2. Foram coletados três trifólios do terço inferior de plantas pre-
sentes na segunda e sexta linhas de plantio. Essa quantificação foi 
realizada através de um microscópio óptico, utilizando a objetiva de 
40 vezes. No final do ciclo da cultura, as três linhas centrais foram 
colhidas para a avaliação do rendimento de sementes, sendo os valo-
res de umidade corrigidos para 13%.

 Procedeu-se a análise de variância dos dados (ANOVA) e a 
comparação das médias com auxílio do teste de Tukey, ambos a 5% 
de probabilidade de erro.

Resultados e Discussão

A utilização da cortina de correntes melhorou o controle da FAS 
no terço inferior das plantas nas aplicações realizadas às 6h e 9h, 
apresentando menor número de urédias/cm2em comparação àquelas 
realizadas nos mesmos horários sem auxílio à barra, concordando 
parcialmente com os relatos de Ozkan et al. (2006) e Witt (2013). No 
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entanto, no horário das 21h, as aplicações realizadas sem auxílio, 
proporcionaram maior controle da FAZ (menor número de urédias/
cm2), do que aquelas realizadas com a barra auxiliada pela cortina 
de correntes no mesmo horário.

Nas aplicações feitas sem auxílio à barra, não houve diferenças 
significativas entre os tratamentos 9h, 12h, 15h, 18h e 21h. No entan-
to, o tratamento 6h, horário em que os folíolos do terço superior das 
plantas de soja assumem posição próxima à horizontal em relação ao 
solo, interceptando a penetração de gotas dos tratamentos fitossanitá-
rios, foi aquele que apresentou a maior número de urédias/cm2, sendo 
superado apenas pelas parcelas não tratadas (Testemunha) (Tabela 1).

Tabela 1 – Número de urédias de Phakopsora pachyrhizi por cm2no terço inferior 
de plantas e percentual de controle em relação à Testemunha, 15 dias 
após a segunda aplicação dos tratamentos. Cultivar BMX Ativa RRFA-
MV/UPF, Passo Fundo/RS, 2014

Horário
Configuração da barra

Sem auxílio Com auxílio
Urédias/cm2 Controle Urédias/cm2 Controle

6h  A  64,4   b    51,9    B  21,0   e 84,3

9h   A  35,5  c    73,5    B  22,6   de 83,1

12h   A  34,6   c    74,1    A  31,1   cde 76,8

15h   A  41,6   c    68,9    A  35,3   bcd 73,6

18h   A  40,5   c    69,8    A  38,9   bc 71,0

21h   B  33,2  c    75,2    A  47,9   b 64,3

Testemunha  A 134,0   a ----    A134,1   a ----

C. V. (%) 11,37
Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna e médias antecedidas pela mesma letra maiúscula 
na linha não diferem entre si. Tukey a 5% de probabilidade de erro.

Para as aplicações feitas com auxílio à barra, o tratamento 6h 
foi aquele que demonstrou o maior controle, representado pela me-
nor número de urédias/cm2 no terço inferior das plantas, não se dife-
renciando estatisticamente dos tratamentos 9h e 12h, evidenciando 
o maior efeito de abertura de dossel da cultura pela cortina de cor-
rentes nas primeiras horas do dia (MOURA, 2015). A aplicação reali-
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zada às 12h não se diferenciou estatisticamente dos tratamentos 15h 
e 18h. O tratamento 21h resultou no menor controle, apenas 64,3% 
em relação à Testemunha sem aplicações. 

Da mesma forma que para a avaliação do número de urédias/
cm2, para os dados de rendimento de sementes, a utilização da cor-
tina de correntes favoreceu as aplicações realizadas nos primeiros 
horários do dia - às 6h e 9h, quando comparada à aplicação sem 
auxílio (Tabela 2).

Tabela 2 – Rendimento de sementes (kg/ha) das parcelas colhidas separadamen-
te, com umidade corrigida para 13%. Cultivar BMX Ativa RR, FAMV/
UPF, Passo Fundo/RS, 2014.

Horário
Configuração da barra

Sem auxílio Com auxílio

6h B 3581 b A 3915 a

9h B 3996 a A 4233 a

12h A 4110 a A 4051 a

15h A 4085 a A 4124 a

18h A 4010 a A 3923 a

21h A 3946 a A 4157 a

Testemunha A 2918 c A 2918 b

C.V. (%) 4,19

Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna e médias antecedidas pela mesma letra maiúscula 
na linha não diferem entre si. Tukey a 5% de probabilidade de erro.

Nas aplicações realizadas sem auxílio à barra, o tratamento 
aplicado no clarear do dia (6h) foi aquele que apresentou o menor 
rendimento de sementes, se diferenciando, no entanto, da Testemu-
nha. Nas aplicações realizadas com a barra auxiliada pela cortina 
de correntes, não houve diferenças significativas entre os horários, 
demonstrando que a utilização desse auxílio pode ser justificável pa-
ras as pulverizações realizadas no início do dia até o meio da manhã 
(Tabela 2).
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Conclusões

Os maiores benefícios do auxílio à barra de pulverização pela 
cortina de correntes são obtidos nas aplicações realizadas no início 
da manhã, quando há presença de orvalho em abundância e as fo-
lhas do terço superior das plantas assumem posição horizontal em 
relação ao solo.

Na região de Passo Fundo, RS, aplicações de fungicidas para 
o manejo da FAS realizadas nos horários de maior incidência solar 
e temperatura mais elevada, às 12h e 15h, apresentam controle do 
número de urédias e rendimento de sementes, que não se diferem 
significativamente dos horários de menor incidência solar e tempe-
raturas mais amenas. No mesmo ambiente, pulverizações realizadas 
sem auxílio à barra, no início da manhã, proporcionam controle do 
número de urédias da FAS e rendimento de sementes menores do 
que aquelas realizadas da metade da manhã em diante.
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SENSIBILIDADE DE Phakopsora pachyrhizi A FUNGICIDAS

Bianca de Moura1; Gustavo Visintin2; Gabriela Ottoni2; Caroline Giongo2;  

Walter Boller3; Carolina C. Deuner3

Introdução

No Brasil, segundo maior produtor mundial de soja, a ferru-
gem-asiática-da-soja, causada por Phakopsora pachyrhizi Sydow & 
Sydow (1914) é a doença mais destrutiva da cultura, com danos que 
podem chegar a 75% de perdas na produção (YORINORI, 2002).

O controle químico de P. pachyrhizi teve início no Brasil na safra 
agrícola de 2002/2003 (REIS et al., 2014) e desde então, aplicações 
de fungicidas são realizadas em todos os Estados em que se cultiva 
soja (YORINORI, 2002). No entanto, nem todas as substâncias quí-
micas são tóxicas aos fungos. Através da quantificação da dose efe-
tiva (DE), concentração efetiva (CE) ou concentração inibitória (CI), 
pode-se obter a sensibilidade de fungos à substância tóxica (REIS et 
al., 2010). A CI50 refere-se à concentração do fungicida em mg/L que 
inibe 50% da germinação de esporos ou do crescimento micelial do 
fungo (REIS et al., 2010).

De acordo com a classificação de Edgington & Klew (1971) para 
que uma substância seja considerada tóxica a determinado fungo, 
esta tem de apresentar valor da CI50 inferior a 50 mg/L (50 ppm). 
Para aquelas classificadas como altamente fungitóxicas, a CI50 deve 
ser menor que 1,0 mg/L (1,0 ppm), e para as substâncias cuja CI50 
está no intervalo de 1,0 a 50 mg/L (1,0 a 50 ppm), estas se classificam 
como moderadamente fungitóxicas.

1 Eng. agrônoma, Mestre em Fitopatologia, doutoranda do PPGAgro da FAMV/UPF, Uni-
versidade de Passo Fundo - Campus I. BR 285, Bairro São José, CEP. 99052-900, Passo 
Fundo/RS. E-mail: bibamoura@hotmail.com.

2 Aluno de graduação do curso de Agronomia da FAMV/UPF, Universidade de Passo Fundo/RS.
3 Eng. agrônomo, Prof. Dr. do Programa de Pós-Graduação em Agronomia (PPGAgro) da 

FAMV/UPF, Universidade de Passo Fundo/RS.
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 O presente trabalho objetivou determinar a CI50 in vitro de 
fungicidas isolados e em mistura de ingredientes ativos utilizados 
para controle de P. pachyhrizi. Além de verificar as diferenças na 
sensibilidade entre isolados oriundos de diferentes regiões produto-
ras de soja no Brasil.

Metodologia

Isolados de P. pachyrhizi provenientes de Passo Fundo/RS, Pon-
ta Grossa/PR e Primavera do Leste/MT foram multiplicados e manti-
dos em plantas de soja BMX Apolo RR cultivadas em vasos por meio 
de inoculação artificial. A inoculação artificial foi realizada através 
da aspersão de suspensão de uredosporos do fungo em água esterili-
zada mais surfactante Tween 20® em plantas de soja sadias. 

O ensaio foi conduzido em placas de Petri plásticas descartáveis 
de dimensões 90 x 15 mm. Em cada placa foi adicionado 15 mL do 
substrato esterilizado ágar-água a 2% + 0,5% de extrato de folhas 
de soja (BUZZERIO, 2007), em mistura às soluções de fungicidas 
nas diferentes concentrações: 0; 0,01; 0,1; 1; 10; 20; 40 e 50 mg/L. Os 
fungicidas testados foram: epoxiconazol (12,5% SC), piraclostrobina 
(25,0% EC), azoxistrobina (25,0% SC), trifloxistrobina (50,0% GDA), 
piraclostrobina (13,3% SE) + epoxiconazol (5,0% SE), trifloxistrobina 
(15,0% SC) + protioconazol (17,5% SC), piraclostrobina (33,3% SC) + 
fluxapiroxade (16,7% SC) e azoxistrobina (30,0% WG) + benzovindi-
flupir (15,0% WG). 

Após preparadas as placas contendo meio de cultura com 
as diferentes concentrações de cada fungicida, as mesmas foram 
mantidas sob refrigeração (4°C) por 24 horas, até receberem a sus-
pensão de uredosporos ativos. Tais suspensões foram preparadas a 
partir da agitação manual de folhas infectadas com o fungo em so-
lução de água esterilizada com surfactante Tween 20®. Em seguida, 
1,0 mL da solução de uredosporos (3,0 x 104 uredosporos/mL) foi 
adicionada em cada uma das placas. As placas foram mantidas por 
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6 horas em câmara incubadora tipo BOD, sob temperatura con-
trolada de 22°C e ausência de luz. Decorrido esse tempo, o cresci-
mento do tubo germinativo foi cessado através da adição de 0,3 mL 
de solução de acetona 100% + corante azul de algodão por placa, 
para posterior avaliação dos resultados. O ensaio foi conduzido em 
delineamento inteiramente casualizado com quatro repetições por 
tratamento. 

A determinação da CI50 para cada um dos fungicidas avaliados 
foi obtida através da contagem de 100 uredosporos por placa, obten-
do-se o percentual de esporos de germinados. Foi considerado ger-
minado, o esporo cujo comprimento do tubo germinativo fosse maior 
que seu menor diâmetro e, como não germinado, aquele em que não 
houve emissão do tubo germinativo, ou o comprimento do mesmo foi 
inferior ao seu menor diâmetro. 

Os dados foram expressos em percentual de inibição da 
germinação em relação à testemunha sem adição de fungicida (con-
centração de 0 mg/L) para posterior análise de regressão Probit, 
através do software estatístico SAS versão 9.4 (SAS INSTITUTE 
INC, 2013), com intervalo de confiança de 95%.

Resultados e Discussão

Os únicos fungicidas que apresentaram valores de CI50 menores 
que 1,0 mg/L, sendo considerados altamente fungitóxicos para todos 
os isolados, foram a piraclostrobina e a mistura trifloxistrobina + 
protioconazol. A mistura piraclostrobina + epoxiconazol apresentou 
CI50 < 1,0 mg/L somente para os isolados de P. pachyrhizi provenien-
tes de Passo Fundo/RS e Ponta Grossa/PR. Ainda para o isolado pro-
veniente de Ponta Grossa/PR, os fungicidas piraclostrobina + fluxa-
piroxade, azoxistrobina + benzovindiflupir e trifloxistrobina foram 
classificados como altamente fungitóxicos. O epoxiconazol também 
classificou-se como altamente tóxico para o isolado de Primavera do 
Leste/MT (Tabela 1). 
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Os fungicidas que apresentaram valores de CI50 entre 1,0 e 50 
mg/L, sendo considerados moderadamente fungitóxicos foram epoxi-
conazol, piraclostrobina + fluxapiroxade, azoxistrobina + benzovindi-
flupir, azoxistrobina e trifloxistrobina para o isolado de P. pachyrhizi 
proveniente de Passo Fundo/RS. Epoxiconazol e azoxistrobina para 
o isolado de Ponta Grossa/PR. 

Nenhum dos fungicidas avaliados, independentemente do iso-
lado, foi considerado não tóxico, apresentando valor da CI50 superior 
a 50 mg/L (Tabela 1).

Tabela 1 – Concentração inibitória em mg/L para controle de Phakopsora pachyrhi-
zi a três isolados: Passo Fundo/RS, Ponta Grossa/PR e Primavera do 
Leste/MT. FAMV/UPF, Passo Fundo/RS, 2014

Ingrediente Ativo Localidade  CI50*
Intervalo de 
confiança

Epoxiconazol 12,5% SC

Passo Fundo/RS 11,42 8,95 14,73

Ponta Grossa/PR 9,77 7,54 12,83

Primavera do Leste/MT 0,86 0,71 1,02

Piraclostrobina 13,3% EC 
Epoxiconazol 5,0% EC

Passo Fundo/RS 0,13 0,10 0,17

Ponta Grossa/PR 0,13 0,11 0,17

Primavera do Leste/MT 3,15 2,69 3,67

Piraclostrobina 25,0% EC

Passo Fundo/RS 0,69 0,57 0,82

Ponta Grossa/PR 0,36 0,28 0,45

Primavera do Leste/MT 0,14 0,11 0,16

Trifloxistrobina 15,0% SC + 
Protioconazol 17,5% SC

Passo Fundo/RS 0,29 0,24 0,34

Ponta Grossa/PR 0,27 0,23 0,32

Primavera do Leste/MT 0,37 0,32 0,43

Piraclostrobina 33,3% SC + 
Fluxapiroxade 16,7% SC

Passo Fundo/RS 12,86 9,85 17,07

Ponta Grossa/PR 0,73 0,55 0,96

Primavera do Leste/MT 17,69 13,17 24,45

Azoxystrobina 30,0 % WG+ 
Benzovindiflupir 15,0 % WG

Passo Fundo/RS 1,38 1,07 1,76

Ponta Grossa/PR 0,16 0,12 0,19

Primavera do Leste/MT 1,39 0,43 1,31

Azoxistrobina 25,0 % WG

Passo Fundo/RS 32,98 22,24 52,26

Ponta Grossa/PR 1,77 1,29 2,39

Primavera do Leste/MT 9,83 7,63 12,79

Trifloxistrobina 50,0 % GDA

Passo Fundo/RS 15,63 12,24 20,28

Ponta Grossa/PR 0,41 0,32 0,53

Primavera do Leste/MT 5,69 4,30 7,57
* Valores obtidos por regressão do Probit com intervalo de confiança de 95%.



José Roberto Salvadori, Benami Bacaltchuk (Ed.)380

Os maiores valores de CI50 foram verificados para os fungicidas 
azoxistrobina, para o isolado de Passo Fundo/RS, piraclostrobina + 
fluxapiroxade para o isolado de Primavera do Leste/MT e trifloxis-
trobina, piraclostrobina + fluxapiroxade e epoxiconazol para o isola-
do de Passo Fundo/RS.

Diferentemente de Passo Fundo/RS e Ponta Grossa/PR, o va-
lor da CI50 do fungicida epoxiconazol para o isolado de Primavera 
do Leste/MT foi relativamente baixo. Isso provavelmente deve-se a 
um longo período sem a utilização de fungicidas do grupo químico 
triazol de forma isolada nessa região. No Estado do Mato Grosso 
desde a safra de 2007/2008, como estratégia de prevenção à resistên-
cia, as aplicações de fungicidas do grupo triazol foram substituídas 
por aplicações da mistura de triazol + estrobilurina (FUNDAÇÃO 
MT, 2008). Decorrente dessa mudança, o fungicida piraclostrobina + 
epoxiconazol, que apresentou valor da CI50 inferior a 1,0 mg/L para 
os outros isolados, demonstrou valor mais elevado para o isolado de 
Primavera do Leste/MT, sendo esse classificado como moderadamen-
te fungitóxico (MOURA, 2015). 

 Já para as regiões de Passo Fundo/RS e Ponta Grossa/PR, o 
fungicida epoxiconazol tem sido utilizado para o controle da ferru-
gem-asiática-da-soja desde o ano de 2002, fator que colaborou para a 
redução da sensibilidade do fungo à essa molécula. 

Conclusões

Pelo critério de Edgington e Klew não há perda de sensibilidade 
de nenhum dos isolados de P. pachyrhizi aos fungicidas testados.

Há diferenças de sensibilidade à fungicidas entre os isolados P. 
pachyrhizi oriundos de cada região.



41ª Reunião de Pesquisa de Soja da Região Sul - Atas e Resumos 381

Referências Bibliográficas

BUZZERIO, N. F. In vitro agar plate test for Phakopsora pachyrhizi to 
strobilurin fungicides. FRAC. Disponível em: <http://www.frac.info/docs/de-
fault-source/monitoring-methods/approved-methods/phakpa-in-vitro-method-

-syngenta-2006-v1.pdf?sfvrsn=4>. Acesso em: 3 nov. 2014.

EDGINGTON, L. V.; KLEW, K. L. Fungitoxic spectrum of benzimidazole com-
pounds. Phytopathology, n. 61, St. Paul, Minnesota, 1971. p. 42-44.

FUNDAÇÃO MT. Fundação de Apoio a Pesquisa Agropecuária do Mato Grosso. 
Boletim informativo - bimestral da Fundação MT, a. 5, n. 24, abr./maio 
2008.

MOURA, B. Deposição de fungicida em cultivares de soja com diferen-
tes hábitos de crescimento, controle e sensibilidade de Phakopsora pa-
chyrhizi a fungicidas. 2015. 134f. Dissertação (Mestrado em Fitopatologia). 

– Universidade de Passo Fundo, FAMV/UPF, Passo Fundo, 2015.

REIS, E. M.; REIS, A. C.; CARMONA, M. A. Fungitoxidade e sensibilidade. Ma-
nual de fungicidas: guia para o controle químico de doenças de plantas. Passo 
Fundo: UPF, 2010. p. 26-29.

REIS, E. M.; CASA, R. T. (Org.). Doenças da soja. In: REIS, E. M.; REIS, A. C.; 
CARMONA, M.; DANELLI, A. L. D. Ferrugem asiática. Passo Fundo: Ber-
thier, 2012. p. 69-101.

REIS, E. M.; SILVA, L. H. C. P.; SIQUEIRA, F. V.; SILVA, J. R. C. 2014. Redu-
ção da sensibilidade de Phakopsora pachyrhizi a fungicidas e estraté-
gias para recuperar a eficiência de controle. Passo Fundo: Berthier, 2014. 
56p.

SAS INSTITUTE INC. User’s guide. SAS/STAT® 13.1 Cary, NC: SAS Insti-
tute Inc.Copyright © 2013, SAS Institute Inc., Cary, NC, USA. United States 
of America.

YORINORI, J. T. Ferrugem asiática da soja (Phakopsora pachyrhizi): ocorrên-
cia no Brasil e estratégias de manejo. In: ENCONTRO BRASILEIRO SOBRE 
DOENÇAS DA CULTURA DA SOJA, 2, 2002, Passo Fundo, Resumos de pa-
lestras... Passo Fundo: Aldeia Norte Editora, p. 47-54, 2002.



José Roberto Salvadori, Benami Bacaltchuk (Ed.)382

CONTROLE QUÍMICO DE Phakopsora pachyrhizi EM SOJA
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Introdução

A produção de soja no Brasil, na safra de 2015/16 atingiu 95,6 
milhões de toneladas em 33,17 milhões de hectares, somente 0,6% a 
mais que a safra anterior (CONAB, 2016). A distribuição irregular 
das chuvas contribuiu para que não houvesse aumento significativo 
em produção. Influenciada pelo El Niño, as chuvas na metade sul 
foram acima da média, aumentando a incidência da ferrugem asiá-
tica. Enquanto no Centro-Oeste e Norte o baixo índice pluviométrico 
dificultou o estabelecimento e desenvolvimento das lavouras. 

Além disso, um dos principais fatores limitantes de altos ren-
dimentos em soja são as doenças. No Brasil, aproximadamente 40 
doenças causadas por fungos, bactérias, nematóides e vírus já foram 
identificadas. A importância econômica de cada uma varia entre os 
anos e regiões, dependendo das condições climáticas de cada safra. 
As perdas anuais na produção são estimadas em cerca de 15% a 20%, 
entretanto, algumas doenças podem ocasionar perdas de até 100% 
(TECNOLOGIAS, 2014). 

Com o surgimento da ferrugem asiática da soja (FAS), causada 
pelo patógeno Phakopsora pachyrhizi Sidow., no Brasil na safra de 
2001, iniciou-se o controle químico com fungicidas (YORINORI, 2005). 
Os primeiros fungicidas utilizados para o controle da FAS, foram os 
triazóis, ou Inibidores de Desmetilação (DMIs), e estrobilurinas, Ini-
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E-mail: carlos.machry@ibiruba.ifrs.edu.br

2 Eng. agrônomo, Doutor, Pesquisador, IFRS Iirubá.
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bidores de Quinona Oxidade (QoIs) (SILVA, 2015), e recentemente 
moléculas Inibidoras da Succinato Desidrogenase (SDHIs) (GODOY, 
2015). Estudos conduzidos a campo pela Embrapa, apontaram signifi-
cativa redução sensibilidade do fungo P. pachyrhizi a fungicidas DMIs. 
A pesquisa mostra que nas safras de 2005/06 o controle médio da FAS 
por fungicidas DMIs foi de 91% (GODOY, 2005b) e após 9 safras, cor-
respondente aos anos 2014/15 foi de 18% com o mesmo grupo de fun-
gicidas (GODOY, 2015), o mesmo foi relatado por Schmitz et al. (2014).

A dificuldade de controle da FAS é evidente, comprovando a alta 
adaptabilidade do fungo às estratégias de controle (SCHMITZ, 2014; 
REIS, 2015). Devido as populações menos sensíveis observadas, a 
baixa eficiência de ingredientes ativos isolados e o número limitado 
de modos de ação de fungicidas disponíveis para o controle das doen-
ças da soja, a utilização de fungicidas de modo de ação múltiplo tem 
sido indicada visando o melhor controle da FAS e o manejo da resis-
tência. O objetivo deste trabalho foi avaliar a eficiência de controle 
da FAS com diferentes combinações de fungicidas na cultura da soja.

Metodologia

O experimento foi conduzido no campo experimental do lFRS, 
Câmpus Ibirubá está situado na região fisiográfica do Planalto Mé-
dio, Rio Grande do Sul. A área está localizada a 416 m acima do 
nível do mar a uma latitude sul de 28° 37’39’’ e longitude oeste de 
53° 05’23’’. A semeadura foi realizada no dia 08 de dezembro de 2015 
com o cultivar NA 5909 RR, em área de plantio direto, com espaça-
mento entre linhas de 0,45 m. A adubação de base foi de 250 kg ha-1 
com a formulação NPK 05-20-20. Os demais tratos culturais foram 
de acordo com as indicações técnicas para cultivo da soja no estado 
do Rio Grande do Sul e Santa Catarina (Reunião..., 2014). As apli-
cações foram realizadas com pulverizador costal pressurizado a CO2, 
com de 4 pontas de pulverização modelo TT 110 015, TeeJet, a uma 
pressão de 3,75 bar pol², para 150 litros de calda/ha. 
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As unidades experimentais constaram de parcelas com 6 linhas 
de semeadura e 5 metros de comprimento, totalizando 13,5m2, no de-
lineamento de blocos ao acaso com quatro repetições. Os fungicidas 
e doses testados no experimento e programas de controle estão apre-
sentados na Tabela 1 – Os dados de severidade da ferrugem da folha 
e produtividade de grãos foram submetidos à análise de variância, 
utilizando o programa estatístico Assistat, comparando as médias 
pelo teste de Scott Knott a 5% de probabilidade de erro.

Resultados e Discussão

Todos os tratamentos apresentaram severidade estatistica-
mente inferior a testemunha sem controle (T1) (Tabela 2). A menor 
média estatística da Área Abaixo da Curva de Progresso da Doen-
ça (AACPD) e maiores porcentagens de controle foram observadas 
nos tratamentos T10 (68%) e T7 (68%), seguidos dos tratamentos T2 
(64%), T3 (65%) e T8 (63%).

Os tratamentos T4, T9, e T6 apresentaram maiores AACPD e 
menores porcentagens de controle, 60, 59 e 58%, respectivamente, 
seguido do tratamento T5, com menor controle entre o programa, 
com 55% de controle.

Todos os tratamentos apresentaram produtividade superior à 
testemunha sem controle, contudo não diferiram estatisticamente 
entre si. A maior média de produtividade obteve 1654 kg.ha-1 mais 
que o tratamento sem aplicações de fungicidas. Demonstrando que o 
dano desta doença foi de 27,5 sc.ha-1 em uma AACPD de 1169 pontos 
comparativamente entre o melhor controle e a melhor produtividade 
com a testemunha, para estas condições.
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Conclusões

A adição de fungicidas protetores no programa de aplicação foi 
eficaz no controle da ferrugem da soja, contribuindo com o manejo 
antiresistência.

Aplicações de produtos isolados nas seguntas, terceiras e quar-
tas aplicações reduziram a aficiência de controle.

A antecipação das aplicações em pré fechamento de linha não 
apresentaram maiores produtividades.
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Tabela 1 – Tratamentos fungicidas aplicados na cultivar de soja Na 5909 RR. Ibiru-
bá – RS. Safra 2015/16

Programa de Controle

 Trat. 1ª 2ª 3ª 4ª

1 - - - -

21 Epoxiconazol + 
Piraclostrobina

Fluxapiroxade + 
Piraclostrobuina e Mancozebe

Fluxapiroxade + 
Piraclostrobuina e Mancozebe

Trifloxistrobina + 
Protioconazol

32 Fluxapiroxade +
 Piraclostrobuina e Mancozebe

Fluxapiroxade + 
Piraclostrobuina e Mancozebe

Trifloxistrobina + 
Protioconazol

Trifloxistrobina + 
Protioconazol

42 Fluxapiroxade + 
Piraclostrobina e Mancozebe

Azoxistrobina + 
Benzovindiflupir

Trifloxistrobina + 
Protioconazol

Epoxiconazol + 
Piraclostrobina e Mancozebe

52 Fluxapiroxade + 
Piraclostrobina e Mancozebe

Trifloxistrobina + 
Protioconazol

Azoxistrobina + 
Benzovindiflupir

Epoxiconazol + 
Piraclostrobina e Mancozebe

61 Epoxiconazol +  
Piraclostrobina

Epoxiconazol +  
Fluxapiroxade + 
Piraclostrobuina e Mancozebe

Epoxiconazol + 
 Fluxapiroxade + 
Piraclostrobuina e Mancozebe

Trifloxistrobina + 
Protioconazol

72

Epoxiconazol +  
Fluxapiroxade + 
Piraclostrobina e Mancozebe

Epoxiconazol + 
 Fluxapiroxade + 
Piraclostrobuina e Mancozebe

Trifloxistrobina + 
Protioconazol

Trifloxistrobina + 
Protioconazol

82

Epoxiconazol + 
Fluxapiroxade + 
Piraclostrobina e Mancozebe

Azoxistrobina + 
Benzovindiflupir

Trifloxistrobina + 
Protioconazol

Epoxiconazol + 
Piraclostrobina e Mancozebe

92

Epoxiconazol + 
Fluxapiroxade + 
Piraclostrobina e Mancozebe

Trifloxistrobina +  
Protioconazol

Azoxistrobina + 
Benzovindiflupir

Epoxiconazol + 
Piraclostrobina e Mancozebe

101 Epoxiconazol + 
Piraclostrobina

Fluxapiroxade + 
Piraclostrobuina e Mancozebe

Fluxapiroxade + 
Piraclostrobuina e Mancozebe

Epoxiconazol + 
Piraclostrobina e Mancozebe

1 Primeira aplicação em V4 e demais 15 dias após a última; 2 Primeira aplicação em V8 e demais 15 dias 
após a última; Fox, Dose: 0,4 L.ha-1 Ativum, Dose: 0,8 L.ha-1 Elatus, Dose: 0,2 L.ha-1 Orkestra, Dose: 0,3 
L.ha-1 Opera, Dose: 0,5 L.ha-1 Unizeb gold, Dose: 1,5 kg.ha-1 Aureo, Dose: 0,25 L.ha-1 Assist, Dose: 0,5 
L.ha-1 Nimbus, Dose: 0,6 L.ha-1
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Tabela 2 – Produtividade, AACPD (Área Abaixo da Curva de Progresso da Doença) 
e controle de P. pachyrhizi para os tratamentos fungicidas aplicados na 
cultivar de soja NA 5909 RR. Ibirubá – RS/2016.

Tratamento Produtividade (kg.ha-1)  AACPD Controle (%)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2595   b
3793   a
3633   a
3901   a
3612   a
3949   a
3900   a
3893   a
3597   a
3715   a

1.609    a
524    d
524    d
587    c
680    b
624    c
481    e
517    d
588    c
440    e

0
64
65
60
55
58
68
63
59
68

C.V. (%) 8,49 4,99

Médias seguidas pela mesma letra na coluna, para cada período de submersão, não diferem entre si pelo 
teste de Scott Knott (p˂0,05).



José Roberto Salvadori, Benami Bacaltchuk (Ed.)388

USO DE FUNGICIDAS NO CONTROLE DE Phakopsora pachyrhizi  
NA CULTURA DA SOJA

Diônatan Nicola¹; Carlos E. Machry¹; Alan Rosa¹; Jamile Jandrey¹; Gilmar Zanuzzi¹;  

Leonardo Carlet da Silva¹; Lucas Navarini²

Introdução

A ferrugem-asiática, causada pelo fungo Phakopsora pachyrhizi 
Sydow & P. Sidow é uma das doenças mais severas que incide na 
cultura da soja, podendo causar danos de até 90% nas regiões onde já 
foi relatada (SINCLAIR; HARTMAN, 1999; YORINORI et al., 2005).

Na safra (2015/16) a estimativa de produção é de 95,6 milhões 
de toneladas, segundo a CONAB, 2016, podendo superar a produção 
da safra anterior. Essa safra foi bastante influenciada pelos fatores 
climáticos que favoreceram o aparecimento mais cedo de doenças, 
especialmente a ferrugem (HARGER, 2015). Na região sul o inver-
no quente e úmido, aliado a presença de inóculo no ar e a presença 
de plantas voluntárias tiveram grande influência no aparecimento 
da ferrugem logo no início do estádio vegetativo da soja, incidindo 
sobre as plantas desprotegidas (GODOY, 2015). Os registros no site 
do consórcio antiferrugem mostraram que o Rio Grande do Sul é um 
dos estados onde houve o maior número de ocorrências, e comparado 
à safra 2014/15, o início dos registros de ferrugem foi antecipada em 
cerca de três semanas (SOARES, 2015).

Aliado a isso, nas últimas safras foram constatados casos de 
queda de eficiência dos fungicidas dos grupos químicos triazóis (ini-
bidores de desmetilação - DMI’s) e estrobilurinas (inibidores da qui-

1 Acadêmico do Curso de Agronomia e bolsista da Clínica Fitossanitária de Diagnose de 
Pragas e Doenças, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande 
do Sul, Campus Ibirubá (IFRS), Rua Esperança, Nº 1111, CEP 98200-000, Ibirubá - RS. 
E-mail: dionatan.nicola@ibiruba.ifrs.edu.br.

2 Eng. agrônomo, Doutor, Pesquisador, IFRS Ibirubá
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nona oxidase - Qol). Mostrando que a resistência dos fungos a fungi-
cidas é uma seleção de populações resistentes a uma ameaça externa, 
tornando seu controle mais difícil (FARIAS, 2016). 

Após o fungo ser identificado no Brasil na safra de 2001/02 ini-
ciou-se o tratamento químico com fungicidas DMI’s, e cinco safras 
após se observou perda de eficiência de moléculas deste grupo (REIS, 
2015). Schmitz (2013) constatou que o fungo P. pachyrhizi também 
apresenta resistência a fungicidas Qol. Com essa redução de eficiên-
cia de controle dos fungicidas triazois, estrobilurinas e suas mistu-
ras, fungicidas multissítios têm sido utilizados nas últimas safras, 
buscando melhorar o controle de ferrugem e manejar a resistência 
do fungo aumentando a longevidade das moléculas novas ainda efi-
cientes no controle de ferrugem asiática da soja.O objetivo deste tra-
balho foi avaliar a eficiência de controle da ferrugem asiática da soja 
com diferentes combinações de fungicidas na cultura da soja.

Metodologia

O experimento foi conduzido no campo experimental do lFRS, 
Câmpus Ibirubá, situado no Planalto Médio do Rio Grande do Sul. 
O solo é classificado como Latossolo Vermelho Distroférrico Típico 
(Embrapa, 2006), a área está localizada a 416 m acima do nível do 
mar a uma latitude sul de 28° 37’39’’ e longitude oeste de 53° 05’23’’.

A semeadura do cultivar NA 5909 RR foi realizada no dia 08 
de dezembro de 2015, com espaçamento entre linhas de 45 cm. A 
adubação de base foi de 250 Kg/ha-1 de 05-20-20. As aplicações foram 
realizadas com pulverizador costal pressurizado a CO2 com pressão 
de 3,75 bar.pol², para 150 litros de calda/ha com a ponta TT 110 015. 
Os tratamentos fungicidas (Tabela 01) foram dispostos em bloco ao 
acaso com 4 repetições, cada parcela foi formada por 6 linhas de se-
meadura por 5 metros de comprimento, totalizando uma área de 13,5 
m². As avaliações de severidade foram feitas subjetivamente, com 
notas de % de ferrugem no dossel das plantas.
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Resultados e Discussão

A época de semeadura e o início das aplicações atrasadas, fa-
voreceram a doença, colocando os fungicidas em uma situação de 
controle curativo de ferrugem asiática da soja (CALAÇA, 2007). A 
evolução da severidade de ferrugem no tratamento testemunha mos-
trou a pressão de inóculo a que os tratamentos foram submetidos. A 
área abaixo da curva de progressão de doença (AACPD) de ferru-
gem calculadas a partir da severidade das parcelas de 5 avaliações 
durante o ciclo de 425,25 e 443,62 foi significativamente menor nos 
tratamentos 9 e 10, respectivamente. 

A adição de oxicloreto de cobre no tratamento com Piraclostrobi-
na + Fluxapiroxade, incrementou a produção e reduziu a severidade 
de ferrugem, quando comparado com a aplicação do produto isola-
do, mostrando-se uma estratégia eficiente no controle da ferrugem 
da soja, corroborando com os resultados obtidos por Godoy (2015). A 
produtividade de grãos foi significativamente maior no tratamento 
12, bem como nos tratamentos 9 e 3, com valores de 4080,12 kg.ha-1, 
3934,64 kg.ha-1 e 3918,05 kg.ha-1, respectivamente. 

A análise estatística não apresentou diferença significativa en-
tre os tratamentos testados para a produtividade, contudo, as maio-
res produtividades foram obtidas nos tratamentos de fungicidas com 
as menores AACPD de ferrugem. O tratamento 3, com atraso de 15 
dias, apresentou controle efetivo de ferrugem com apenas três apli-
cações, comparando-se estatisticamente a tratamentos com quatro 
aplicações durante o ciclo da soja.

No tratamento 9 a troca do epoxiconazol + piraclostrobina + 
oxicloreto de cobre pela mistura de trifloxistrobina + protioconazol, 
na primeira aplicação, incrementou a produtividade em 10,77 sacas.
ha-1. Resultado que demonstrou que o impacto na produtividade não 
é advindo totalmente da ferrugem, onde o melhor controle do com-
plexo de manchas (mancha-alvo, oídio, mela, antracnose e doenças 
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de final de ciclo) também colabora para obtenção de bons resultados 
econômicos (Pereira, et al., 2015).

Conclusões 

Os tratamentos 12, 9 e 3 apresentaram os melhores percentu-
ais de controle, protegendo o potencial produtivo da cultura e propor-
cionando um reflexo positivo no rendimento de grãos. Os fungicidas 
com amplo espectro de ação, testadas neste ensaio, mostraram me-
lhora no rendimento de grãos.
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Tabela 1 – Tratamentos fungicidas aplicados no cultivar de soja NA 5909 RR. Ibiru-
bá – RS/2016.

Programa Controle

1¹ 2² 3³ 44

1 - - - -

2
Epoxiconazol + Piraclostrobina 
>> Oxicloreto de cobre**

Fluxapiroxade + 
Piraclostrobina*

Fluxapiroxade + 
Piraclostrobina*

Trifloxistrobina + 
Protioconazol***

3 -
Fluxapiroxade + 
Piraclostrobina*

Fluxapiroxade + 
Piraclostrobina+ Epoxiconazol*

Trifloxistrobina + 
Protioconazol***

4 Epoxiconazol + Piraclostrobina*
Fluxapiroxade + 
Piraclostrobina*

Fluxapiroxade + 
Piraclostrobina+ Epoxiconazol*

Trifloxistrobina + 
Protioconazol***

5
Epoxiconazol + Piraclostrobina 
>> Oxicloreto de cobre*

Fluxapiroxade + 
Piraclostrobina*

Fluxapiroxade + 
Piraclostrobina+ Epoxiconazol*

Trifloxistrobina + 
Protioconazol***

6
Epoxiconazol + Piraclostrobina 
>> Oxicloreto de cobre*

Fluxapiroxade + 
Piraclostrobina*

Fluxapiroxade + 
Piraclostrobina+ Epoxiconazol*

Epoxiconazol + Piraclostrobina 
>> Oxicloreto de cobre*

7
Trifloxistrobina + 
Protioconazol***

Fluxapiroxade + 
Piraclostrobina*

Fluxapiroxade + 
Piraclostrobina+ Epoxiconazol*

Trifloxistrobina + 
Protioconazol***

8
Fluxapiroxade + 
Piraclostrobina*

Fluxapiroxade + 
Piraclostrobina*

Trifloxistrobina + 
Protioconazol***

Azoxistrobina + 
Benzovindiflupir**

9
Trifloxistrobina + 
Protioconazol***

Fluxapiroxade + 
Piraclostrobina*

Trifloxistrobina + 
Protioconazol***

Azoxistrobina + 
Benzovindiflupir**

10
Epoxiconazol + Piraclostrobina 
>> Oxicloreto de cobre*

Fluxapiroxade + 
Piraclostrobina*

Trifloxistrobina + 
Protioconazol***

Azoxistrobina + 
Benzovindiflupir**

11
Epoxiconazol + Piraclostrobina 
>> Oxicloreto de cobre*

Fluxapiroxade + 
Piraclostrobina+ Epoxiconazol*

Trifloxistrobina + 
Protioconazol***

Azoxistrobina + 
Benzovindiflupir**

12
Fluxapiroxade + 
Piraclostrobina*

Fluxapiroxade + 
Piraclostrobina+ Epoxiconazol*

Trifloxistrobina + 
Protioconazol***

Azoxistrobina + 
Benzovindiflupir**

1 Aplicação em V6 - V8; 2 Aplicação V6 - V8 + 15; 3 Aplicação em V6 - V8 + 30;4 Aplicação em V6 - V8 + 42. 

*Adicionado Assist na dose de 0,51 L.ha-1. **Adicionado Nimbus na dose de 0,6 L.ha-1. ***Adicionado Aureo 
na dose de 0,41 L.ha-1.Opera 0,5 L PC.ha-1; Difere 0,5 L PC.ha-1 ; Orkestra 0,3 L PC.ha-1; Fox 0,4 L PC.ha-1; 
Elatus 0,2 Kg PC.ha-1; Ativum 0,8 L PC.ha-1 ; 

http://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/soja/165489-brasil-ja-tem-20-focos-de-ferrugem-asiatica-na-safra-201516.html#.V40AnFTR_IU
http://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/soja/165489-brasil-ja-tem-20-focos-de-ferrugem-asiatica-na-safra-201516.html#.V40AnFTR_IU
http://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/soja/165489-brasil-ja-tem-20-focos-de-ferrugem-asiatica-na-safra-201516.html#.V40AnFTR_IU
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Tabela 2 – Produtividade, peso de mil grãos e AACPD para os tratamentos fungici-
das aplicados no cultivar de soja NA 5909 RR. Ibirubá – RS/2016.

Tratamento Produtividade (Kg.ha-1) Peso de 100 grãos (g) AACPD

1 2715,38 b 123,34 c 1540.87  a

2 3587,57 ab 142,50 ab 714.87   b

3 3918,05 a 148,29 a 602.00   bcd

4 3565,32 ab 152,38 a 535.50     de

5 3395,79 ab 148,25 ab 574.00    cd

6 3325,55 ab 136,57 b 660.62    bc

7 3381,53 ab 150,42 a 511.00    de

8 3556,19 ab 149,39 a 563.50    cd

9 3934,64 a 144,61 ab 425.25     e

10 3287,88 ab 143,06 ab 443.62     e

11 3564,08 ab 144,46 ab 531.12    de

12 4080,12 a 143,69 ab 511.00    de

Média                                      
C.V. (%)

3526,00
12,06

143,91
3,27

552,04
7,57

*Médias seguidas da mesma letra não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey (p<0,05). 
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INFLUÊNCIA DO NÚMERO DE APLICAÇÕES DE FUNGICIDAS EM 
CULTIVARES DE SOJA COM E SEM RESISTÊNCIA A FERRUGEM ASIÁTICA 

SOBRE COMPONENTES DE RENDIMENTO E PRODUTIVIDADE 

Leandro Bridi1; Josias Emanuel Shardong Kotz1; Guilherme Masarro Araujo1; Felipe Puff Dapper1;  

Fábio Miguel Knapp1; Rafael Augusto Leubet1; Tatiane Chassot2; Juliane Ludwig2,3

Introdução

A cultura da soja (Glycine max (L) Merrill) dentro do cenário 
agrícola brasileiro ganha, a cada ano que passa, maior relevância. 
Na safra 2015/16 a produção ultrapassou os 95 milhões de toneladas 
(CONAB, 2016). No entanto, a cultura é afetada por vários fatores 
bióticos capazes de causar danos a mesma, dentre estes destaca-se a 
ferrugem asiática, causada pelo fungo Phakopsora pachyrhizi Syd. & 
P. Syd, que pode causar danos que variam de 10 a 90% da produção 
(YORINORI et al. 2004).

Associado a isso, a doença tem seu controle dificultado em fun-
ção de iniciar no terço inferior da planta e na face abaxial da folha 
(FURLAN, 2004), locais de difícil acesso aos fungicidas. Uma alter-
nativa que vem ganhando importância, dentro de diferentes siste-
mas de manejo de doenças, é a utilização de cultivares com resistên-
cia genética ao patógeno. Essas cultivares, também chamadas “inox”, 
reduzem a necessidade de aplicações pelo aumento da janela de apli-
cação, o que reduz custos de produção aliado a diminuição da carga 
de agroquímicos lançados no meio ambiente (LIMA et al., 2012).

1 Acadêmico universidade Federal da Fronteira Sul, Campus Cerro Largo; Rua Jacob Rei-
naldo Haupenthal, 1580, CEP 97900-000, Cerro Largo-RS. E-mail: lbridi93@hotmail.com

2 Docente do curso de Agronomia da Universidade Federal da Fronteira Sul, Campus Cer-
ro Largo.

3 Orientadora.
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Na soja, o fungo pode causar dois tipos de lesão, assim, culti-
vares suscetíveis apresentam lesão do tipo TAN (cor castanho claro 
com grande esporulação), já em cultivares resistentes a doença causa 
lesão RB (coloração castanho avermelhado e reduzida esporulação). 
Seus principais danos estão associados ao rápido amarelecimento e 
queda prematura de folhas, prejudicando a plena formação dos grãos 
(SOARES et al., 2004), assim, quanto mais cedo ocorrer a desfolha, 
provavelmente as perdas de rendimento de grãos serão maiores

 Diante disso, o objetivo deste trabalho foi avaliar o comporta-
mento de uma cultivar resistente e outra suscetível a ferrugem asiá-
tica da soja, quanto submetidas a diferentes aplicações de fungicida, 
nas variáveis peso de mil grãos e produtividade.

Metodologia

O experimento foi conduzido na área experimental da Univer-
sidade Federal da Fronteira Sul na safra 2015/2016 no município 
de Cerro Largo-RS. A cultura antecessora foi a aveia preta. Para o 
preparo da área em pré-semeadura utilizou-se o herbicida glifosato 
480 g L-1 (Gliz 480®) na dose 2,5 L p.c ha-1.

Foi utilizado o delineamento inteiramente casualizado, arranjo 
fatorial, em parcela subdivididas, com quatro repetições. As parcelas 
foram semeadas com as cultivares foram BMX Tornado RR e TMG 
7062 IPRO® e dentro de cada parcela utilizou-se diferentes números 
de aplicação de fungicidas (1, 2, 3 ou 4 aplicações).

 As parcelas foram constituídas por 5 linhas de 4 metros de 
comprimento, espaçadas em 0,5 metros. A adubação foi realizada na 
linha, utilizando uma semeadora adubadora, na dose de 250 Kg ha-1 
(28% de Super Fosfato Triplo e 72% de Cloreto de Potássio). Foram 
depositadas 12 sementes por metro linear para obtenção de stand 
final de 11 plantas viáveis por metro linear.

Os tratamentos, estádios de aplicação e fungicidas utilizados 
estão descritos na Tabela 1.
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Tabela 1 – Estádios de aplicação e fungicidas utilizados em cada tratamento, para 
o controle da ferrugem asiática da soja 

Estádios de Aplicação Fungicidas

R1 Trifloxistrobina + Protioconazol.

V13; R2 Trifloxistrobina + Protioconazol; Azoxistrobina  + Benzovindiflupir.

V10; R2; R5.1
Trifloxistrobina + Protioconazol; Azoxistrobina  + 
Benzovindiflupir; Azoxistrobina  + Benzovindiflupir.

V6; V15; R2; R5.1
Trifloxistrobina + Protioconazol; Azoxistrobina  + 
Benzovindiflupir; Azoxistrobina  + Benzovindiflupir; Azoxistrobina 
+ Ciproconazol.

Quando as plantas atingiram o estádio de maturação para a 
colheita, foram retiradas, as plantas localizadas nas três linhas 
centrais de cada parcela, descartando-se ainda 0,5 m de cada borda, 
constituindo, desta forma, a área útil da parcela. Destas plantas, fo-
ram retiradas todas as vagens, que foram debulhadas manualmente. 

Para avaliação da massa de mil grãos (MMG), utilizou-se um 
contador pneumático, adotando-se como metodologia aquela descri-
ta nas Regras para Análise de Sementes (BRASIL, 2009). Para fins 
de determinação da produtividade, toda a massa de grãos, obtida a 
partir da debulha das vagens da área útil de cada parcela, foi pesa-
da individualmente em balança de precisão. Essas duas avaliações 
foram realizadas concomitantemente.

Imediatamente após essas avaliações, uma amostra de cada 
parcela foi utilizada para determinação da umidade, utilizando-se 
o método da estuda a 105°C por 24 horas (BRASIL, 2009). Os dados 
obtidos anteriormente foram corrigidos para umidade de 13%. 

Resultados e Discussão

Ao avaliar-se a massa de mil grãos (MMG) obtida nas duas culti-
vares, percebe-se que a na cultivar suscetível, os valores obtidos foram 
significativamente inferiores aos obtidos pela cultivar resistente, sen-
do a redução superior a 31% (Tabela 2). A redução da MMG, visualiza-
do na cultivar suscetível, é resultante da diminuição do peso dos grãos, 
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que por sua vez é um dos sintomas reflexos em plantas severamente 
atacadas por P. pachyrhizi (LOURENÇO JÚNIOR et al., 2014).

Tabela 2 – Valores médios obtidos para a massa de mil grãos (MMG) e produti-
vidade, corrigidas para 13% de umidade, em duas cultivares de soja 
submetidas a diferentes números de aplicação de fungicidas

Cultivar MMG (g) Produtividade (Kg.ha-1)

BMX Tornado RR (suscetível) 118,33b 2938,42b

TMG 7062 IPRO® (resistente) 172,60 a 3882, 20 a

* Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey (p˂0,05).

Quando se avaliou o efeito do número de aplicações de fungici-
das sobre a MMG, percebe-se um pouco incremento dessa variável 
conforme aumentou-se o número de aplicações de fungicida, em am-
bas as cultivares (Figura 1). Estes resultados são corroborados por 
Barros et al. (2008), ao verificarem que não houve efeito do aumento 
do número de aplicações de fungicida nessa variável. 

Figura 1 – Massa de mil grãos em grama (MMG) obtido nas cultivares TMG 7062 
IPRO® e BMX Tornado RR, submetidas a diferentes números de aplica-
ções de fungicidas.
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Na avaliação da produtividade, tanto para a cultivar resistente 
(TMG 7062 IPRO®) quanto para a suscetível (BMX Tornado RR), ob-
servou-se que a realização de uma ou quatro aplicações de fungicidas 
não proporcionou grandes incrementos na produtividade (Figura 2). 

 
Figura 2 – Produtividade, em Kg.ha-1, obtido nas cultivares TMG 7062 IPRO® e 

BMX Tornado RR, submetidas a diferentes números de aplicações de 
fungicidas.

Esses resultados não concordam com os obtidos por Panisson 
et al. (2002), em trigo, onde o aumento do número de aplicações pro-
porcionou aumento de 43% dessa variável no tratamento que rece-
beu três aplicações de fungicida em relação ao que recebeu apenas 
uma aplicação. Por outro lado, em experimento realizado por Barros 
et al.(2008), na cultura da soja, o aumento do aumento do número 
de aplicações nem sempre proporcionou efeitos significativos sobre a 
produtividade.
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Conclusões

A cultivar TMG 7062 IPRO® teve maiores índices de produtivi-
dade e rendimento em relação a cultivar BMX Tornado RR. No que 
se refere ao efeito do número de aplicações de fungicida nessas duas 
cultivares, não foram observados grandes impactos.
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PROGRESSO DA FERRUGEM EM GENÓTIPOS SUSCETÍVEIS E 
RESISTENTES DE SOJA, UTILIZANDO DIFERENTES NÚMEROS  

DE APLICAÇÃO DE FUNGICIDA

Leandro Bridi1; Josias Emanuel Shardong Kotz1; Guilherme Masarro Araujo1; Felipe Puff Dapper1;  

Cleiton Miguel Hanus1; Fábio Miguel Knapp1; Juliane Ludwig2

Introdução

Atualmente, a soja ocupa o quarto lugar entre os grãos mais 
consumidos e produzidos globalmente. No entanto, o seu potencial 
produtivo pode ser afetado por patógenos, dentre os quais destaca-
-se a ferrugem asiática, causada por Phakopsora pachyrizi. É uma 
das doenças mais agressivas e pode ocorrer em qualquer estádio fe-
nológico da cultura da soja, causando desfolha nas plantas. Quanto 
mais acentuada for essa desfolha maior será o comprometimento da 
produção, que envolve a formação dos grãos, o enchimento de vagem 
e o peso final desses grãos.

Dentre as medidas de controle, se preconiza a adoção de es-
tratégias que envolvem a escolha correta das cultivares e o moni-
toramento da doença (YORINORI e WILFRIDO, 2002). O controle 
químico com formulações contendo estrobilurinas e triazóis vinha se 
mostrando eficiente, no entanto, o que vem se observando é a perda 
da sensibilidade do fungo a alguns princípios ativos (GODOY et al., 
2015), reforçando que os fungicidas se apresentam apenas como uma 
ferramenta de manejo e cujos resultados podem ser potencializados 
com o uso de cultivares resistentes.

1 Acadêmico Universidade Federal da Fronteira Sul, Campus Cerro Largo; Rua Jacob Rei-
naldo Haupenthal, 1580, CEP 97900-000, Cerro Largo-RS. E-mail: lbridi93@hotmail.com

2 Orientadora, Docente do Curso de Agronomia da Universidade Federal da Fronteira Sul, 
Campus Cerro Largo.
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Neste trabalho objetivou-se avaliar a resposta de um genótipo 
de soja com resistência a ferrugem asiática em comparação a um sem 
essa característica, no que se refere ao progresso da doença quando 
utilizado diferentes números de aplicação de fungicida.

Metodologia

O experimento foi conduzido na área experimental da Univer-
sidade Federal da Fronteira Sul na safra 2015/2016 no município 
de Cerro Largo-RS. A cultura antecessora foi a aveia preta. Para o 
preparo da área em pré-semeadura utilizou-se o herbicida glifosato 
480 g L-1 (Gliz 480®) na dose 2,5 L p.c ha-1.

Foi utilizado o delineamento inteiramente casualizado, arranjo 
fatorial, em parcela subdivididas, com quatro repetições. As parcelas 
foram semeadas com as cultivares foram BMX Tornado RR e TMG 
7062 IPRO® e dentro de cada parcela utilizou-se diferentes números 
de aplicação de fungicidas (1, 2, 3 ou 4 aplicações).

 As parcelas foram constituídas por 5 linhas de 4 metros de 
comprimento, espaçadas em 0,5 metros. A adubação foi realizada na 
linha, utilizando uma semeadora adubadora, na dose de 250 Kg ha-1 
(28% de Super Fosfato Triplo e 72% de Cloreto de Potássio). Foram 
depositadas 12 sementes por metro linear para obtenção de stand 
final de 11 plantas viáveis por metro linear.

Os tratamentos, estádios de aplicação e fungicidas utilizados 
estão descritos na Tabela 1.

Tabela 1 – Estádios de aplicação e fungicidas utilizados em cada tratamento, para 
o controle da ferrugem asiática da soja 

Estádios de Aplicação Fungicidas

R1 Trifloxistrobina + Protioconazol.

V13; R2 Trifloxistrobina + Protioconazol; Azoxistrobina  + Benzovindiflupir.

V10; R2; R5.1 Trifloxistrobina + Protioconazol; Azoxistrobina  + Benzovindiflupir; 
Azoxistrobina  + Benzovindiflupir.

V6; V15; R2; R5.1 Trifloxistrobina + Protioconazol; Azoxistrobina  + Benzovindiflupir; 
Azoxistrobina  + Benzovindiflupir; Azoxistrobina + Ciproconazol.
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Avaliou-se a evolução da ferrugem asiática, a partir do está-
dio R2 até o R5.3, utilizando escala diagramática descrita por Godoy 
et al. (2006). Para avaliação foram coletados 30 folíolos por parcela, 
dentro da área útil, sendo 10 folíolos em cada terço da planta. Os 
valores obtidos foram utilizados na fórmula para o cálculo da Área 
Abaixo da Curva de Progresso da Doença (AACPD) onde: AACPD = 
Σ(yi + yi+1)/2 * (ti+1 – ti) sendo: n = número de avaliações; y = severida-
de da ferrugem em (%) t = tempo.

Resultados e Discussão 

Na avaliação da área abaixo da curva de progresso da doença 
(AACPD) foi possível observar que, na cultivar BMX Tornado RR, os 
valores dessa variável são bastante superiores e significativamente 
diferentes daqueles observados na cultivar TMG 7062 IPRO® (Tabe-
la 2), o que demonstra que nessa última, a velocidade de progresso 
da ferrugem é menor. Quando se visualizou o progresso da doença 
nos diferentes terços da planta, observou-se que na parte inferior 
(terço inferior) a AACPD foi maior (Tabela 2).

Tabela 2 – Valores médios obtidos para a área abaixo da curva de progresso da 
doença (AACPD) nos três terços de plantas de duas cultivares de soja 
submetidas a diferentes números de aplicação de fungicidas 

Cultivar Terço inferior Terço médio Terço superior

BMX Tornado RR (suscetível) 551,95 a* 409,72 a 65,21 a*

TMG 7062 IPRO® (resistente)  179,55  b  162,04  b   21,90   b
* Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey (p˂0,05).

Quando se avaliou a doença em cada um dos terços em fun-
ção do número de aplicações de fungicida, observou-se que, no terço 
inferior, tanto de plantas da cultivar suscetível quanto da cultivar 
resistente, o aumento do número de aplicações de fungicida não pro-
porcionou redução da AACPD (Figura 1). Vale ressaltar que, durante 
a condução do experimento, especificamente nessa parte da planta, 
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houve uma desfolha bastante acentuada, que acabou impossibilitan-
do a realização da última avaliação. Devido ao fato destas folhas 
serem as primeiras infectadas, acabam acumulando mais doença 
ao longo do ciclo e caindo prematuramente (GARCÉS-FIALLOS e 
FORCELINI, 2013) associado ao fato da baixa deposição de calda 
que pode ter ocorrido nessa parte da planta, conforme observações já 
realizadas por Boschini et al. (2008).

Figura 1 – Área abaixo da curva de progresso da ferrugem (AACPD) no terço in-
ferior de plantas de soja das cultivares BMX Tornado RR e TMG 7062 
IPRO®, submetidas a diferentes números de aplicações de fungicidas.

Nas avaliações realizadas no terço médio das plantas das duas 
cultivares, o que se visualizou foi uma resposta mais eficiente quan-
to a redução do progresso da doença na cultivar suscetível (BMX Tor-
nado RR) conforme se aumentou o número de aplicações de fungici-
das, no entanto, independente do número de aplicações realizadas, a 
AACPD sempre foi menor na cultivar resistente (TMG 7062 IPRO®) 
em relação à resistente (Figura 2).
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Figura 2 – Área abaixo da curva de progresso da ferrugem (AACPD) no terço mé-
dio de plantas de soja das cultivares BMX Tornado RR e TMG 7062 
IPRO®, submetidas a diferentes números de aplicações de fungicidas.

No terço superior das plantas, observa-se, novamente, maior 
impacto do aumento do número de aplicações sobre a cultivar sus-
cetível (Figura 3). Por outro lado, para a cultivar resistente, a uti-
lização de uma, duas ou três aplicações de fungicidas proporcionou 
valores de AACPD próximos aos obtidos com quatro aplicações na 
cultivar suscetível (Figura 3). Esses resultados podem estar relacio-
nados a uma maior deposição de fungicida na região apical em rela-
ção a região basal de plantas de soja, conforme relatado por Villalba 
et al. (2009), fazendo com que o controle químico seja mais eficiente 
nessa parte da planta, independente da cultivar utilizada.

Ainda avaliando a doença na parte superior das plantas, a uti-
lização de 4 aplicações de fungicida na cultivar resistente, propor-
cionou os melhores resultados (Figura 3). Em estudos realizados por 
Levy (2005), o uso de uma ou duas aplicações de fungicidas também 
foram ineficientes em reduzir a AACPD da ferrugem na cultura da 
soja. 
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Figura 3 – Área abaixo da curva de progresso da ferrugem (AACPD) no terço su-
perior de plantas de soja das cultivares BMX Tornado RR e TMG 7062 
IPRO®, submetidas a diferentes números de aplicações de fungicidas.

Conclusões

A utilização de uma cultivar de soja resistente a ferrugem asiáti-
ca associada a aplicações de fungicidas, se mostra como uma ótima al-
ternativa para diminuir o progresso da doença em condições de campo. 
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INFLUÊNCIA DE DIFERENTES NÍVEIS DE SEVERIDADE DE MANCHA 
PÚRPURA EM SEMENTES DE SOJA SOBRE VARIÁVEIS RELACIONADAS A 

QUALIDADE FISIOLÓGICA E O VIGOR DE PLÂNTULAS 

Pâmela Pires Ferst1; Lucas Warpechowski2; Jéssica Malescki2; Juliane Ludwig3

Introdução

A mancha púrpura das sementes da soja (Glycine max), causa-
da pelo fungo Cercospora kikuchii é uma doença pouco estudada e de 
enfoque secundário no que diz respeito às doenças da cultura da soja. 
Embora o sintoma característico desta doença ser a mancha púrpu-
ra, nem todas as sementes infestadas apresentam esta coloração do 
tegumento (GOULART, 2016).

Esta doença já é antiga conhecida dos agricultores, registrando-
-se alta incidência em lavouras brasileiras nas safras de 1992/93 a 
1996/97 (HENNING, YUYAMA, 1999). Caso sua utilização seja como 
semente, tanto para comercialização por empresas ou para tê-las 
como sementes salvas pelos agricultores, esta doença pode ter cará-
ter desclassificatório, uma vez que as plântulas provenientes destas 
podem ser inviáveis.

Segundo GOULART e MELO FILHO (2000), sementes de soja 
são o mais importante veículo de disseminação e sobrevivência de 
muitos patógenos dentre esses destaca-se C. kikuchii. Aliado a isso, 
a mancha púrpura é responsável por severas reduções no rendimen-
to e na qualidade das sementes de soja (GALLI et al., 2005). Ito e 
Tanaka (1993) afirmam que além desses aspectos citados, a presença 
de certos patógenos nas sementes pode resultar em efeitos diretos, 

1 Estudante, Agronomia, Universidade Federal da Fronteira Sul - UFFS Campus Cerro 
Largo-RS. E-mail: pamela.ferst@hotmail.com

2 Estudante, Agronomia, Universidade Federal da Fronteira Sul - UFFS Campus Cerro 
Largo-RS.

3 Dra. em Fitossanidade, Professora adjunta da UFFS, Campus Cerro Largo-RS. 
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como a redução do potencial germinativo, do vigor, da emergência, 
dentre outras características.

Considerando as questões supracitadas e a inexistência de es-
tudos detalhados acerca dos efeitos desta doença sobre a germinação, 
a emergência e o vigor de plântulas, faz-se necessária a realização de 
testes que demonstrem como este fungo age tanto sobre as sementes 
e seu potencial germinativo, quanto sobre as plântulas e a emergên-
cia destas. Além disso, a execução destes estudos poderá auxiliar no 
entendimento da relação patógeno-hospedeiro, ajudando a elucidar 
a forma de transmissão do fungo das sementes de uma safra para 
outra.

Assim, o presente trabalho teve por objetivo avaliar a influência 
de diferentes níveis de severidade de mancha púrpura em sementes 
de soja em variáveis relacionadas a qualidade fisiológica e no vigor 
de plântulas.

Metodologia

O experimento foi realizado nas dependências do Laboratório 
de Sementes da Universidade Federal da Fronteira Sul – Campus 
Cerro Largo. 

As sementes utilizadas foram das cultivares BRASMAX PON-
TA IPRO, colhida no município de Mato Queimado-RS, BMX MAG-
NA RR, colhida no município de Guarani das Missões-RS e outra 
cultivar não identificada, colhida em Sete de Setembro-RS.

Para cada cultivar foram separadas sementes com diferentes 
níveis de severidade de mancha no tegumento (grupos), sendo colo-
cadas em sacos de papel devidamente identificados aquelas com até 
50% de severidade (até 50% do tegumento manchado), aquelas com 
severidade entre 51 e 100% (51 até 100% do tegumento manchado) 
e aquelas sem quaisquer manchas (tegumento sem sintoma de man-
cha púrpura). Cada cultivar foi analisada de forma individualizada. 
O delineamento utilizado foi de blocos ao acaso.
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O primeiro teste realizado foi o teste de germinação, seguindo 
as Regras para Análise de Sementes (BRASIL, 2009), onde 200 se-
mentes de cada grupo foram distribuidas em rolos de papel contendo 
50 sementes (4 rolos) e mantidas a temperatura de 25ºC. Cada rolo 
foi contabilizado como uma repetição. No quinto dia foi realizada a 
primeira contagem da germinação e no sétimo dia a contagem fi-
nal, sendo sempre consideradas germinadas aquelas com no mínimo 
2mm de protrusão de radícula.

Posteriormente foi conduzido o teste para determinação do Ín-
dice de Velocidade de Germinação (IVG). O teste foi mantido durante 
7 dias e, diariamente, foram contabilizadas o número de sementes 
germinadas. Esses valores foram utilizados para cálculo do IVG se-
gundo fórmula proposta por Maguire (1962).

Ao final do 7º dia, raiz e parte aérea de cada plântula foram 
separadas e cada parte foi colocada em sacos de papel, identificados 
e levados à estufa a 60ºC até as amostras atingirem peso constante. 
Depois de secas, as amostras foram pesadas visando determinar a 
massa seca da parte aérea (MSPA) e das raízes (MSR).

Os dados obtidos nos testes foram submetidos, individualmente, 
à análise estatística de variância, onde foi aplicado o teste de Tukey 
5%, utilizando-se o programa SASM-Agri versão 3.2.4 (CANTERI et 
al., 2001).

Resultados e Discussão

Para as três cultivares analisadas, no que se refere a primei-
ra contagem, a germinação e ao índice de velocidade de germinação 
(IVG), não foram observadas diferenças significativas entre os dife-
rentes níveis de severidade da doença no tegumento (Tabelas 1,2 e 
3). Os resultados obtidos corroboram com os observados por Oliveira 
et al.(1993), e, Galli et al.(2005), que demonstraram que o fungo C. 
kikuchii não afetou a germinação e o desempenho das sementes de 
soja.
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Quando se avaliou a variável massa seca de parte aérea (MSPA), 
esta também não diferiu significativamente entre os diferentes ní-
veis de severidade da doença no tegumento na cultivar BMX MAG-
NA RR (Tabela 1) e na cultivar não identificada (Tabela 2). Foi obser-
vada diferença estatistica entre os tratamentos apenas na cultivar 
BRASMAX PONTA IPRO, onde plântulas originadas de sementes 
com nível de severidade aparente igual ou superior a 51% apresen-
taram a menor massa seca da parte aérea quando comparadas às 
plântulas obtidas de sementes que apresentavam níveis de contami-
nação de até 50% ou mesmo aquelas sem manchas (Tabela 3). 

Sobre a varíavel massa seca das raízes (MSR) na cultivar BMX 
MAGNA RR, plântulas originadas de sementes sem manchas (0%) e 
com até 50% do tegumento manchado não difeririam significativa-
mente entre si, porém esta última não diferiu daquelas cujas semen-
tes apresentavam de 51 até 100% do tegumento manchado (Tabela 
1). Quando se avaliou os efeitos de diferentes níveis de severidade de 
mancha púrpura no tegumento naquela cultivar não identificada, é 
possível notar que plantulas originadas de sementes com até 50% de 
tegumento manchado mostraram os maiores valores, que, por sua 
vez, não diferiram estatisticamente daquelas com maiores porcenta-
gens de manchas (Tabela 2).

Na cultivar BRASMAX PONTA IPRO, quando avaliada a vari-
ável massa seca de raízes (MSR), é possível notar que nas plântulas 
cujas sementes apresentavam os menores índices de manchas no 
tegumento (sem manchas ou até 50% de manchas) não foram obser-
vadas diferenças significativas, no entanto, esses dois tratamentos 
diferiram daquele onde havia mais manchas no tegumento (entre 
51 e 100%), reduzindo essa variável em mais de 42% em relação 
às plântulas cujas sementes não tinham manchas (Tabela 3). Es-
tes resultados não estão de acordo com o demonstrado por Oliveira 
et al.(1993), que não observou diferenças significativas entre o peso 
seco de plântulas originadas de sementes com diferentes níveis de 
contaminação aparente. 
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Conclusão

Diferentes níveis de severidade de mancha púrpura no tegu-
mento das cultivares de soja avaliadas não tem efeito sobre variá-
veis como primeira contagem da germinação, germinação e índice 
de velocidade de germinação (IVG). No entanto, quando se avalia o 
vigor das plântulas, é possível verificar que, em função da cultivar, 
maiores níveis de severidade de manchas no tegumento podem in-
fluenciar no acúmulo de massa seca pelas mesmas.
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Tabela 1 – Primeira contagem (1ª contagem), germinação e índice de velocidade 
de germinação (IVG) de sementes, massa seca da parte aérea (MSPA) 
e de raízes (MSR) de plântulas originadas de sementes de soja da cul-
tivar BMX MAGNA RR com diferentes níveis de severidade de mancha 
púrpura no tegumento

Severidade 1ª contagem (%) Germinação (%) IVG MSPA (g) MSR (g)

0% 98,5  a* 98,5  a 30,8  a 1,17  a 0,81  ab

Até 50% 96,0  a 96,0  a 28,5  a 1,05  a 0,94  a

Entre 51 e 100% 96,5  a 96,5  a 28,5  a 1,16  a 0,74  b

C.V. (%) 2,88 2,88 4,32 6.73 9,83
*Médias seguidas pela mesma letra na coluna, para cada teste, não diferem entre si pelo teste de Tukey 
(p<0,05).

Tabela 2 – Primeira contagem (1ª contagem), germinação e índice de velocidade 
de germinação (IVG) de sementes, massa seca da parte aérea (MSPA) 
e de raízes (MSR) de plântulas originadas de sementes de soja de uma 
cultivar não identificada com diferentes níveis de severidade de man-
cha púrpura no tegumento

Severidade 1ª contagem (%) Germinação (%) IVG MSPA (g) MSR (g)

0% 95,0  a* 95,0  a 29,15  a 0,905  a 0,535  b

Até 50%         98,5  a 98,5  a 30,22  a 0,993  a 0,710  a

Entre 51 e 100%        100,0  a 100,0  a 30,87  a 1,035  a 0,623  ab

C.V. (%) 3,96 3,96 3,43 8,98 10,46

*Médias seguidas pela mesma letra na coluna, para cada teste, não diferem entre si pelo teste de Tukey 
(p˂0,05).

Tabela 3 – Primeira contagem (1ª contagem), germinação e índice de velocidade 
de germinação (IVG) de sementes, massa seca da parte aérea (MSPA) 
e de raízes (MSR) de plântulas originadas de sementes de soja da cul-
tivar BRASMAX PONTA IPRO com diferentes níveis de severidade de 
mancha púrpura no tegumento

Grau de 
contaminação

1ª Contagem  
(%)

Germinação 
(%)

IVG MSPA (g) MSR (g)

0% 98,0   a* 98,0   a 31,6   a 0,743   b 0,687   a

Até 50%         99,0   a 99,0   a 32,7   a 1,085   a 0,785   a

Entre 51 e 100%          98,0   a 98,0   a 31,8   a 0,705   b 0,397   b

C.V. (%) 2,03 2,03 1,90 6.78 9,57
*Médias seguidas pela mesma letra na coluna, para cada teste, não diferem entre si pelo teste de Tukey 
(p˂0,05).
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CONSTRUINDO O CONTROLE DA FERRUGEM ASIÁTICA COMBINANDO 
FUNGICIDAS E INDUÇÃO DE RESISTÊNCIA 

Rafael Cabeda1

Introdução

O controle químico da ferrugem asiática da soja [Glycine max 
(L.) Merrill.], causada pelo fungo Phakopsora pachyrhizi Sydow, é 
uma prática cultural bastante freqüente nas lavouras brasileiras 
(SCHERMA et al., 2009). Na ausência deste controle, a ferrugem 
pode causar grandes prejuízos na produtividade esperada. 

O potencial de risco de desenvolvimento da resistência de fun-
gos a fungicidas está relacionado com extensão da área tratada, com 
o número de aplicações por safra, com a população de esporos do 
fungo-alvo constantemente exposta ao agente químico, com a varia-
bilidade genética do agente causal, com o mecanismo de ação bioquí-
mico do fungicida de sítio específico ou multissítio, com sua especifi-
cidade, com a concentração do ingrediente ativo na calda fungicida e 
com a qualidade da cobertura da folhagem. Enfim, a resistência de 
fungos a fungicidas afeta o produtor, a industria os distribuidores, e 
por isso, deve ser tratada seriamente (REIS et al., 2014).

Nesse sentido, o conceito de resistência ou redução da sensi-
bilidade pode ser definida como um ajuste estável e hereditário de 
um fungo a um fungicida. Desse ajuste resulta uma redução consi-
derável na sensibilidade do patógeno ao composto químico, a qual 
pode ser parcial ou total, sempre com o aumento da CL50 (FRS >10) 
(REIS et al., 2014).

1 Eng. agrônomo, pesquisador, proprietário da empresa Cabeda: Pesquisa e Desenvolvi-
mento Agronômico, Av.. Sete de Setembro, nº 83, CEP 99.010-120, Passo Fundo, RS. 
E-mail: cabeda@cabeda.org



José Roberto Salvadori, Benami Bacaltchuk (Ed.)414

Toda via, sabe-se que a redução de sensibilidade de Phakopsora 
pachyrhizi Sydow aos triazóis e a perda da sensibilidade ás estrobi-
lurinas classifica-se como uma resistência múltipla, ou seja, ocorre 
quando linhagens patogênicas apresentam mecanismos de resistên-
cia separados para fungicidas de grupo químico distinto ou mecanis-
mo de ação diferente. Nesse caso fatores genéticos diferentes confe-
rem resistência a dois ou mais fungicidas com mecanismos de ação 
distintos. 

A adição de fungicidas protetores multissítio (ex. ditiocarbama-
to e/ ou cloronitrila) na luta contra a resistência de fungos a fungici-
da não é uma estratégia nova. Esses produtos têm sido adicionados 
as misturas para reforçar o manejo da resistência e ampliar o espec-
tro de ação de fungicidas sítio específicos. 

Assim, nesse sentido, deve-se construir o controle da ferrugem 
asiática através de varias estratégias, aplicadas simultaneamen-
te, dentre elas: plano de tratamento (nº de aplicações contemplan-
do fungicidas com diferentes mecanismo de ação); associação com 
fungicidas protetores (multissítio) em todas as aplicações ; momento 
(iniciar em V7-V8) e intervalo de aplicações (< 15 dias); tecnologia 
de aplicação (vazão, espectro de gotas, horário de aplicação,...); e a 
associação de indutores de resistência.

O objetivo do trabalho foi avaliar o controle da ferrugem asiá-
tica da soja em doze cultivares pela pulverização de produto Gran 
Protect Plus em combinação com fungicidas.

Metodologia

O experimento foi conduzido na Estação Experimental da em-
presa Cabeda: P& D, localizada em Água Santa-RS, semeado no dia 
07/12/2015, em solo Latossolo Vermelho Distrófico, classe II. 

O ensaio constou de cinco tratamentos especificados na Tabela 
1. Foram implantadas 12 cultivares de soja, lado a lado, em faixas 
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medindo 30 metros de comprimento com 5 linhas (0,42 m). Os tra-
tamentos foram aplicados, em ordem transversalmente nas faixas, 
cobrindo uma parcela de 12 m2 (2,4 x 5 m) por tratamento, em cada 
cultivar. A aplicação foi realizada com pulverizador portátil de pre-
cisão, pressurizado com CO2, à pressão de 3,0 BAR, com taxa de 
aplicação de 150 L/ha, utilizando uma barra de 2,4 m, equipada com 
6 pontas de jatos planos duplos 110.02, espaçados 0,4 m entre si e 
posicionados à altura de 0,50 m acima do ápice das plantas, de acor-
do com a Tabela 2.

Resultados e Discussão

Observou-se que o controle (%) da ferrugem asiática somente 
com o plano de tratamento com fungicidas deixa a desejar (63% de 
controle médio). Por outro lado, quando a esse mesmo plano de tra-
tamento associa-se o fungicida protetor (MANCOZEB) o nível de efi-
cácia sobe para 83% de controle. Entretanto, quando da associação 
do plano de tratamento com o indutor de resistência (GRAN PRO-
TEC PLUS) a eficiência apresenta-se inferior ao fungicida protetor. 
Contudo, quando da associação do fungicida protetor com o indutor 
de resistência juntos ao plano de tratamento temos o maior nível de 
controle da ferrugem (88% de controle - média das 12 cultivares), 
conforme Tabela 3 – Com relação a desfolha (%) observou-se a mes-
ma tendência anterior, ou seja quanto maior o nível de controle me-
nor a desfolha (%), conforme a Tabela 4. Toda via, essas duas avalia-
ções acima citadas se expressão de forma mais clara, no rendimento 
de grãos e no peso de 1000 sementes, conforme a Tabela 5. Contudo, 
os maiores rendimentos, em todas as cultivares, foi o tratamento 
com a associação do fungicida protetor com o indutor de resistência 
juntos ao plano de tratamento.
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Conclusões

A cada safra fica mais evidente a necessidade de trabalharmos 
de forma conjunta todas as estratégias de controle de doenças. Saber 
o modo e mecanismo de ação do fungicida a ser aplicado (plano de 
tratamento), como aplicar (tecnologia de aplicação) e quando aplicar 
(momento e intervalo), se tornam uma premissa básica, porque am-
bos convergem para o aumento no controle das doenças. Entretanto, 
somente isto não basta! O manejo da resistência através da utiliza-
ção de fungicidas protetores (multi- sítio) e a indução de resistência 
(GRAN PROTECT PLUS) se tornam imperativos.
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Tabela 1 – Tratamentos para o controle da ferrugem asiática na cultura da soja. 
Cabeda: Pesquisa e Desenvolvimento, Água Santa, RS, 2016

Trt
Nº.

Tratamento/
Descrição

Form.
Tipo

IA
Conc.

Dose
Dose

Unidade
Código
da Apl.

1 TESTEMUHA

2

FOX SC 325 0,40 L/HA BEF

AUREO EC 720 0,25 % V/V BEF

ELATUS WG 0,20 Kg/HA CD

NIMBUS EC 428 0,50 % V/V CD

3

UNIZEB GOLD WG 750 1,50 Kg/HA BCDEF

FOX SC 325 0,40 L/HA BEF

AUREO EC 720 0,25 % V/V BEF

ELATUS WG 450 0,20 Kg/HA CD

NIMBUS EC 428 0,50 % V/V CD

4

GRAN PROTEC PLUS SC 1,00 L/HA BCDEF

FOX SC 325 0,40 L/HA BEF

AUREO EC 720 0,25 % V/V BEF

ELATUS WG 450 0,20 Kg/HA CD

NIMBUS EC 428 0,50 % V/V CD

5

UNIZEB GOLD WG 750 1,50 Kg/HA BCDEF

GRAN PROTEC PLUS SC 1,00 L/HA BEF

FOX SC 325 0,40 L/HA BEF

AUREO EC 720 0,25 % V/V BEF

ELATUS WG 450 0,20 Kg/HA CD

NIMBUS EC 428 0,50 % V/V CD

Tabela 2 – Dados referentes às aplicações para o controle da ferrugem asiática na 
cultura da soja. Cabeda: Pesquisa e Desenvolvimento, Água Santa, RS, 
2016

Trt Nº ATIVA LANÇA ALVO GARRA ELITE ICONE SYN 1257 BRS 8160 NS 5909 NS 6006 NS 6002 DM 5415
DESFOLHA(%) 

Média

1 100 100 100 100 100 85 100 100 100 100 100 100 99

2 90 70 35 10 95 0 35 75 25 75 10 80 50

3 35 45 10 0 40 0 10 20 5 20 0 40 19

4 85 55 30 0 70 0 25 35 10 35 0 80 35

5 20 10 5 0 20 0 3 5 1 5 0 40 9
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Tabela 3 – Severidade (%) e Controle (%) de ferrugem asiática de diferentes cul-
tivares de soja submetidas a diferentes tratamentos aos 14 DAE (1) e 
aos 07 DAF (2). Cabeda: Pesquisa e Desenvolvimento, Água Santa, 
RS, 2016

Trt 
Nº

ATIVA LANÇA ALVO GARRA ELITE ICONE
SYN 

1257
BRS 

8160
NS 

5909
NS 

6006
NS 

6002
DM 

5415

% 
CONTROLE 

Média 

1
 1 2  1 2  1 2  1 2  1 2  1 2  1 2  1 2  1 2  1 2  1 2  1 2

 1 2
40 60 30 40 35 50 30 40 30 40 35 40 35 50 30 60 45 60 40 60 40 65 25 35

2
10 20 12 15 10 15 8 15 10 20 10 12 12 18 10 25 12 25 10 20 12 25 10 15

64 62
75 67 60 63 71 70 73 63 67 50 71 70 66 64 67 58 73 58 75 67 70 62 60 57

3
5 6 6 6 6 8 4 4 4 4 4 4 8 6 6 6 8 6 6 6 6 8 4 6

77 88
88 90 80 85 83 84 87 90 87 90 89 90 77 88 80 90 82 90 85 90 85 88 84 83

4
5 12 8 10 7 12 6 8 6 10 4 6 10 6 6 8 7 8 6 6 7 15 6 10

75 81
88 80 73 75 80 76 80 80 80 75 89 85 71 88 80 87 84 87 85 90 83 77 76 71

5
2 4 2 4 2 4 3 3 2 4 2 3 4 2 4 3 4 4 4 4 4 5 2 5

85 92
95 93 93 90 94 92 90 93 93 90 94 93 89 96 87 95 91 93 90 93 90 92 92 86

Tabela 4 – Desfolha (%) de ferrugem asiática de diferentes cultivares de soja sub-
metidas a diferentes tratamentos aos 14 DAF. Cabeda: Pesquisa e De-
senvolvimento, Água Santa

Trt Nº ATIVA LANÇA ALVO GARRA ELITE ICONE SYN 1257 BRS 8160 NS 5909 NS 6006 NS 6002 DM 5415 DESFOLHA 
(%) Média

1 100 100 100 100 100 85 100 100 100 100 100 100 99

2 90 70 35 10 95 0 35 75 25 75 10 80 50

3 35 45 10 0 40 0 10 20 5 20 0 40 19

4 85 55 30 0 70 0 25 35 10 35 0 80 35

5 20 10 5 0 20 0 3 5 1 5 0 40 9
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Tabela 5 – Rendimento de grãos (sacas/ha) de diferentes cultivares de soja sub-
metidas a diferentes tratamentos. Cabeda: Pesquisa e Desenvolvimen-
to, Água Santa

Trt Nº ATIVA LANÇA ALVO GARRA ELITE ICONE SYN 1257 BRS 8160 NS 5909 NS 6006 NS 6002 DM 5415
PRODUTIVIDADE

(sacas/ha)

1 42,4 56,1 41,0 47,2 66,1 42,3 41,0 49,0 50,4 59,3 46,0 64,8 50,5

2 55,3 73,9 61,0 55,1 77,0 58,1 57,3 75,6 72,0 74,9 66,4 75,5 66,8

3 64,3 88,9 75,2 70,9 85,1 68,4 74,0 84,0 76,3 85,0 71,3 81,0 77,0

4 58,7 76,1 67,4 60,9 80,6 62,5 63,0 83,0 76,1 75,4 69,3 79,5 71,0

5 74,4 85,7 85,5 76,6 88,7 68,7 74,4 90,6 87,4 90,0 76,3 94,0 82,7
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ANEXO I - NORMAS PARA AVALIAÇÃO E RECOMENDAÇÃO DE 
FUNGICIDAS PARA A CULTURA DE SOJA

CAPÍTULO I

DOS CRITÉRIOS PARA EXECUÇÃO DOS ENSAIOS DE FUNGICIDAS PARA 
TRATAMENTO DE SEMENTE

Art. 1º As propostas para testes de fungicidas devem ser en-
caminhadas às instituições membros da Comissão de Fitopatologia, 
contendo identificação, informações técnicas toxicológicas, dose(s) a 
testar e patógenos visados. Os trabalhos apresentados, obrigatoria-
mente, deverão conter testes de laboratório e de campo, conforme o 
método descrito abaixo.

Art. 2º Os ensaios de laboratório para avaliação da eficiência de 
fungicidas para tratamento de semente de soja deverão atender aos 
seguintes requisitos: 

I. A fungitoxicidade dos produtos deve ser avaliada em bioensaios condu-
zidos em laboratório, para cada um dos principais patógenos e fungos 
de armazenamento associados às sementes de soja [(ex. Colletotrichum 
dematium var. truncata (sin. Colletotrichum truncatum), Phomopsis 
sojae, Cercospora sojina, Cercospora kikuchii, Fusarium spp., Asper-
gillus spp.];

II. As sementes devem ser naturalmente infectadas, apresentando índices 
de infecção suficientes para permitir discriminação dos produtos;

III. Deve ser usado o método padrão de teste de sanidade recomendado 
pela INTERNATIONAL SEED TESTING ASSOCIATION (ISTA), ou 
seja, os métodos do papel de filtro (“blotter test”) ou meio de cultura;

IV. Cada tratamento, assim como a testemunha sem fungicida, deve ser 
constituído de, no mínimo, 4 (quatro) repetições de 100 sementes;

V. A eficiência de um tratamento deve ser avaliada pela contagem do nú-
mero de sementes infectadas e expressa em porcentagem de ocorrência 
e de controle, em relação à testemunha sem fungicida, para cada espé-
cie recuperada;

VI. Cada experimento deve ter, no mínimo, 6 (seis) tratamentos, incluindo 
a testemunha sem fungicida e, pelo menos, um tratamento padrão;
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Art. 3º Nos experimentos de campo, as avaliações de fungicidas 
para tratamento de semente devem obedecer aos seguintes requisitos:

I. O lote de semente usado será o mesmo dos testes de laboratório, quan-
do possuir qualidade fisiológica adequada (vigor > 70% e germinação > 
80%). Caso contrário, usar semente fiscalizada ou certificada;

II. Cada experimento deve ser constituído de, no mínimo, 6 (seis) trata-
mentos, incluindo 1 (um) tratamento testemunha, sem fungicida, e, 
pelo menos, 1 (um) tratamento padrão;

III. Os ensaios em campo devem ser conduzidos dentro da época de semea-
dura comercial recomendada para cada estado ou região;

IV. O delineamento experimental deve ser de blocos casualizados com, no 
mínimo, 4 (quatro) repetições, cada repetição (parcela) com 4 (quatro) 
linhas de 6 (seis) m, espaçadas 0,4 m a 0,5 m, ajustando a população 
para 300 mil plantas por hectare, conforme o teste de germinação do 
lote;

 Avaliações a serem realizadas:
a) determinação do estande inicial, com a contagem do número de 

plântulas em cada uma das 4 (quatro) linhas de 6 (seis) m, 3 (três) 
ou 4 (quatro) semanas após a semeadura;

b) contagem do número de plântulas que apresentam sintomas de 
doenças em cotilédones, nas primeiras folhas ou com tombamento;

c) fitotoxicidade, avaliada pela observação do atraso da emergência 
(3 avaliações realizadas no início da emergência, dois e quatro 
dias após), altura de plântulas, clorose, redução do estande e/ou 
outros sintomas, quando apropriado;

d) contagem do estande final e medição da altura de plantas no mo-
mento da colheita, em 5,0 m das duas linhas centrais de cada par-
cela (opcional);

e) colheita de 5,0 m das duas linhas centrais de cada parcela ou área 
útil de 5,0 m2 e determinação de rendimento pela fórmula:

 kg/ha = (100- US) PP/(100-13)AP/10

 Onde:
 US = umidade da semente;
 PP = peso por parcela, em kg;
 AP = área útil da parcela: 5,0 m2;

- Incluir os dados climáticos (temperatura e pluviosidade) do 
período mínimo compreendido 15 dias antes e 15 dias após a 
semeadura do experimento;

- Incluir os dados de PG e V das sementes após a execução de todos 
os tratamentos, sendo comparados à testemunha não tratada.
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CAPÍTULO II

DOS CRITÉRIOS PARA EXECUÇÃO DE ENSAIOS DE CAMPO  
PARA AVALIAÇÃO DE FUNGICIDAS PARA CONTROLE DE DOENÇAS  

DA PARTE AÉREA

Art. 4º As propostas para testes de fungicidas deverão ser en-
caminhadas às instituições membros da Comissão de Fitopatologia, 
contendo identificação, informações técnicas e toxicológicas do pro-
duto, dose(s) a testar e patógenos controlados ou visados.

Art. 5º Os ensaios de campo para avaliação da eficiência de fun-
gicidas para controle das doenças da parte aérea devem obedecer aos 
seguintes critérios:

I. A Comissão de Fitopatologia deverá definir, por ocasião da Reunião de 
Pesquisa de Soja da Região Sul, a(s) variedade(s) a ser(em) usada(s), 
tendo em vista a suscetibilidade às doenças visadas;

II. O delineamento experimental deve ser de blocos casualizados com, no 
mínimo, 4 (quatro) repetições/tratamento, parcelas com linhas de 6,0 
m e área útil de colheita de 5,0 m2. No caso de espaçamentos diferentes 
do padrão de 0,4 a 0,5 m, alterar o comprimento das linhas, de modo a 
ter a área útil de 5,0 m2 por parcela, com eliminação de 0,5 m de borda-
dura em cada extremidade;

III. O experimento poderá ser realizado com semeadura em parcelas ou 
com parcelas demarcadas em lavouras comerciais;

IV. A época de semeadura deve ser a mesma do plantio comercial, reco-
mendada para cada estado ou região;

V. A aplicação de fungicidas deve ser efetuada com pulverizador de pre-
cisão a pressão constante, usando tipo de bico e volume de calda que 
assegurem adequada cobertura;

VI. Cada experimento deve conter uma testemunha sem fungicida e, pelo 
menos, um tratamento com fungicida padrão, eficaz para a doença con-
siderada;

 Avaliações a serem realizadas:
a) no momento de cada aplicação de fungicida e no momento em que a 

testemunha sem fungicida atingir o estádio R7.3 (ver Anexo I), pro-
ceder à determinação do nível de infecção (NI) de doença, conforme 
descrito no Anexo II;
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b) no momento da execução de cada operação, pulverização ou ava-
liação de doenças, deve ser anotado o estádio de desenvolvimento 
da planta de soja, conforme descrito no Anexo I;

c) para cada doença, deve ser ajustado o momento mais adequado 
para pulverização e adotado o critério mais apropriado de avalia-
ção do nível de infecção (Anexo II);

d) no momento em que a testemunha sem fungicida atingir 80-85% 
de desfolha (estádio R8.2), determinar a porcentagem de desfolha 
e o nível de infecção em cada tratamento;

e) no momento da maturação de colheita (R9), determinar:
1) número de plantas nas duas linhas da área útil da parcela;
2) data em que cada parcela atingiu o estádio de maturação de co-

lheita (R9) e fazer a colheita de acordo com o momento de matu-
ração para cada tratamento, considerando a área útil de 5,0 m2;

f) avaliação de algumas doenças em casos específicos;
g) rendimento de grãos, convertendo para kg/ha a 13% de umidade, 

pela fórmula:

kg/ha = (100-US) PP/(100-13) AP/10

Onde:
US = umidade da semente colhida;
PP = peso da colheita de cada parcela;
AP = área útil da parcela (mínimo de 5,0 m2);

h) Após a avaliação de rendimento de grãos, determinar o peso de 4 
(quatro) amostras de 1.000 sementes por parcela em cada trata-
mento;

i) no caso dos experimentos de fungicidas que visem especificamente 
ao controle das doenças que afetam a qualidade da semente (ex. 
antracnose, seca da haste e da vagem ou Phomopsis da semente), 
ou de tratamentos que visem, além do rendimento, à melhoria da 
qualidade da semente (controle de doenças de fim de ciclo e man-
cha-olho-de-rã). Deve ser realizada a análise sanitária da semente 
pelo “blotter test”, conforme recomendado no Art. 2o, III.

CAPÍTULO III

DOS CRITÉRIOS PARA RECOMENDAÇÃO DE FUNGICIDAS

Art. 6º O fungicida deve estar registrado no Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), para a cultura de soja e 
a doença visada.
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Art.7º Para tratamento de semente deverão ser apresentados, 
pelas empresas interessadas, no mínimo, dados de 4 (quatro) laudos 
técnicos de eficácia completos (dados de laboratório e de campo), e, 
para fungicida da parte aérea, no mínimo 4 (quatro) laudos técnicos 
de eficácia que justifiquem a recomendação do fungicida, que poderá 
ser regionalizada a critério da comissão. Esses trabalhos devem ser 
realizados por, pelo menos 2, (duas) instituições dos estados do Rio 
Grande do Sul e de Santa Catarina. Se os trabalhos forem realiza-
dos no mesmo ano, deverão ser conduzidos com 2 (duas) cultivares 
ou entidades públicas/privadas diferentes, credenciadas pelo MAPA. 
Será aceito 1 (um) Laudo Técnico de Eficácia gerado em outro estado, 
desde que realizado de acordo com as normas e apresentado pelo pes-
quisador. Serão aceitos laudos realizados nos últimos 6 (seis) anos. 
Somente serão analisados laudos cujos protocolos de ensaio estejam 
de acordo com as indicações da bula do produto.

Art. 8º Os requerimentos para inclusão de novos fungicidas nas 
Indicações Técnicas deverão ser encaminhados pelas empresas inte-
ressadas às instituições credenciadas na Comissão de Fitopatologia. 
No prazo de até 15 dias antes da data de abertura da Reunião de 
Pesquisa de Soja da Região Sul (data de postagem), acompanhados 
das respectivas monografias do Ministério da Saúde (dados toxico-
lógicos), do texto da bula de cada produto e de cópias dos laudos de 
eficácia com valor científico.

Art. 9º Para indicação, os tratamentos com fungicidas na parte 
aérea deverão apresentar eficácia igual ou superior à de um produto 
indicado por esta comissão para a doença-alvo e rendimento de grãos 
significativamente superior ao da testemunha.

Art. 10 O fungicida será incluído nas indicações com os seguin-
tes dados:

a) nome comum;
b) nome(s) comercial(is) e formulação(ões) registrada(s) no MAPA;
c) formulações e concentrações (g i.a./kg ou litro);
d) dose (g i.a./ha ou /100 kg semente);
e) dose (kg ou litro p.c./ha ou/100 kg semente);
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Art. 11 Para alteração de doses dos fungicidas indicados devem 
ser seguidos os critérios especificados nos artigos 7º, 8º e 9º.

CAPÍTULO IV

DOS CRITÉRIOS PARA RETIRADA DE FUNGICIDAS DA INDICAÇÃO

Art. 12 O fungicida será retirado da indicação quando apresen-
tar, pelo menos, uma das seguintes situações:

a) três e 4 (quatro) trabalhos que demonstrem a ineficiência do pro-
duto, para tratamento de semente e da parte aérea, respectiva-
mente, durante 2 (duas) safras agrícolas, ou no mesmo ano, se 
executados por diferentes instituições;

b) alta concentração em curso de água e/ou no solo, ou mortalidade 
de animais silvestres, ou resíduos nos grãos, ou efeitos deletérios 
ou tóxicos sobre fungos entomófagos;

c) solicitação da retirada de indicação pela empresa registrante do 
fungicida;

d) não ter registro no MAPA.

Parágrafo único: a comissão de Fitopatologia reserva-se o direito de 
não indicar produtos que, apesar da eficácia no controle das doenças 
visadas, apresentem toxicologia ou efeitos nocivos ao ambiente.

CAPÍTULO V

DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS

Art. 13 Os casos omissos serão resolvidos pela comissão de Fi-
topatologia, durante a Reunião de Pesquisa de Soja da Região Sul.
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ANEXO II - MÉTODO DE AVALIAÇÃO DE FUNGICIDAS PARA CONTROLE DE  
DOENÇAS DA PARTE AÉREA EM SOJA DOENÇAS A SEREM AVALIADAS

I. Mancha-olho-de-rã: Cercospora sojina Hara
II. Doenças foliares de fim de ciclo:

a) mancha parda ou septoriose: Septoria glycines Hemmi
b) crestamento foliar de cercospora: Cercospora kikuchii (Mats. ; To-

moy.) Gardner
III. Doenças da vagem e da semente:

a) antracnose: Colletotrichum dematium (Pers. ex Fr.) Grove var. 
truncata (Schw.) Arx; sinon. C. truncatum (Schw.) Andrus ; W. D. 
Moore

b) seca da haste e da vagem: Phomopsis sojae Lehman/Diaporte pha-
seolorum (Cke ; Ell.) Sacc. var. sojae (Lehman) Wehm. 

I. MANCHA-OLHO-DE-RÃ
• Época usual de início de ocorrência _da doença: Fase de floração: 

estádios de R1 a R3 (ver Anexo I). 
• Condições predisponentes: Elevadas temperatura e umidade; preci-

pitação pluvial regularmente distribuída.
• Época e volume de aplicação de fungicida:

 – Época de aplicação: Média de 5 a 10% de infecção ou máximo de 10 
a 20 manchas por folíolo mais infectado, em 10 plantas tomadas ao 
acaso. Repetir a aplicação entre 10 e 15 dias após a primeira.

 – Volume e modo de aplicação: Conforme Capítulo II, Art. 5o e Pará-
grafo IV.

• Avaliações a serem feitas:
 – no momento da primeira aplicação de fungicida, avaliar o nível de 

infecção (NI) pela contagem do número de lesões e tipo predomi-
nante de lesões (este expresso em mm, variando de 1 a 5 mm de di-
âmetro) ou pela porcentagem de área foliar afetada, no folíolo mais 
infectado, em 10 plantas tomadas ao acaso por parcela, de acordo 
com a escala:

g	0 = sem sintoma;
g	1 = 1 a 10% de área foliar infectada (a.f.i.);
g	2 = 11 a 25% de a.f.i.;
g	3 = 26 a 50% de a.f.i.;
g	4 = 51 a 75 % de a.f.i.;
g	5 = mais de 75% de a.f.i.;
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 – repetir a avaliação a cada 15 dias, para determinar a curva de pro-
gresso da doença;

 – no momento em que a testemunha sem fungicida atingir o estádio 
R7.1, determinar o NI, seguindo o mesmo procedimento descrito e/
ou, se o nível de infecção for severo na testemunha, estimar a por-
centagem de desfolha em cada parcela (repetição) através da ava-
liação visual da desfolha na parcela como um todo;

 – no momento da maturação de colheita (R9) de cada parcela ou tra-
tamento, colher 5,0 m2 (duas linhas centrais de 5,0 m) e determinar 
o rendimento (kg/ha) de cada tratamento, convertendo para 13% de 
umidade;

 – determinar o peso médio de 1.000 sementes de cada tratamento atra-
vés de contagem de cinco repetições de 1.000 sementes por parcela;

 – determinar a taxa de transmissão do fungo C. sojina e a qualidade 
sanitária da semente através da análise patológica pelo método do 

“blotter test”; analisar 4 x 100 sementes da mistura homogeneizada 
das repetições de cada tratamento.

 – fazer a análise de variância dos parâmetros avaliados;
 – fazer o gráfico de evolução da mancha-olho-de-rã, para cada trata-

mento, comparando os níveis de infecção no momento da primeira 
aplicação de fungicida e no estádio R7.1.

 – determinar a eficiência relativa de controle (% de controle) compa-
rando os parâmetros avaliados, entre cada tratamento e a testemu-
nha sem fungicida.

 Obs.: é necessária a vistoria periódica da lavoura, para detectar a 
doença na fase inicial. Na falta da ocorrência natural da doença, é 
possível simular uma epidemia através da inoculação de variedade 
suscetível, aos 35-40 dias após a emergência.

II. DOENÇAS FOLIARES DE FIM DE CICLO
a) Mancha parda ou septoriose: Septoria glycines;
b) Crestamento foliar de cercospora e mancha púrpura da semente: 

Cercospora kikuchii.
• Época usual de ocorrência
 A mancha parda tem início nas folhas unifoliadas, sendo visível a 

partir de 10-15 dias após a emergência. Depois desse estádio, as 
plantas geralmente se recuperam, apresentando enfolhamento nor-
mal, porém a doença permanece nas folhas inferiores. A doença pode 
retornar a partir do momento em que as vagens atingem o máximo 
de desenvolvimento (estádio R6) e progredir rapidamente, podendo 
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causar desfolha e maturação prematuras, com conseqüente redução 
do rendimento de grãos. O crestamento de cercospora tem início na 
mesma época de ocorrência da mancha parda de fim de ciclo. Depen-
dendo da região e do regime de chuva, há predominância de uma ou 
de outra doença, porém, freqüentemente, ocorrem simultaneamen-
te, dificultando a avaliação individual das doenças. Em solos de bai-
xa fertilidade, ambas as doenças podem iniciar a desfolha antes do 
completo enchimento das vagens (R5.4), o que pode causar perdas 
severas de rendimento de grãos.

• Condições predisponentes
 A ocorrência de danos severos está relacionada com solos de baixa 

fertilidade, cultivo contínuo de soja na mesma área, chuvas regu-
larmente distribuídas durante a safra e elevada temperatura. De 
modo geral, a mancha parda é favorecida por chuvas freqüentes, e o 
crestamento de cercospora, pela presença de orvalho.

• Escolha de área experimental
 Selecionar áreas de lavoura com declividade suave a plana, estande 

uniforme, solo uniforme e de considerável fertilidade. Escolher área 
que teve soja na safra anterior.

 – Delineamento experimental: bloco casualizados com, no mínimo, 4 
(quatro) repetições.

 – Tamanho das parcelas: área total: 4 (quatro) linhas de 6 (seis) me-
tros, espaçadas 0,5 m. Área útil: 2 (duas) linhas centrais de 5 (cinco) 
m (5,0 m2), deixando, em cada extremidade, 0,5 m de bordadura.

 Obs.: se o espaçamento entre as linhas for diferente do exemplo 
acima, o comprimento das linhas deve variar, de modo que a área 
colhida seja sempre de 5 (cinco) m quadrados. Se desejar verificar o 
efeito residual do(s) fungicida(s) sobre a qualidade da semente, com 
retardamento de colheita, aumentar o número de linhas tratadas 
de 4 para 6. No momento da maturação de colheita, colher as duas 
linhas centrais (linhas 3 e 4). Após o tempo estipulado de retarda-
mento de colheita, colher as linhas 2 e 5.

 – Modo de aplicação: conforme Capítulo IV, Art. 4o.
 – Estádio da(s) aplicação(ões): a aplicação de fungicida deve ser efe-

tuada no estádio R5.4, para cultivares precoces ou semi-precoces, 
e no estádio R5.5, em cultivares tardias. No caso de uma segunda 
aplicação, esta deve ser feita 10-12 dias após a primeira.
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 Obs.: em solos de baixa fertilidade e em anos de precipitações plu-
viais intensas, a incidência das doenças pode adiantar-se, exigindo 
antecipação na aplicação de fungicidas. O sucesso do experimento 
depende do momento correto da aplicação e da noção das condições 
climáticas de cada safra.

• Anotações a serem feitas:
 – datas da semeadura, das aplicações e da colheita. Em cada aplica-

ção, anotar o estádio da cultura de soja (ver Anexo I);
 – espaçamento entre fileiras, número de sementes/m e quantidade de 

sementes/ha;
 – adubação e tratos culturais realizados.

• Parâmetros a serem avaliados:
 – no momento de cada aplicação, identificar as doenças foliares de 

fim de ciclo e avaliar a predominância relativa de cada uma;
 – no momento em que as parcelas testemunhas atingirem o estádio 

R7.3, avaliar os níveis de infecção (NI) em todos os tratamentos, 
tomando, ao acaso, 5 (cinco) plantas em cada uma das duas linhas 
centrais da área útil de cada parcela. Em cada planta, tomar o tri-
fólio mais infectado e avaliar o NI, de acordo com a seguinte escala:

g	0 = sem sintoma de doença
g	1 = até 10% de área foliar infectada (a.f.i.)
g	2 = de 11% a 25% de a.f.i.
g	3 = de 26% a 50% de a.f.i.
g	4 = de 51% a 75% de a.f.i.
g	5 = mais de 75% de a.f.i.

 – no momento em que a testemunha sem fungicida atingir 80-85% de 
desfolha, determinar a porcentagem de desfolha em todos os trata-
mentos através da avaliação visual média em cada parcela; 

 – anotar a data de maturação de colheita (estádio R9) de cada parcela 
e contar o número de plantas em cada uma das duas linhas da área 
útil de cada parcela (estande final).

• Avaliação de rendimento de grãos: no momento ideal da colheita de 
cada parcela, colher as duas linhas centrais da área útil conside-
rada (5,0 m2). Se houver retardamento de maturação nas parcelas 
tratadas, a colheita deve ser feita de acordo com o retardamento 
ocorrido.

• Determinação do rendimento de grãos: após a colheita, determinar 
a umidade da semente e o peso de cada parcela e transformar a pro-
dução em kg/ha a 13% de umidade, aplicando a seguinte fórmula:
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kg/ha = (100 - US) x PP/(100 - 13) x AP/10

US = umidade da semente (%)
PP = peso (kg) de semente colhida/parcela
AP = área da parcela (5 m2)

• Análise dos resultados: efetuar a análise estatística mediante a 
comparação das médias entre todos os tratamentos.

• Determinações adicionais:
 – peso (g) de 1.000 sementes: após determinados a umidade e o peso 

de sementes de cada parcela, contar 5 (cinco) amostras de 1.000 
sementes e pesar individualmente cada amostra.

 – análise sanitária: após obtenção dos parâmetros de rendimento de 
grãos e peso de 1.000 sementes, misturar e homogeneizar as semen-
tes de cada tratamento e tomar uma amostra de 1 (um) kg. Dessa 
amostra, obter 4 (quatro) subamostras de 100 sementes e realizar 
o teste de sanidade da semente de acordo com o método do papel de 
filtro (“blotter test”), conforme as normas do ISTA.

• Análise de germinação padrão: seguir o mesmo procedimento de 
amostragem acima.

III. DOENÇAS DA VAGEM E DA SEMENTE

As principais doenças que afetam a qualidade da semente são 
antracnose e seca da haste e da vagem ou Phomopsis da semente.

a) Antracnose: Colletotrichum dematium var. truncata (sin. Colletotri-
chum truncatum)

• Época usual de ocorrência
 Do início da formação das vagens (R3/R4) ao estádio inicial de ma-

turação (R7.1).
• Condições predisponentes
 Chuvas prolongadas, dias nublados, elevada temperatura e alta 

densidade de plantio e infestação de percevejos.
• Época da primeira aplicação de fungicidas
 Depende da época da constatação da doença. Nas condições do norte 

de Mato Grosso do Sul e de Mato Grosso, a época é entre os estádios 
R3 e R4, com necessidade de repetição de uma a duas aplicações em 
intervalos de 10 a 15 dias. 

 Obs.: exige vistoria periódica para detectar o início da ocorrência 
da doença e noção das condições climáticas durante a safra. Plantio 



41ª Reunião de Pesquisa de Soja da Região Sul - Atas e Resumos 431

de lavouras com espaçamento entre as linhas menor que 0,5 m difi-
culta a penetração do fungicida no interior das plantas. Para maior 
eficiência no controle de doenças que afetam vagem e semente, é ne-
cessário ampliar o espaçamento e reduzir a densidade de semeadu-
ra. Isso exigirá também um controle eficiente de plantas daninhas.

b) Seca da haste e da vagem ou Phomopsis da semente: P. sojae e P. 
longicola

• Época usual de ocorrência da doença
 O fungo associa-se à planta em toda extensão desta, do estádio de 

plântula à maturação de colheita (R9), permanecendo em estado 
latente até que ocorram condições que favoreçam o desenvolvimento 
da doença nas vagens. Sua expressão depende das mesmas condi-
ções que favorecem a antracnose e ocorre, principalmente, nos está-
dios R3/R4 e no fim da maturação (R8.2/R9). O agravamento da do-
ença ocorre no fim da maturação de soja, em caso de retardamento 
de colheita motivado por excesso de chuva.

• Condições predisponentes
 Chuva prolongada, dias nublados, elevada temperatura, espaça-

mentos estreitos entre as fileiras (menor que 0,5 m) e infestação de 
percevejos.

• Época de aplicação de fungicidas:
 – no estádio R4.
 – no estádio R5.5/R6, para proteção das vagens/sementes e controle 

de doenças de fim de ciclo.
 – Repetir a aplicação entre 10 e 15 dias após a primeira, no caso da 

aplicação no estádio R4.
• Parâmetros a serem avaliados:

 – Nível de infecção ou número de vagens infectadas: no momento de 
cada aplicação de fungicida e nos estádios R5.1/R5.2 e R8.2, tomar, 
ao acaso, 10 plantas/parcela (duas de cada linha de bordadura) e 
contar o número de vagens com sintoma de cada doença.

• Avaliação de rendimento de grãos: (idem p/II. Doenças Foliares de 
Fim de Ciclo).

• Determinação de rendimento de grãos: (idem p/II. Doenças Foliares 
de Fim de Ciclo).

• Análise dos resultados: (idem p/II. Doenças Foliares de Fim de Ciclo).
• Determinações adicionais: (idem p/II. Doenças Foliares de Fim de 

Ciclo).



7. Comissão de Difusão de tecnologia e socioeconomia

A Comissão de Difusão de Tecnologia e Socioeconomia, tendo 
como coordenador o Economista, Dr. André Steffens Moraes (Embra-
pa Soja) e relator o Eng. Agr. Dr. Benami Bacaltchuk, (Faculdade de 
Agronomia e Medicina Veterinária da Universidade de Passo Fundo), 
reuniu-se no dia 10 de agosto de 2016, nas dependências da FAMV-
-UPF, em Passo Fundo, RS, contando com a presença dos seguintes 
participantes: 

7.1 Representantes credenciados 
André Steffens Moraes (Embrapa Soja) - titular
Benami Bacaltchuk (UPF) - titular
Cristiano Augusto Bianchini (UPF) - suplente

7.2 Demais participantes 

Nenhum.

7.3 Trabalhos apresentados 

Nenhum. 

7.4 Atualização das indicações técnicas 

Não houve atualização.
 

7.5 Necessidades e prioridades de pesquisa  
• Priorizar pesquisas com a cultura da soja em áreas que ofereçam 

informações de sistemas de produção que permitam agregar valor e 
fixar o homem no campo em ocupação rentável;

• Priorizar pesquisas que ofereçam alternativas a pequena proprieda-
de familiar com segurança de rentabilidade em sistemas de produ-
ção que envolvam a cultura da soja.
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7.6 Proposições apresentadas 

Não foram apresentadas proposições.

7.7 Assuntos gerais 

Os presentes ressaltam que as instituições que compõem a Co-
missão de Pesquisa de Soja da Região Sul indiquem representantes 
para a Comissão de Difusão de Tecnologia e Socioeconomia e que de 
fato se façam presentes e tragam proposições para que se justifique 
a sua continuidade.

7.8 Resumos

Não houve apresentação de resumos. 



SESSÃO PLENÁRIA DE APRESENTAÇÃO DE 
TRABALHOS DESTAQUES

Comissão de Entomologia

Múltiplas incursões de Helicoverpa armigera no cone sul da 
América. Arnemann, J. A. et al. Apresentado por Jonas André Arne-
mann (professor da UFSM).

Comissão de Ecologia, Fisiologia e Práticas Culturais

Antecipação da semeadura da soja e a viabilidade da sucessão 
trigo/cevada-soja no sul do Brasil. Strieder, M. L. et al. Apresentado 
por João Leonardo Pires (pesquisador da Embrapa Trigo).

Comissão de Fitopatologia

Redução do controle da ferrugem asiática da soja em resposta à 
ocorrência de chuva artificial após a aplicação de fungicida. Chechi, 
A. et al. Apresentado por Amanda Cechi (doutoranda do PPGAgro, 
FAMV/UPF).

Comissão de Controle de Plantas Daninhas

Associação de herbicidas de diferentes mecanismos de ação e 
doses para o controle de “buva” resistente ao glifosato em pré-seme-
adura da soja. Piasecki, C. e Bilibio, M. I. Apresentado por Cristiano 
Piaseck (doutorando UFPel).

Demais Comissões Técnicas (Difusão de Tecnologia e Socio-
economia; Genética, Melhoramento e Tecnologia de Sementes; e Nu-
trição Vegetal e Uso do Solo): não houve trabalho destaque.



SESSÃO PLENÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL 

Às 13 h e 30 min do dia 11 de agosto de 2016, nas dependências 
do Auditório 1 do Centro de Eventos Universidade de Passo Fundo 
(UPF), situada na BR 285, km 292, em Passo Fundo, RS, foi realiza-
da a Sessão Plenária Final da 41ª Reunião de Pesquisa da Soja da 
Região Sul, coordenada pelo professor Benami Bacaltchuk e secre-
tariada pelas professoras Carolina Cardoso Deuner e Nadia Canali 
Lângaro.

Após a abertura dos trabalhos, foi registrado que no dia 10 de 
agosto de 2016, às 17:00 horas, a 41ª RPS-Sul prestou homenagem 
a profissionais que constantemente buscaram melhorias e contribuí-
ram de forma significativa com o desenvolvimento da soja na região, 
em sua respectiva área de atuação, compreendendo pesquisa, ensi-
no, extensão, assistência técnica, setor alimentício e sementes. Os 
profissionais homenageados foram: Rui Colvara Rosinha (sementes), 
Aurelino Dutra de Farias (assistência técnica), Irineo Fioreze (ensi-
no), Ivo Nunes, in memorian (assistência técnica e ensino) e Merce-
des Carrão Panizzi (pesquisa).

Na sequência, a professora Carolina Deuner informou aos par-
ticipantes o roteiro com a ordem das atividades da plenária, confor-
me segue: 1. Apresentação dos trabalhos destaques; 2. Apresenta-
ções dos relatos das comissões técnicas; 3. Abertura para discussões 
e sugestões da plenária; 4. Deliberações finais; e 5. Encerramento.

Apresentação e aprovação da ata das Comissões Técnicas
• Ata da Comissão de Ecologia, Fisiologia e Práticas Culturais: rela-

tada pelo professor Geraldo Luiz Chavarria Lamas Júnior (FAMV/
UPF), ressaltando as atualizações propostas pela Embrapa Trigo, a 
serem incluídas no texto das Indicações Técnicas - safras 2016/2017 
e 2017/2018. O texto da ata foi submetido à votação e aprovado pelo 
plenário.

Homenagens
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• Ata da Nutrição Vegetal e Uso do Solo: relatada pelo professor Pedro 
Alexandre Varella Escosteguy (FAMV/UPF). O texto da ata foi sub-
metido à votação e aprovado pelo plenário.

• Ata da Comissão de Entomologia: relatada pelo professor José Ro-
berto Salvadori (FAMV/UPF). O texto da ata foi submetido à vota-
ção e aprovado pelo plenário.

• Ata da Comissão de Genética, Melhoramento e Tecnologia de Semen-
tes: relatada pela professora Nadia Canali Lângaro (FAMV/UPF). O 
texto da ata foi submetido à votação e aprovado pelo plenário.

• Ata da Comissão de Fitopatologia: relatada pela professora Carolina 
Deuner (FAMV/UPF). O texto da ata foi submetido à votação e apro-
vado pelo plenário.

• Comissão de Controle de Plantas Daninhas: apresentada pelo pro-
fessor Walter Boller (FAMV/UPF). O texto da ata foi submetido à 
votação e aprovado pelo plenário.

• Comissão de Difusão de Tecnologia e Socioeconomia: relatada pelo 
professor Benami Bacaltchuk, da UPF. O texto da ata foi submetido 
à votação e aprovado pelo plenário.

Assuntos gerais

Após o relato das Comissões Técnicas, o professor Benami Ba-
caltchuk incentivou o engajamento dos participantes com vistas ao 
aprimoramento do formato da próxima Reunião.

Houve questionamentos sobre o formato da Reunião, que in-
clui a realização em paralelo do Seminário Técnico e Feira Tecnoló-
gica. O pesquisador Henrique Pereira dos Santos (Embrapa Trigo) 
sugeriu que a Reunião iniciasse pelas Comissões Técnicas, com a 
apresentação de trabalhos, para que todos os participantes da Reu-
nião pudessem assisti-las e após, se houvesse, o Seminário Técnico. 
O professor Benami Bacaltchuk enfatizou que o Seminário Técnico 
foi criado, originalmente, objetivando fornecer elementos para dis-
cussão entre pesquisadores, assistentes técnicos, extensionistas e 
demais presentes na reunião, e que ajudassem nas decisões sobre as 
indicações técnicas. Comentou, ainda, que o evento de Passo Fundo 
procurou reunir diferentes atores da cadeia produtiva da soja, além 
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da comunidade acadêmica, ponderando que o Seminário, no início 
da Reunião, seria mais atrativo, o que se confirmou pelo número 
expressivo de participantes. 

O Eng. Agr. Alencar Rugeri (Emater – RS) sugeriu que a pro-
gramação da Reunião fosse planejada de maneira que permitisse que 
os participantes assistissem as apresentações de trabalhos das dife-
rentes Comissões Técnicas, conforme sua preferência, possibilitando 
também sua participação no Seminário Técnico. Alencar também 
chamou a atenção para que houvesse uma participação mais expres-
siva de integrantes das entidades credenciadas na plenária final da 
Reunião, para um melhor debate dos assuntos pertinentes. Benami 
Bacaltchuk propôs que fossem colocadas em votação as propostas de 
alterações do formato da Reunião. O professor José Roberto Salva-
dori ponderou que alterações feitas sem uma análise mais demorada, 
poderiam contrariar o Regimento da Reunião. Sugeriu, por isso, que 
se discuta esta questão do formato da Reunião a partir de agora, 
para que proposta de alteração seja amadurecida e possa ser levada 
para votação na próxima edição da Reunião. Nesse sentido, Benami 
Bacaltchuk propôs a formação de um grupo de trabalho para discus-
são, elaboração e encaminhamento de propostas e estratégias para a 
Reunião de 2018. Alencar Rugeri argumentou que os participantes 
credenciados teriam autonomia e legitimidade para mudanças ain-
da nesta Reunião. Benami Bacaltchuk contra argumentou que para 
uma decisão deste tipo deveria haver uma maior representatividade 
das instituições credenciadas, em todas as Comissões Técnicas. O 
pesquisador Luiz Eichelberger (Embrapa Trigo) propôs que cada ins-
tituição participante indicasse um representante para a constituição 
do Grupo de Trabalho, complementando o proposto pelo professor 
Benami. Ficou decido e aprovado pelo plenário que será formado o 
Grupo de Trabalho com o propósito de reavaliar o formato da Reu-
nião e que a FAMV/UPF e a Embrapa Trigo tomarão a iniciativa 
nesse sentido.
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O professor João Carlos Reichert (FAMV/UPF) questionou 
como ficará a indicação de cultivares nas Indicações Técnicas para a 
Cultura da Soja no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, safras 
2016/2017 e 2017/2018, visto que não houve a participação de obten-
tores e/ou pesquisadores credenciados ligados ao melhoramento de 
soja na reunião da Comissão de Genética, Melhoramento e Tecnolo-
gia de Sementes. A professora Nadia Canali Lângaro (FAMV/UPF) 
comentou que não houve referência por parte dos participantes da 
referida comissão, para a atualização de novas cultivares, incluídas 
no registro nacional de cultivares (RNC) - Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (MAPA) após a publicação das Indicações 
Técnicas -2014/2015 e 2015/2016, tampouco a atualização das infor-
mações das cultivares já contempladas na publicação. O pesquisador 
João Leonardo Pires (Embrapa Trigo) ressaltou que não há obrigato-
riedade, por parte dos obtentores, da notificação do registro de novas 
cultivares e/ou da inclusão de novas informações. Também chamou 
atenção para a importância da participação de um maior número 
de pessoas das entidades credenciadas, para a criação conjunta de 
novas alternativas para a questão das informações sobre cultivares 
e o resgate de outros temas relevantes. 

De modo geral, os presentes concordaram com a importância 
das cultivares constarem nas Indicações Técnicas pois estas são mui-
to utilizadas pela assistência técnica e por produtores como fonte 
de consulta e auxílio nas suas tomadas de decisões. Foi consenso 
entre os presentes, a importância de atualizar as informações sobre 
cultivares, porém isso não foi realizado na Comissão de Genética, 
Melhoramento e Tecnologia de Sementes. Foi levantada a possibi-
lidade de se retirar as Tabelas 3.1 a 3.6 do mesmo, mas também foi 
dito que a questão exige uma análise mais aprofundada, que será 
feita pelo Grupo de Trabalho formado para reavaliar o formato da 
Reunião. Também foi ressaltada importância de que os obtentores de 
cultivares fossem estimulados a colocar suas cultivares na publica-
ção. Finalmente, foi sugerido e aceito pelo plenário que se inclua na 
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publicação das Indicações Técnicas 2016-17 e 2017-18 os resultados 
dos ensaios em rede de cultivares de soja para o Rio Grande do Sul 
e Santa Catarina conduzidos pela Fundação Pro-Semente em par-
ceria com a Farsul, no Rio Grande do Sul, e pela Copercampos, em 
Santa Catarina, apresentados durante o Seminário Técnico pelo en-
genheiro agrônomo José Hennigen, Diretor Executivo da Fundação 
Pró-Sementes. 

Definição do local das duas próximas edições da reunião

A seguir, conforme previsto, passou-se a discutir o local da pró-
xima reuniam em 2018. O professor José Roberto Salvadori lembrou 
que na Reunião precedente, de Pelotas, em 2014, ficou estabelecido, 
como de praxe, o local das duas reuniões seguintes: a de 2016 em 
Passo Fundo, organizada pela UPF, e a de 2018, em Santa Maria. 
Em seguida, sugeriu que se discutisse a escolha do local da Reunião 
de 2020, perguntando se havia, entre os presentes, interesse de al-
guma instituição credenciada. Aventou como uma das alternativas 
a realização em Porto Alegre, pela Fepagro, conforme esta sugerido 
na reunião de Pelotas. Benami Bacaltchuk questionou se a Emater 
poderia organizar a próxima Reunião. Alencar Rugeri argumentou 
que ela poderia dar suporte, mas organizar não se enquadraria na 
sua missão, somente como última alternativa, e sugeriu a Sociedade 
Educacional Três de Maio (SETREM), de Três de Maio, RS, ressal-
tando a importância de sair dos locais de costume e incluir outras 
regiões, que poderiam ser beneficiadas pelo evento. Os presentes 
lembraram que Santa Catarina seria uma das possiblidades para se-
diar a Reunião. Nesse sentido, Benami Bacaltchuk lembrou entida-
des como a cooperativa Copercampos e as Faculdades de Agronomia 
existentes em Santa Catarina. O professor Hélio Carlos Rocha, dire-
tor da FAMV/UPF sugeriu a Epagri, enfatizando que ultimamente 
a Reunião tem sido organizada por instituições do Rio Grande do 
Sul. Lembrou que para as próximas edições da Reunião poderiam 
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ser convidados a participar pesquisadores de países vizinhos. Em 
relação a esta última colocação, Benami Bacaltchuk ponderou que 
isso faria sentido apenas para o Seminário Técnico, uma vez que as 
indicações são regionais, baseadas em estudos de instituições nacio-
nais. Finalmente, ficou decido que a próxima reunião (2018) será em 
Santa Maria (a UFSM será convidada) e que para a edição de 2020 
serão feitos esforços para que uma instituição de Santa Catarina 
assuma a organização. Por não haver representantes presentes no 
plenário, em ambos os casos, os contatos serão feitos pela coorde-
nação da reunião atual com a Universidade de Santa Maria e com 
entidades de Santa Catarina. 

Encerramento

O professor Hélio Rocha, presidente da 41ª Reunião de Pesquisa 
de Soja da Região Sul agradeceu aos participantes, destacando o êxi-
to do evento, que atingiu a marca de 720 pessoas inscritas. Também 
agradeceu às 120 pessoas que participaram desta Sessão Plenária 
Final, aos que promoveram o evento (Faculdade de Agronomia e Me-
dicina Veterinária-UPF, Programa de Pós-graduação em Agronomia 
- PPGAgro/FAMV/UPF e Apassul), à Basf, Copercampos, Syngenta, 
UPL e Dupont pelo patrocínio, à Embrapa Trigo, à Embrapa Soja, à 
Prefeitura Municipal de Passo Fundo e demais pessoas e instituições 
que apoiaram e colaboraram com a organização do evento. 

Hélio Carlos Rocha agradeceu também às demais instituições 
presentes, à Comissão Organizadora, em especial aos professores 
Benami Bacaltchuk, pela coordenação geral, José Roberto Salvado-
ri, pela coordenação técnico-científica e ao professor Walter Boller, 
pelas sugestões consistentes para a atualização das Indicações Téc-
nicas. Por fim, agradeceu à PD EVENTOS e ao Diretório Acadêmico 
da FAMV pelo apoio logístico e suporte para a realização da feira 
tecnológica que ocorreu paralelamente ao evento e a divulgação da 
41ª Reunião de Pesquisa de Soja da Região Sul.



REGIMENTO INTERNO DA REUNIÃO DE PESQUISA 
DE SOJA DA REGIÃO SUL

CAPÍTULO I

DA DEFINIÇÃO E DOS OBJETIVOS

Art. 1º A Reunião de Pesquisa de Soja da Região Sul (RPS -Sul) 
congrega a cada dois anos (2 anos), preferencialmente no mês de ju-
lho, as instituições/entidades de Pesquisa Agronômica, Assistência 
Técnica, Extensão Rural e Economia da Produção, dos estados do 
Rio Grande do Sul e Santa Catarina, com o apoio da Embrapa Soja.

Parágrafo único: Convocação extraordinária.
A coordenação da Reunião poderá convocar sessões extraordi-

nárias de uma ou mais comissões, para análise e tomada de deci-
sões sobre assuntos de extrema relevância. A sessão extraordinária 
deverá ocorrer, preferencialmente, no mês de julho do ano posterior 
a reunião ordinária. A decisão da comissão, que é soberana nestes 
casos, será repassada às demais instituições credenciadas, presentes 
na última reunião ordinária.

Art. 2º O objetivo geral da reunião é avaliar resultados, ela-
borar indicações técnicas e planejar a pesquisa com soja para a re-
gião, integrando os programas das instituições/entidades de pesqui-
sa, consideradas as peculiaridades inerentes às diferentes áreas de 
cada Estado.

Art. 3º Os objetivos específicos da reunião são os seguintes:
a. Ampliar e aperfeiçoar o plano integrado interinstitucional e inter-

disciplinar de pesquisa com a cultura da soja; 
b. Promover a participação efetiva das instituições/entidades de assis-

tência técnica, de extensão rural, de economia da produção e associa-
ções de profissionais de agronomia, na elaboração do plano integrado 
de pesquisa e de difusão de tecnologia de soja para a região, especifi-
cadas no Art. 10°, alínea “b”.
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CAPÍTULO II

DO FUNCIONAMENTO

Art. 4º A Reunião de Pesquisa de Soja da Região Sul funcionará 
sob o sistema de Comissões Técnicas.

Parágrafo 1º As comissões técnicas serão as seguintes:
a. Genética, Melhoramento e Tecnologia de Sementes;
b. Nutrição Vegetal e Uso do Solo;
c. Fitopatologia;
d. Entomologia;
e. Controle de Plantas Daninhas;
f. Ecologia, Fisiologia e Práticas Culturais; e
g. Difusão de Tecnologia e Sócio-economia.

Parágrafo 2º Para cada Comissão Técnica serão eleitos, anu-
almente, um Coordenador e um Relator. A escolha do Coordenador e 
do Relator será feita pelos membros da Comissão, sob a presidência, 
preferencialmente, do Coordenador da reunião anterior.

Parágrafo 3º O mandato do Coordenador e do Relator se esten-
derá até a reunião seguinte.

Parágrafo 4º Compete ao Coordenador:
a. Dirigir os trabalhos da Comissão Técnica;
b. Nomear um Relator substituto nos impedimentos do titular.

Parágrafo 5º Compete ao Relator: 
a. Elaborar documento/relatório contendo as informações de maior 

relevância obtidas pelas instituições/entidades em sua respectiva 
Comissão Técnica e apresentá-lo na sessão plenária de Assembleia 
Geral de que trata o Art. 5º, alínea “f”;

b. Elaborar a ata dos trabalhos de sua Comissão e apresentá-la na Ses-
são de Assembleia Geral de que trata do Art. 5º, alínea “f”;

c. Substituir o Coordenador em seus impedimentos e, neste caso, no-
mear um dos membros como Relator Substituto.
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CAPÍTULO III

DAS SESSÕES

Art. 5º A reunião constará de:
a. Sessão Plenária Solene de Abertura com a finalidade de saudação 

aos participantes, recebimento de credenciais e informações gerais;
b. Sessão Plenária de Apresentação do Relatório Técnico sobre o de-

sempenho da soja e/ou do negócio soja nas últimas safras nos Esta-
dos do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, a ser apresentado 
pelas EMATER-RS, EMATERSC/(EPAGRI) e Cooperativas;

c. Sessões Técnicas por Comissão com o objetivo de apresentação e 
discussão dos resultados, elaboração de indicações técnicas e pla-
nejamento de pesquisa, envolvendo a avaliação das necessidades e 
prioridades de pesquisa, segundo cada Comissão Técnica e seleção 
(escolha/eleição) de trabalhos inéditos para apresentação na Sessão 
Plenária de que trata a alínea “e”, deste Art. 5°;

d. Sessão Plenária de Seminário Técnico da Cadeia Produtiva da Cul-
tura da Soja, desenvolvido através de Palestras e/ou Painéis de in-
teresse do agronegócio; 

e. Sessão Plenária de apresentação de Trabalhos Inéditos, considera-
dos inovadores, escolhidos em cada Comissão Técnica. Serão apre-
sentados, no máximo, 07 (sete) trabalhos, tendo para cada trabalho 
12 (doze) minutos para a sua apresentação, sem tempo para pergun-
tas;

f. Sessão Plenária de Assembleia Geral com o objetivo de apresentação 
e aprovação dos relatórios/atas e resoluções das Comissões Técnicas, 
definição das instituições promotoras das duas reuniões seguintes, 
assuntos gerais, discussão e votação de sugestões de alteração deste 
Regimento Interno e encerramento do evento;

CAPÍTULO IV

DAS ATIVIDADES TÉCNICAS

Art. 6º A apresentação dos resultados de pesquisa será feita em 
nível de Comissão Técnica como trata o Art. 5º, alínea “c”. O tempo 
destinado a cada trabalho será definido com base no número total de 
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trabalhos a serem apresentados, de modo a possibilitar elaboração 
das indicações técnicas e o planejamento da pesquisa, dentro do pe-
ríodo estabelecido para o trabalho das Comissões.

Parágrafo único Os resultados da avaliação econômica dos 
sistemas de produção, empregados nos campos e nas unidades de 
demonstração, serão apresentados por qualquer uma das entidades 
credenciadas e/ou por convite a terceiros da Coordenação da Reunião.

Art. 7º Nas sessões das Comissões Técnicas para apresentação 
de trabalhos, discussão de resultados, elaboração de indicações téc-
nicas e planejamento de pesquisa, cada Comissão deverá:

a. Selecionar (escolher/eleger) trabalhos inéditos/destaques para apre-
sentação na Sessão Plenária de que trata a alínea “e”, do Art. 5°;

b. Elaborar indicações à Assistência Técnica e Extensão Rural, deta-
lhando e aprofundando as informações, à luz dos resultados obtidos 
e do avanço científico em cada área do conhecimento, explicitando 
os métodos e processos adotados no desenvolvimento das tecnolo-
gias;

c. As Comissões Técnicas devem prever espaços para reuniões conjun-
tas sobre temas que tenham interface na formulação, detalhamento 
e consolidação das indicações técnicas (exemplo, o tema Rotação de 
Culturas, envolverá as Comissões de Ecologia, Fisiologia e Práticas 
Culturais; Nutrição Vegetal e Uso do Solo; Fitopatologia; Entomolo-
gia e Melhoramento Genético e Tecnologia de Sementes);

d. Equacionar as medidas consideradas indispensáveis à melhor inte-
gração, execução e coordenação das atividades de pesquisa;

e. Detalhar o planejamento de pesquisa e a metodologia proposta, ana-
lisada em nível de experimento. Nessas reuniões, poderá ser solici-
tada a assessoria de técnicos vinculados às demais Comissões.

Art. 8º Na Sessão Plenária de Apresentação de Trabalhos Iné-
ditos serão apresentados os trabalhos de maior relevância e/ou iné-
ditos que foram selecionados nas Sessões das Comissões Técnicas, 
relacionadas no Art. 4º, Parágrafo 1º.

Art. 9º Na sessão plenária de Assembleia Geral, o Relator de 
cada Comissão Técnica apresentará as informações e conclusões re-
lativas às alíneas “a”, “b” e “c” do Art. 7º e relacionará as instituições/
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entidades e os locais de execução, ressaltando as pesquisas conduzi-
das de forma integrada.

CAPÍTULO V

DOS PARTICIPANTES

Art. 10 A Reunião de Pesquisa de Soja da Região Sul congrega-
rá duas categorias de entidades participantes:

a. De pesquisa:

Entidades Oficiais, Fundações, Organizações de Cooperativas 
Agrícolas e Empresas que realizam pesquisa com soja:

1. Embrapa Soja;
2. Embrapa Clima Temperado;
3. Universidade Federal de Santa Maria - UFSM;
4. Fundação Centro de Experimentação e Pesquisa FUNDACEP/FECO-

TRIGO;
5. Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS;
6. Universidade Federal de Pelotas - UFPEL;
7. Universidade de Passo Fundo - UPF;
8. Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária - FEPAGRO;
9. Empresa de Pesquisa Agropecuária e Difusão de Tecnologia de Santa 

Catarina -EPAGRI;
10. Embrapa Trigo;
11. Universidade de Cruz Alta –UNICRUZ;
12. SANTAGRO;
13. SEEDS –Serviço Especializado em Diagnose de Sementes Ltda;
14. Cooperativa Central de Pesquisa Agrícola - COODETEC.

b. De apoio:

1. Associação Sulina de Crédito e Assistência Rural -ASCAR/Associação 
Rio-grandense de Empreendimentos de Assistência Técnica Extensão 
Rural - EMATER/RS;

2. Empresa de Pesquisa Agropecuária e Difusão de Tecnologia de Santa 
Catarina -EPAGRI;
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3. Federação de Cooperativas Agropecuárias de Santa Catarina - FECO-
AGRO;

4. Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento - DPD Embrapa;
5. Banco do Brasil S/A;
6. Comissão Estadual de Sementes e Mudas do Estado do Rio Grande do 

Sul - CESM/RS;
7. Comissão Estadual de Sementes e Mudas do Estado de Santa Catarina 

CESM/SC;
8. Associação dos Produtores de Sementes do Rio Grande do Sul - APAS-

SUL;
9. Associação de Produtores de Sementes de Santa Catarina - APRO-

SESC;
10. Embrapa Produtos e Mercado;
11. Seção de Defesa Sanitária Vegetal da Delegacia Federal da Agricultura 

do Rio Grande do Sul;
12. Seção de Defesa Sanitária Vegetal da Delegacia Federal da Agricultura 

de Santa Catarina;
13. ANDEF - Associação Nacional de Defesa Vegetal;
14. ANDA - Associação Nacional para Difusão de Adubos;
15. AENDA - Associação das Empresas Nacionais de Defensivos Agrícolas;
16. APAs - Associações de Profissionais de Agronomia.

Art. 11 Outras Instituições podem ser admitidas na RPS-Sul 
desde que:

a. Estejam realizando pesquisa nos Estados de atuação da RPS-Sul, 
definida no Art. 1° deste Regimento;

b. Justifiquem a sua admissão por trabalhos realizados, trabalhos em 
andamento e tenham estrutura de pesquisa na(s) área(s) de atuação 
especificadas no Art. 4°, Parágrafo 1°;

c. Solicitem sua admissão ao Coordenador da RPS-Sul até 30 de abril 
do ano de realização da reunião, sendo a mesma apreciada e aprova-
da na sessão plenária de Assembleia Geral da Reunião, de que trata 
o Art. 5°, alínea f.
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CAPÍTULO VI

DO CREDENCIAMENTO DE REPRESENTANTES E VOTAÇÃO

Art. 12 Cada instituição/entidade de pesquisa indicará os re-
presentantes para cada Comissão Técnica, prevista no Parágrafo 1º 
do Art. 4º, desde que a mesma realize trabalhos nas linhas de pesqui-
sa que caracterizam cada Comissão.

Art. 13 Cada instituição/entidade de pesquisa credenciará um 
titular que terá direito a votos nas Sessões da Comissão Técnica a 
que pertence e na Sessão de Assembleia Geral (Art. 5º, alínea “f”). 
Cada instituição/entidade de pesquisa credenciará também um su-
plente, com direito a voto na ausência do titular.

Art. 14 Cada instituição/entidade de assistência técnica ligada 
ao Sistema EMBRATER (EMATERs) poderá credenciar um titular 
para cada uma das Comissões Técnicas constantes no Parágrafo 1º 
do Art. 4º, o qual terá direito a voto nas Sessões da Comisssão Téc-
nica respectiva. Para a Sessão de Assembleia Geral constante na 
alínea “f” do Art. 5º, essas instituições/entidades credenciarão um 
titular com direito a voto. As instituições/entidades poderão, tam-
bém, credenciar um suplente, em ambos os casos, com direito a voto 
na ausência do titular.

Parágrafo único As organizações ANDA, ANDEF, AENDA e 
APAs terão os mesmos direitos constantes nesse Art. 14°, nas seguin-
tes condições: ANDEF e AENDA nas Comissões Técnicas “c”, “d” e “e” 
com direito a um voto para cada associação, ANDA na “b” e APAs em 
todas as comissões, constantes do Parágrafo 1º, do Art. 4º. 

Art. 15 Para todas as sessões, o regime de votação será o de 
maioria simples (cinquenta por cento mais um dos representantes 
com direito a voto), salvaguardada a possibilidade do voto de miner-
va do Coordenador da Comissão Técnica, nas sessões das Comissões, 
e do Presidente da Mesa, na Sessão Plenária de Assembleia Geral.
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CAPÍTULO VII

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 16 Os trabalhos de organização da Reunião de Pesquisa de 
Soja da Região Sul ficarão a cargo da Instituição/entidade escolhida 
na última reunião, obedecendo a um sistema de rodízio interinstitu-
cional. 

Parágrafo único Apenas as Entidades de Pesquisa enquadra-
das na alínea “a” do Art. 10 entrarão no sistema de rodízio interins-
titucional para organizar a Reunião de Pesquisa de Soja da Região 
Sul - RPS-Sul.

Art. 17 A escolha do Presidente de mesa, para a Sessão Plená-
ria de Assembleia Geral, ficará a cargo da Comissão Organizadora.

Art. 18 Os representantes credenciados pelas instituições par-
ticipantes deverão entregar na Secretaria da Reunião, no momento 
da inscrição, seu credenciamento. Os trabalhos devem ser entregues 
eletronicamente, de acordo com a forma e modelo solicitado pela Co-
missão Organizadora.

Art. 19 Os casos omissos neste Regimento Interno serão resol-
vidos na sessão plenária de Assembleia Geral da Reunião, prevista 
no Art. 5°, alínea f. 

Regimento Interno aprovado na 32ª RPS-Sul (29/07/2004) e atualizado na 38ª 
RPS-Sul (05/08/2010).

Revisão de forma e de linguagem na 41ª RPS-Sul (11/08/2016).




