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Resumo: O presente trabalho tem o objetivo de avaliar se existe aumento na produção e o 
peso de mil grãos em relação ao número de aplicações de fungicida, visando o controle das 
doenças da parte aérea na cultura da soja. O experimento foi conduzido em campo no 
município de São João – PR, na safra 2007/2008. Utilizou-se o fungicida sistêmico do grupo 
químico das Estrobilurinas mais Triazol (Priori Xtra). O ensaio foi conduzido no 
delineamento em blocos ao acaso, com quatro tratamentos e cinco repetições. Nas parcelas 
foram testadas as aplicações de fungicida: a) testemunha (sem fungicida), b) uma aplicação, c) 
duas aplicações, d) três aplicações. Após a análise de variância e teste de médias, observa-se 
para a produtividade que todos os tratamentos foram estatisticamente superiores a testemunha 
(sem aplicação), os tratamentos com uma e duas aplicações de fungicida apresentaram valores 
estatisticamente iguais. A melhor produtividade (3.519 Kg ha-1), foi obtida no tratamento 
onde realizou-se três aplicações. Para o peso de 1000 grãos os tratamentos com uma 
aplicação, com duas e três aplicações foram estatisticamente iguais, onde não diferem entre si, 
ao nível de 5% de probabilidade, porém todos os tratamentos apresentaram valores 
significativamente superiores quando comparados com a testemunha.   
 
Palavras-chave: Glycine max, controle químico, produtividade.   
 

Grains production in terms of fungicide application to control leaf diseases on soybean 

crop 

Abstract: The main goal of this paper is to evaluate if there is am increase in the production 
and the weight of a thousand grains, in relation to the number of fungicide applications, 
aiming the control of the diseases in the aerial part of the soybean culture. The experiment 
was conducted in field in São João municipal district, Paraná state, in the harvest 2007/2008. 
It was used the systemic fungicide of the Estrobilurinas plus Triazol (Priori Xtra) chemic 
group. The test was conducted in the design in blocks by chance, with four treatments and 
five repetitions. In the parts it was tested the fungicide applications: a) Testimony (without 
fungicide), b) One application, c) Two applications, d) Three applications. After the variant 
analysis and tests of average, it is possible to observe to the productivity that all the 
treatments were statistically superior to the testimony (without application), the treatments 
with one and two applications of fungicide presented the same statistical amount. The best 
productivity (3519 Kg ha-1) was obtained in the treatment where it was realized three 
applications. For the weight of 1000 grains, the treatments with one, two and three 
applications were all statically the same, where thy do not differ among them, at the 5% level 
of probability, however, all treatments presented significant superior values when compared 
to the testimony. 
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Introdução 

A soja (Glycine max L. Merril) é uma cultura de clima tropical, onde as áreas de 

produção estão mais concentradas nos Estados Unidos (EUA) e Brasil, devido às condições 

ambientais serem favoráveis ao seu cultivo. O Brasil ocupa a segunda colocação no complexo 

mundial de produção de soja, sendo superado apenas pelos Estados Unidos, tanto em 

produção total como em área cultivada (Braccini et al., 2003). 

A soja é a cultura que possui maior expressão no cenário agrícola nacional, com papel 

sócio-econômico muito importante. A cada ano a cultura da soja tem revelado grandes perdas 

ocorridas através de doenças que são mal diagnosticadas e controladas inadequadas. A 

ferrugem asiática (Phakopsora pachyrhizi) e as doenças de final de ciclo (DFC) representam 

as principais doenças da soja, sendo responsáveis pelas grandes perdas na produtividade 

(Carvalho et al., 2006). 

A importância econômica de cada doença pode variar de ano para ano e de região para 

região, dependendo das condições climáticas de cada safra. As perdas anuais de produção 

ocasionadas por doenças são estimadas em cerca de 15 a 20%, no entanto algumas doenças 

podem causar perdas de quase 100% (Cattelan, 2007).   

Diversos fatores bióticos e/ou abióticos podem afetar a produtividade da soja, com 

destaque para as doenças como ferrugem (Phakopsora pachyrhizi), queima da haste e da 

vagem (Diaporthe phaseolorum var. sojae), pústula bacteriana (Xanthomonas axonopodis pv. 

Phaseoli), septoriose (Septoria glycines), míldio (Peronospora manshurica), podridão negra 

da haste (Macrophomina phaseolina), crestamento de cercospora (Cercospora kikuchii), oídio 

(Microsphaera diffusa), podridão vermelha (Fusarium solani f.sp. glycines), viroses (soybean 

mosaic potyvirus e yellow mosaic vírus). As doenças de final de ciclo (DFC) incluem 

antracnose (Colletotrichum truncatum), mancha parda (Septoria glycines) e crestamento foliar 

de cercospora (Cercospora kikuchii) (Balardin, 2002).   

Com a utilização da semeadura direta, os restos culturais permanecem por um período 

de tempo maior sobre a superfície do solo, fazendo com que se constituam em uma 

importante fonte de inóculo de fungos necrotróficos, causadores das principais doenças que 

ocorrem durante o ciclo da soja (Albiero, 2005). 

As doenças foliares que se manifestam na cultura da soja é um dos fatores principais 

que limitam a obtenção de elevados rendimentos na cultura. Fatores como clima favorável ao 

desenvolvimento de diversas doenças, a monocultura da soja, a alta densidade e o uso do 

sistema de plantio direto vêm contribuindo para aumento da ocorrência e intensidade das 
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doenças o que resulta na diminuição do rendimento de grãos (Reis et al., 2004 apud Gallotti et 

al, 2005).  

A produtividade da cultura da soja é afetada pelas oscilações climáticas que interferem 

diretamente na ocorrência de doenças na lavoura. A cultura tem um potencial genético de 

produção de aproximadamente 18.000 Kg ha-1, porém fatores como fertilidade do solo, 

manejo, estresse hídrico, plantas daninhas, pragas e doenças reduzem o potencial a valores 

abaixo de 4000 Kg ha-1(Ventimiglia et al., 1999). 

A incidência de doenças ocasionadas por fungos é que tem causado grandes perdas aos 

produtores. O oídio (Microsphaera diffusa) e míldio (Peronospora manshurica) são as mais 

comuns, podendo se manifestar durante todo o ciclo ou apenas no final do ciclo de cultivo, 

atualmente a incidência de ferrugem asiática tem se destacado, a qual tem provocado perdas 

de produção estimadas em 112.000 toneladas, cerca de US$ 24,7 milhões (Yorinori, 2002). 

As doenças que ocorrem durante a fase final do ciclo podem causar perdas no rendimento em 

mais de 20%, onde este decréscimo é devido principalmente na redução do peso de mil grãos 

(Guerzoni, 2001).  

Dentre as doenças fúngicas que têm causado dano significativo na cultura da soja, se 

destacam a mancha parda (Septoria glycines), crestamento foliar de Cercospora (Cercospora 

kikuchii), antracnose (Colletototrichum dematium var. truncata), oídio (Microsphaera 

diffusa), ferrugem (Phakopsora pachyrhizi) e cancro da haste (Phomopsis phaseoli f.sp. 

meridionalis) (Balardin, 2002). 

As doenças de final de ciclo são consideradas como “complexo de doenças de final de 

ciclo”, pois ambas ocorrem na mesma época e devido às dificuldades de avaliá-las 

individualmente. Quando as DFC forem associadas aos danos causados por outras doenças 

(cancro da haste, antracnose, nematóides de galhas, nematóide de cisto, podridão branca da 

haste), as perdas serão bem maiores (Farias, 2003).  

A cultura da soja ainda não pode abrir mão da proteção química com fungicidas, 

mesmo apesar de todos os esforços da área de melhoramento genético e biotecnologia na 

obtenção de cultivares resistente às doenças mais destrutivas. Apenas produz econômica e 

estavelmente se for adequadamente protegida (Azevedo, 2001). 

O controle químico em muitos casos é a única técnica eficiente e economicamente 

viável de garantir as altas produtividades e qualidade de produção, que são visadas pela 

agricultura moderna. Os fungicidas desempenham papel predominante, garantindo a colheita 

e tornando mais estável a produção (Filho, 1995). 
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No Brasil ao longo dos anos, a cultura da soja, tem apresentado diversas mudanças nas 

técnicas de manejo. Onde atualmente as principais se referem ao controle das doenças 

fúngicas. Os fungicidas do grupo das estrobilurinas têm proporcionado o controle eficiente de 

diversas doenças, incluindo a ferrugem asiática, também promove ganhos significativos em 

produtividade. É uma das principais adaptações no manejo utilizadas pelos produtores (Fagan, 

2007).   

Costa, (2005) observou que a variação no rendimento de grãos esta relacionada à área 

foliar verde remanescente, mesmo quando as doenças incidiram com baixa severidade. De um 

modo geral aplicações de fungicidas proporcionaram diferença significativa em termos de 

manutenção da área foliar verde e redução da desfolha em relação ao tratamento testemunha.  

Fagan, (2007) verificou que com aplicação da estrobilurina na cultura da soja, ocorre 

aumento no peso 1000 grãos e incremento na produtividade em relação ao tratamento sem 

aplicação.  

O objetivo do presente trabalho foi avaliar se existe aumento na produção de grãos em 

relação ao número de aplicações de fungicida, visando o controle das doenças da parte aérea 

na cultura da soja. 

 

Material e Métodos 

O experimento foi conduzido em campo na safra 2007/2008, no município de São 

João – PR, localizado a 25˚50`45` de latitude Sul, 52˚43`30``de longitude Oeste, 652 m de 

altitude. A área apresenta solo de textura argilosa (64% de argila). Sete dias antes da 

semeadura foi realizada a dessecação da área utilizando o herbicida glyphosate (Roundup 

Wg). 

Realizou-se a semeadura direta da cultivar de soja Coodetec 214RR com ciclo de 

aproximadamente 117 dias, no dia 30/10/2007, utilizando-se 12 sementes por metro, onde se 

teve uma população de aproximadamente 9 a 10 plantas por metro, o espaçamento utilizado 

foi de 0,4 metros. Essa cultivar é de grande utilização no estado do Paraná e na região 

Sudoeste, no entanto é moderadamente resistente ao acamamento.  

Antes da semeadura realizou-se análise química e física do solo, em que foi baseada a 

adubação da cultura. De acordo com a análise foi necessário realizar apenas adubação de 

manutenção. Na adubação de base foram utilizados 310 kg ha-1 da formulação NPK 02-23-23. 

As sementes foram tratadas com Molibdato de Sódio 10,0% e Sulfato de Cobalto 2,0% 

(CoMol), inseticida sistêmico do grupo químico dos Neonicotinóides (Cruiser 350 FS) e 
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fungicida do grupo químico Acilalaninato e Fenilpirrol (Maxin XL). Para semeadura foi 

utilizado uma semeadora PP SOLO 4500 – 10 linhas e um trator Valtra 100 CV.  

Para controle de plantas daninhas nos estádios de desenvolvimento iniciais da cultura, 

utilizou-se o herbicida glyphosate (Roundup Ready) e também o inseticida fisiológico do 

grupo químico Benzoiluréia (Gallaxy), a aplicação foi realizada 28 dias após a semeadura. 

O ensaio foi conduzido no delineamento em blocos ao acaso, com quatro tratamentos e 

cinco repetições. Nas parcelas foram avaliadas as aplicações de fungicidas: testemunha (sem 

aplicação), uma aplicação, duas aplicações e três aplicações. 

O experimento foi composto por 20 parcelas, com 4,5 metros de comprimento e 4 

metros de largura (10 linhas da semeadora), com área de 18 m2. 

Utilizou-se o fungicida sistêmico (Priori Xtra) do grupo químico das Estrobilurina 

mais Triazol (formulação suspensão concentrada), na dose recomendada pelo fabricante (0,3 

L ha-1). As aplicações foram realizadas utilizando um pulverizador de arrasto (Jacto A-17, 

2000 litros), dotado de duas barras, com bicos 110˚-UF-02 espaçados de 50 cm um do outro. 

Com uma vazão de aproximadamente 165 L ha-1. 

 Para controle de insetos foram realizadas três aplicações de inseticidas, onde a 

primeira aplicação foi realizada no estádio de desenvolvimento inicial utilizando-se princípio 

ativo Metamidofós (Tamaron) na dose 0,5 L ha-1, já a segunda aplicação realizada juntamente 

com a primeira aplicação do fungicida utilizando-se do mesmo produto. A terceira aplicação 

realizou-se juntamente com a segunda aplicação do fungicida, onde se utilizou inseticida do 

grupo químico Organosfosforado (Orthene) na dose 0,4 Kg ha-1. 

A primeira aplicação do fungicida foi realizado no estádio R1 (início do 

florescimento), a segunda aplicação no estádio R5.1 (grãos perceptíveis ao tato a 10% da 

granação) e a terceira aplicação no estádio R5.4 (maioria das vagens entre 50% e 75% de 

granação). 

A partir da colheita, no dia 30/03/2008, avaliou-se a produtividade (Kg ha-1) e o peso 

de mil grãos de uma área útil de seis linhas centrais descartando-se meio metro das 

extremidades. Para determinação da produtividade, todas as plantas na área útil da unidade 

experimental foram cortadas e trilhadas com um batedor estacionário marca Nogueira. O 

volume de grãos de cada parcela foi pesado e determinou-se a sua umidade, sendo convertida 

a 13%, para o cálculo do rendimento final. O peso de mil grãos foi obtido através da 

contagem e pesagem dos grãos utilizando-se uma balança de precisão. 
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Resultados e Discussão 

Constatou-se com a realização do experimento que a utilização de fungicida constitui-

se em uma ferramenta importante no controle de doenças na cultura da soja, pois, a aplicação 

de fungicida propiciou aumento no peso de 1000 grãos e na produtividade.    

Como pode ser observado na Tabela 1, a relação entre os tratamentos e a 

produtividade (Kg ha-1) da cultivar de soja CD 214 RR, observa-se que todos os tratamentos 

foram estatisticamente superiores a testemunha que apresenta valor de 2.878 Kg ha-1 ou 47,9 

sacas por hectare. A melhor produtividade (3.519 Kg ha-1), foi obtida no tratamento onde 

realizou-se três aplicações, sendo significativo em relação a testemunha. O tratamento 

testemunha, uma aplicação e duas aplicações de fungicida, apresentaram valores 

estatisticamente iguais, onde não diferem entre si, pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de 

probabilidade. Comparando os tratamentos com uma aplicação, duas aplicações e três 

aplicações, observou-se que não foram significativos ao nível de 5% de probabilidade. A 

aplicação de fungicida diminui a intensidade de doenças foliares, mas, não necessariamente, 

implica em aumento na produtividade (Phillips apud Martins, 2003). Incrementos na 

produtividade em resposta ao uso de fungicidas podem variar conforme o estádio de aplicação 

do produto (Balardin et al., 2001), como também em função do número de aplicações 

(Camargo e Yuyama, 2001). 

Tabela 1 – Produtividade e peso de 1000 grãos da cultivar de soja CD 214 RR em relação ao 
número de aplicações de fungicida 
Tratamento                          Peso de 1000 grãos                    Produtividade 
                                            -------gramas--------                    ----kg ha-1---- 
Testemunha                                  114,7 b                                   2.878 b  
Uma aplicação                              125,0 a                                   3.069 ab 
Duas aplicações                            134,6 a                                   3.341 ab 
Três aplicações                             134,6 a                                   3.519 a 
C.V (%)                                          4,03                                        8,82 
Médias seguidas de mesma letra na coluna, não diferem entre si, pelo Teste de Tukey, ao nível de 5% de 
probabilidade. 
 

Observa-se ainda na Tabela 1 que os valores do peso de 1000 grãos foram 

estatisticamente iguais nos tratamentos com uma aplicação, com duas e três aplicações de 

fungicida, onde não diferem entre si, ao nível de 5% de probabilidade. Os tratamentos com 

duas e três aplicações obtiveram a mesma média com valor de 134,6 gramas. Todos os 

tratamentos apresentaram valores significativamente superiores quando comparados com a 

testemunha (sem aplicação de fungicida) a qual apresentou valor de 114,7 gramas. Tais 

aumentos observados no peso de mil grãos podem explicar, talvez em parte, os incrementos 
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no rendimento da soja quando pulverizada com diferentes números de aplicações de 

fungicida, uma vez que o peso de 1000 grãos é um dos componentes da produção. 

Melo (2006), observou incrementos no peso de 1000 grãos para o tratamento com duas 

aplicações (142,8 gramas) e três aplicações (151,4 gramas), quando comparado com a 

testemunha (sem fungicida). Valores da testemunha e com apenas uma aplicação foram 

estatisticamente iguais (Melo, 2006). 

O controle das doenças pode influenciar na relação entre os componentes do 

rendimento (peso de grãos e peso de mil grãos) e os componentes foliares (área foliar verde e 

desfolha) (Costa, 2005). Portanto, Costa (2005) observou que a variação na produtividade não 

foi diretamente associada à severidade das doenças, mas relacionada à área foliar verde 

remanescente, até mesmo quando as doenças incidiram com baixa severidade.  

O incremento de produtividade observado em função do número de aplicações de 

fungicida pode ter sido ocorrido pela manutenção da área foliar verde e redução da desfolha 

observada nos tratamentos em relação à testemunha. O produto utilizado nesse trabalho age 

de modo sistêmico na planta, onde ocorre através do ativo Azoxistrobina que inibe fortemente 

a germinação de esporos; essa etapa do processo infeccioso envolve um elevado consumo de 

energia, portanto, alta atividade mitocondrial; ele inibe também a penetração do fungo e o 

desenvolvimento micelial no interior dos tecidos. O Ciproconazol não atua na germinação de 

esporos, mas tem forte efeito sobre o crescimento micelial no interior dos tecidos (Syngenta, 

2004).  

Observando-se a Tabela 2, verifica-se efeito significativo entre os tratamentos quando 

comparados com a testemunha (sem aplicação de fungicida). Foram observados incrementos 

de 22,2% para produtividade e 17,3% para peso de 1000 grãos para o tratamento com três 

aplicações de fungicida. Para o tratamento com duas aplicações de fungicida incremento na 

ordem de 16,1% para produtividade e 17,3% para peso de 1000 grãos. Já para o tratamento 

com apenas uma aplicação observa-se incrementos de 6,6% para produtividade e 8,9% para 

peso de 1000 grãos. Com isso constatou-se que as aplicações de fungicida propiciaram 

incrementos significativos tanto no peso de 1000 grãos como na produtividade.  

Tabela 2: Valores médios do peso de 1000 grãos e da produtividade da soja e respectivo 
aumento relativo obtidos na safra 2007/2008 
Tratamento           P 1000        Aumento relativo        Protudividade        Aumento relativo 
                                (g)                        (%)                       (Kg ha-1)                       (%)                                                                                                            
Testemunha           114,7                       -                           2.878                              - 
Uma aplicação       125,0                     8,9                         3.069                            6,6 
Duas aplicações     134,6                   17,3                         3.341                           16,1 
Três aplicações      134,6                   17,3                         3.519                           22,2 



Cultivando o Saber 

Cascavel, v.2, n.1, p.80-90, 2009  

87 

 
Segundo Martins (2003), a utilização de fungicidas constitui-se em uma ferramenta 

importante no controle das doenças, a aplicação de fungicida propiciou aumento no peso de 

1000 grãos e na produtividade, quando comparados com a testemunha. Observou-se 

incrementos de 4,2 a 23,6% na produtividade e de 2,4 a 8,2% no peso de 1000 grãos, quando 

foram utilizados fungicidas para controle das doenças (Martins, 2003). 

Fontana et al, (2006), realizou um trabalho com objetivo de avaliar o manejo de 

doenças na cultura da soja na safra 2005/2006 na região Sudoeste do Paraná, que constitui na 

aplicação de um questionário a 150 produtores. Onde 50,81% dos produtores aplicavam 

apenas uma aplicação de fungicida para controle de doenças na cultura da soja, sendo que 

47,27% realizaram duas aplicações e 1,92% realizaram o controle de doenças através de três 

aplicações. A preocupação com a doença tem levado muitos produtores a adotar a prática da 

aplicação de fungicida de forma preventiva, onerando o custo da lavoura, não levando em 

consideração fatores importantes como incidência e severidade da mesma, estádio fenológico 

da cultura e condições ambientais (Fontana et al, 2006). 

Sabe-se que a chuva é um fator meteorológico bastante importante na ocorrência e 

desenvolvimento de doenças em plantas, pois, além de elevar a umidade do ar e proporcionar 

o molhamento foliar, pode influenciar na dispersão e disseminação dos esporos. Portanto, 

verificou-se que a precipitação acumulada no período de desenvolvimento do experimento 

(30/10/2007 a 30/03/2008) foi de 846 mm. Apesar de a precipitação estar na faixa ideal para 

obtenção de máximo rendimento da cultura da soja, que varia de 480 a 800 mm/ciclo.  

 

Precipitação mensal  (mm)

0

50

100

150

200

250

300

350

nov/07 dez/07 jan/08 fev/08 mar/08

Mês

T
o
ta
l 
(m
m
)

Precipitação (mm)

 

Figura 1: Precipitação mensal acumulada no período de desenvolvimento do experimento. 



Cultivando o Saber 

Cascavel, v.2, n.1, p.80-90, 2009  

88 

Observa-se na Figura 1, que a precipitação foi mal distribuída, onde no estádio de 

desenvolvimento vegetativo que corresponde aos meses de novembro, dezembro e início do 

mês de janeiro, as chuvas foram freqüentes e com alta precipitação. Já no estádio de 

florescimento e enchimento de grãos correspondente aos meses de janeiro, fevereiro e março, 

as chuvas foram dispersas e com baixa precipitação, média de 3,6 mm/dia, período em que a 

cultura precisa de 7 a 8 mm/dia (Embrapa Soja, 2004). 

As altas precipitações ocorridas no estádio de desenvolvimento vegetativo 

favoreceram o crescimento das plantas e consequentemente o acamamento. Já o fato de não 

terem ocorrido precipitações em quantidades suficientes a partir da floração inibiu tanto o 

desenvolvimento da cultura quanto o progresso das doenças na safra 2007/2008.  

O processo infeccioso da doença depende não só da umidade, mas, da interação 

temperatura e umidade, sendo importante à formação do orvalho e a duração de permanência 

deste sobre a cultura (Sentelhas apud Martins, 2003). 

 

Conclusões 

Aplicações de fungicida na parte aérea da cultura da soja visando o controle das 

doenças propiciaram aumento na produção e no peso de mil grãos.  

O tratamento onde foram realizadas três aplicações de fungicida obteve-se a melhor 

produtividade (3.519 Kg ha-1) ou 58,65 sacas/ha. 

Para peso de mil grãos os tratamentos com uma aplicação, com duas e três aplicações 

não diferem entre si, mas todos apresentaram valores significativamente superiores quando 

comparados com a testemunha (sem aplicação). 
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