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“A menos que modifiquemos a nossa maneira 

de pensar, não seremos capazes de resolver os 

problemas causados pela forma como nos 

acostumamos a ver o mundo”.  

 

Albert Einstein



 

RESUMO 

 

AZOSPIRILLUM BRASILENSE, BIOPOLÍMERO E FUNGICIDA NA REDUÇÃO 

DAS MANCHAS AMARELA, MARROM E FERRUGEM NA CULTURA DO TRIGO 

 

AUTOR: Giovane Matias Burg 

ORIENTADOR: Thomas Newton Martin 

 

O trigo é um cereal de ampla adaptação, cultivado desde o Rio Grande do Sul até a região 

central do Brasil, sob diferentes condições e intensidade de doenças. Assim, objetivou-se com 

essa pesquisa verificar a eficiência da bactéria Azospirillum brasilense, de um biopolímero e 

da aplicação de fungicida, no controle de doenças foliares na cultura do trigo. O experimento 

a campo foi realizado na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Santa Maria, RS. A 

cultivar utilizada foi a Quartzo, sendo realizadas avaliações de severidade, área abaixo da 

curva de doença, massa de hectolítrico, produtividade e massa de mil grãos. O delineamento 

utilizado foi de blocos ao acaso com quatro repetições por tratamento segundo um modelo 

bifatorial (3 x 4). O primeiro fator foi constituído por três níveis (0, 3, 6 aplicações) do 

fungicida Trifloxistrobina 150,0 g/L + Protioconazol 175,0 g/L. Sendo a testemunha sem 

aplicação de fungicida, com três aplicações do fungicida químico, realizadas nos estádios de 

afilhamento pleno, emborrachamento pleno e antese. E para as seis aplicações foram no 

afilhamento pleno, alongamento, emissão da folha bandeira, emborrachamento pleno, 

espigamento e antese. No segundo fator, foram utilizados quatro níveis constituídos em (i) 

testemunha, (ii) A. brasilense, (iii) biopolímero, (iv) A. brasilense + biopolímero. As 

avaliações fisiológicas foram realizadas no laboratório de Biotecnologia Vegetal do 

Departamento de Biologia da UFSM, e consistiram-se da coleta e avaliação de quatro plantas 

de cada um dos tratamentos descritos anteriormente. As plantas foram coletadas e avaliadas 

no estádio da antese. As avaliações fisiológicas foram: peróxido de hidrogênio (H2O2), 

peroxidação lipídica (T-Bars), superóxido dismutase (SOD), guaiacol peroxidade (POD), 

clorofila T (CLOROT) e carotenoides (CARO). As maiores produtividades de grãos foram 

encontradas nas aplicações com fungicidas químicos. Os tratamentos com Azospirillum e 

biopolímero, associados ou isoladamente não tiveram influência no aumento da produtividade 

e nem para o controle de doenças. Em laboratório as aplicações dos tratamentos tiveram 

diferença significativa para as variáveis SOD, POD, CLOROT e CARO. Na SOD ocorreu 

aumento da atividade enzimática quando aplicado o tratamento de fungicida químico, e para 

POD ocorreu ativação dessa enzima tanto para os tratamentos de A. brasilense e biopolímero 

e para fungicida químico, onde essas enzimas estão atuando como mecanismo de defesa da 

planta. Na CLOROT e CARO as maiores médias encontradas foram nos resultados com 

aplicação de fungicida, sendo assim sua maior média corresponde ao maior concentração de 

CLOROT e CARO nas plantas e ocasionando efeito positivo de defesa para a planta. 

 

Palavras-chave: Doenças foliares. Controle. Drechslera tritici repentis. Bipolaris 

sorokiniana. Puccinia triticina Erikss. Triticum aestivum. 



 

ABSTRACT 

 

AZOSPIRILLUM BRASILENSE, BIOPOLÍMERO AND FUNGICIDA IN THE 

REDUCTION OF YELLOW, BROWN AND RUST STAINS IN THE WHEAT 

CULTURE 

 

AUTHOR: Giovane Matias Burg 

ADVISOR: Thomas Newton Martin 

 

Wheat is a widely adapted cereal grown from Rio Grande do Sul to the central region of 

Brazil under different cultivation conditions and disease intensity. Thus, the objective of this 

research was to verify the efficiency of the bacterium Azospirillum brasilense, a biopolymer 

and the application of fungicide, in the control of foliar diseases in wheat. The field 

experiment was carried out at the Federal University of Santa Maria (UFSM), Santa Maria, 

RS. The cultivar used was Quartz, being evaluated severity, area below the disease curve, 

hectoliter mass, productivity and mass of a thousand grains. The experimental design was a 

randomized block design with four replicates per treatment according to a two-factor model (3 

x 4). The factors were constituted by three levels (0, 3, 6 applications) of the fungicide 

Trifloxystrobin 150.0 g / L + Prothioconazole 175.0 g / L. Being the control without 

application of fungicide, with three applications of the chemical fungicide, carried out in the 

stages of full peeling, full rubber and anthesis. And for the six applications were in the full 

finning, stretching, issuance of flag sheet, full rubber, piercing and anthesis. In the second 

factor, four treatments were used: (i) control, (ii) A. brasilense, (iii) biopolymer, (iv) A. 

brasilense + biopolymer. The physiological evaluations were carried out at the Plant 

Biotechnology laboratory of the Department of Biology of UFSM, and consisted of the 

collection and evaluation of four plants of each of the treatments described previously. The 

plants were collected and evaluated at the anthesis stage. The physiological evaluations were: 

hydrogen peroxide (H2O2), lipid peroxidation (T-Bars), superoxide dismutase (SOD), 

guaiacol peroxidase (POD), chlorophyll T (CLOROT) and carotenoids (CARO). The highest 

grain yields were found in applications with chemical fungicides. The treatments with 

Azospirillum and biopolymer, associated or isolated, had no influence on the increase of 

productivity nor for the control of diseases. In the laboratory treatments applications had a 

significant difference for the variables SOD, POD, CLOROT and CARO. In SOD, the 

enzymatic activity was increased when the chemical fungicide treatment was applied, and for 

POD, activation of this enzyme was carried out both for A. brasilense and biopolymer 

treatments and for chemical fungicide, where these enzymes are acting as a defense 

mechanism of the plant. In CLOROT and CARO, the highest averages were found in the 

results with fungicide application, and its highest average corresponds to the highest 

concentration of CLOROT and CARO in the plants and causing a positive defense effect for 

the plant. 

 

Keywords: Leaf diseases. Control. Drechslera tritici repentis. Bipolaris sorokiniana. Puccinia 

triticina Erikss. Triticum aestivum. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O trigo (Triticum aestivum L.) constitui a base da alimentação humana em muitos 

países. O Brasil é considerado um dos maiores importadores de trigo e seu consumo nacional 

está em torno de 10,5 milhões de t de grãos. De acordo com a Embrapa Trigo, as perdas na 

produtividade de grãos causadas pelas doenças em trigo são em média de 44,6%, o 

equivalente a 1.152 kg ha
-1

 (19,2 sacas de 60 kg) de trigo por hectare. Não estando 

quantificados a qualidade dos grãos colhidos. A eficiência do controle de doenças fúngicas 

ocorre com a utilização de métodos integrados que consideram os métodos culturais, 

biológicos e químicos (MACIEL, 2012). 

 Como os fatores para baixa produção de trigo relaciona-se a instabilidade climática, 

como excesso de chuvas, especialmente na colheita, que afeta a qualidade e produtividade dos 

grãos. A chuva durante a semeadura gera problemas associados a manchas foliares e na 

colheita afeta a qualidade. O sistema plantio direto, por sua vez, está diretamente associado à 

cobertura morta para proteger o solo. A manutenção dessa cobertura morta só tornar-se-á 

viável por meio de sistemas adequados de rotação de culturas (SANTOS et al., 1993). A 

rotação de culturas permite produzir e estabilizar a produtividade de grãos pela diversificação 

de espécies (RUEDELL, 1995; SANTOS et al., 1996). Isso ocorre em virtude da completa 

decomposição microbiana de resíduos vegetais e, consequentemente a eliminação do inóculo 

de doença da área de cultivo (REIS, 1991). As doenças foliares interferem na produtividade 

de grãos pela redução ou destruição da área foliar sadia. O oídio (Blumeria sp.), a ferrugem da 

folha (Puccinia triticina Eriks), a mancha amarela (Drechslera tritici-repentis (Died) Drechs.), 

a mancha marrom (Bipolaris sorokiniana) a septoriose (Septoria nodorum) a giberela 

(Gibberella zeae) e a Brusone (Magnaporthe grisea) são as principais doenças foliares do 

trigo na Região Sul do Brasil (REIS; CASA, 2007). As reduções na produtividade podem 

atingir até 79% para oídio (CASA et al., 2009), 63% para a ferrugem da folha (SANTANA, 

2009), 80% para mancha marrom (MEHTA et al., 1992), 48% para mancha amarela (REES; 

PLATZ, 1983), 31% para septoriose (CASA et al., 2009), e até perdas em peso por espiga de 

74% para brusone (GOULART, 2009), 60% para a giberela (PANISSON, 2002). No manejo 

das doenças na cultura do trigo utilizam-se práticas integradas, como cultivares resistentes ou 
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tolerantes, sementes sadias, tratamento de semente com fungicida, semeadura na época 

indicada, rotação de culturas e aplicação de fungicidas (REIS; CASA, 2007). Sementes sadias 

e rotação de culturas são fundamentais para controle de manchas foliares em lavoura de 

plantio direto (ZAMBOLIM; CASA; REIS, 2000). O ciclo precoce e semeadura na época 

adequada são recomendados especialmente para minimizar danos de ferrugens e oídio 

(MEHTA et al., 1992). Nesses aspectos, é considerada que para a proteção das plantas deve 

ser avaliada a existência de custos que esta relacionada no fenômeno de indução de 

resistência.  

A utilização de biopolímeros e Azospirillum brasilense no controle de doenças está 

associada ao controle sustentável e eficiente de doenças na agricultura, para obtenção de uma 

alta qualidade e produtividade agrícola. Dessa forma, a aplicação indiscriminada de 

agroquímicos nas plantações pode ocasionar poluição no meio ambiente, desenvolver 

resistência por parte dos microrganismos fitopatogênicos e causar danos à saúde humana. Os 

métodos biológicos que são compostos naturais ou biodegradáveis, podem se constituir 

alternativas viáveis em relação ao método químico tradicional, principalmente por não 

contaminarem o ambiente e não deixarem nos produtos tratados resíduos tóxicos prejudiciais 

ao homem e aos animais (LANG et al., 2002). O uso de organismos e de produtos derivados 

que são metabólitos para prevenção de doenças em vegetais ecologicamente viável e 

normalmente seguro, tem efeito fungistático que possui sua função de induzir a resistência 

natural das plantas e pode prover proteção por um longo prazo para a cultura, sendo uma 

alternativa de controle de fungos fitopatógenicos (MAZARO et al., 2008). No final do ciclo 

de desenvolvimento das culturas, as plantas possuem sua resistência reduzida natural ao 

ataque de patógenos, o que contribui para a manifestação de infecções quiescentes e o 

aumento da incidência e severidade das doenças. Esse declínio da resistência natural pode ser 

ocasionado devido ao aumento dos requerimentos nutricionais do patógeno, à diminuição na 

produção de compostos antifúngicos pré-formados e de fitoalexinas e ao aumento da ativação 

dos fatores de patogenicidade dos fungos (PRUSKY, 1996). Assim, o objetivo dessa pesquisa 

foi avaliar a eficiência da bactéria Azospirillum brasilense, de um biopolímero e da aplicação 

de fungicida, no controle de doenças foliares na cultura do trigo. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 USO DE BIOPOLÍMERO E IMPORTÂNCIA DE FUNGICIDAS NA CULTURA DO 

TRIGO 

 As doenças que incidem na parte aérea, como as ferrugens, o oídio, as manchas 

foliares e da espiga podem causar prejuízos consideráveis, especialmente sob condições 

climáticas favoráveis ao desenvolvimento de epidemias (SANTOS et al, 2011). A eficácia do 

controle químico depende muito da tecnologia de aplicação e do momento ou critério para seu 

início (REIS; CASA, 2007).  

 O uso de produtos químicos tem provocado algumas restrições no seu uso 

mundialmente, sendo o seu uso de forma eficiente na prevenção de doenças nas plantas. Por 

isso, novas alternativas em meios científicos para o controle de fitopatógenos como o controle 

biológico que visa atender as exigências do mercado consumidor, sendo ele a utilização de 

biopolímeros (STADNIK & MARASCHIN, 2004; BETTIOL & MORANDI, 2009). 

 A utilização dos polímeros naturais apresenta ampla aplicabilidade em diversas áreas 

de estudo, devido a sua fácil obtenção e das propriedades relacionadas à biocompatibilidade e 

biodegradabilidade. Entre esses polímeros destacam-se a quitina e a quitosana (AZEVEDO et 

al., 2007). A quitina é um biopolímero formado por unidades monoméricas repetidas de 

β-1,4-N-acetilglucosamina. Após a celulose, o biopolímero é encontrado em maior 

abundância e distribuição na natureza, estando presente como elemento estrutural em animais 

invertebrados, na maioria dos artrópodes e na parede celular de fungos, principalmente os da 

classe Zygomycetes, ordem Mucorales (FRANCO et al., 2005). A quitosana é um polímero de 

D-glucosamina que é derivada da desacetilização da quitina que é encontrada naturalmente na 

parede celular de fungos da classe Zygomycetes podendo apresentar até 50% em sua 

estrutura. 

 A utilização no uso de biopolímero induz mudanças morfológicas, alterações 

estruturais e desorganização molecular em fungos, apresentado efeito similar ao uso de 

fungicida e bactericida (RABEA et al., 2003). A quitosana pode ativar várias respostas de 

defesa no tecido vegetal, ocasionando lignificação, indução de síntese de calose, elicitação da 

produção de fitoalexinas, de peróxido de hidrogênio (H2O2), acúmulo de quitinase, síntese de 
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inibidores de proteinase e induzir a atividade da fenil-alanina amonialiase. Pode ainda 

aumentar enzimas hidrolíticas como quitinases e glucanases, induzindo a resistência natural 

das plantas (PACHECO et al., 2008). Adicionalmente, a quitosana induz a produção de 

espécies reativas de oxigênio (EROS) nas células dos fungos causando estresse oxidativo, 

tendo consequentemente danos aos principais componentes da célula (proteínas, lipídios, 

DNA e outros) (SINGH et al., 2008). A quitosana apresenta uma alta massa molecular e 

cargas positivas, interagindo com os resíduos das macromoléculas com cargas negativas, 

quando expostas sobre a superfície celular fúngica, o que modifica a permeabilidade da 

membrana plasmática (DI PIERO; GARDA, 2008). 

 A aplicação de fungicidas deve garantir a sustentabilidade econômica e ambiental da 

atividade agrícola. Assim, como a escolha do método para redução do desenvolvimento do 

fungo na planta e ainda estabelecer a economicidade do seu controle, na qual se justifica 

aplicação de fungicida, pois contribui para a redução da poluição ambiental e aumento do 

custo de produção. 

 

2.2 AZOSPIRILLUM BRASILENSE COMO PROMOTOR DE DEFESA NA CULTURA DO 

TRIGO 

 

 As gramíneas apresentam sistema radicular fasciculado, tendo vantagens sobre o 

sistema pivotante das leguminosas para extrair água e nutrientes do solo (FORNASIERI 

FILHO, 2008). Descobertas sobre o potencial das bactérias diazotróficas de vida livre, do 

gênero Azospirillum, fixadoras de nitrogênio atmosférico (BODDEY; DÖBEREINER, 1995). 

Essas bactérias são de vida livre, presentes em todos os tipos de solo, possuindo um diâmetro 

de um micrômetro (µm) e o comprimento de 2,1 a 3,8 µm (SILVA et al., 2004), são curvas, 

móveis e de variadas origens geográficas (HUERGO, 2006). A temperatura ótima de 

crescimento varia entre 28 e 41ºC, dependendo da espécie (ECKERT et al., 2001).  

 Quando o Azospirillum brasilense está associado nas raízes das plantas essa bactéria 

pode contribuir com a fixação de nitrogênio. Pesquisas e perspectivas para os próximos anos 

indicam que haverá um aumento substancial no uso de fertilizantes no Brasil para atender a 

intensificação da agricultura e a recuperação de áreas agrícolas degradadas. Dessa forma, a 
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proposição de alternativa que usem mais eficientemente o N atmosférico pela fixação dada 

por bactérias, o que visa reduzir os custos e garantir a sustentabilidade do sistema (HUNGRIA, 

2010).  

 Essas bactérias possuem a capacidade colonizar o sistema radicular, pela presença de 

flagelos na sua estrutura (DE WEERT et al., 2002). As modificações na morfologia das raízes 

inoculadas com Azospirillum podem estar relacionadas a substâncias promotoras do 

crescimento secretadas pela bactéria (ROESCH et al. 2005), que produzem e liberam 

substâncias como auxinas, giberelinas e citocinina. A auxina ácido 3-indolacético (AIA) é a 

mais importante (DOBBELAERE et al., 2003), sendo responsável pelo aumento do 

comprimento radicular, número de pelos e raízes laterais favorecendo outros efeitos, 

tolerância a estresses ambientais, aumento na absorção de água e minerais (BASHAN et al., 

2004; DOBBELAERE et al., 2001). Esse fitormônio, em baixas concentrações, estimula o 

crescimento das raízes, porém, em altas concentrações causam efeito inibitório 

(DOBBELAERE et al., 2002). A resposta da planta a estresses abióticos envolve a ativação de 

hormônios, redox, óxido nítrico, cinase e cálcio em vias de sinalização que na maioria desses 

caminhos também são desencadeadas por diversas bactérias naturais encontradas no solo 

(CASSÁN, 2016). 

 Dentre as alternativas de proteção de culturas contra os patógenos citam-se o controle 

biológico exercido por algumas bactérias promotoras de crescimento. Sendo que o 

Azospirillum brasilense é capaz de colonizar muitas espécies vegetais (BASHAN et al. 2004). 

Inicialmente o A. brasilense pode atuar como fixador de nitrogênio induzindo a produção de 

fitohormonios que agem na redução do nitrato e na solubilização do fosfato (BASHAN et al., 

2004). As bactérias que habitam as raízes de plantas e exercem efeitos positivos sobre elas são 

denominadas rizobactérias, promotoras de crescimento vegetal. Os efeitos positivos desses 

organismos podem ocorrer por influência direta (aumento da solubilização e entrada de 

nutrientes ou produção de reguladores de crescimento vegetal), ou de forma indireta na 

supressão de patógenos, por produção de sideróforos ou antibióticos (ASGHAR et al., 2002). 

Esses sideróforos são compostos de baixa massa molecular com alta afinidade de ferro 

(GUERINOT, 1994).  
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 Os microrganismos do solo solubilizam o ferro em ambientes de baixa concentração, 

assim havendo uma melhor disponibilidade de nutrientes para a planta por meio de sua 

captação (CHAIHARN et al., 2009). Algumas bactérias produzem sideróforos do tipo 

hidroxamato e outras produzem do tipo catecol. Os estudos sobre Azospirillum brasilense na 

produção de sideróforos bacterianos relatam a produção de ácido salicílico entre os que 

possuem uma função mais importante como regulador da resistência adquirida contra infecção 

de patógenos (DELANEY et al., 1994). A colonização da superfície ou do interior das raízes e 

da parte aérea da planta, fixam o N2 atmosférico e logo o disponibilizam para a planta, que 

atualmente, utilizando variedades de plantas e estirpes bacterianas eficientes, podem suprir 

mais de 50% do N necessário à planta (HUNGRIA, 2011).  

 As aplicações de inoculação com a bactéria Azospirillum brasilense podem ser 

realizadas via sementes, com a aplicação do produto feita na forma sólida (como turfa) ou na 

forma líquida (via aplicação foliar). Estudos recentes com a inoculação com Azospirillum 

brasilense via foliar tem sido alvo de pesquisas, mas com poucos estudos sobre a melhor 

época e as aplicações via foliar para obtenção de bons resultados na produtividade do trigo. 

 

2.3 MECANISMOS DE RESISTÊNCIA NAS PLANTAS  

 

 As doenças das plantas se manifestam num fenótipo em um limitado número de 

espécies hospedeiras, e patógenos que foram inoculados em espécies não hospedeira tendem a 

perder a sua capacidade de crescer e infectar e que encontram um mecanismo de resistência 

(LAMB et al., 1989). Existem mecanismos de defesa da planta contra patógenos e são de 

grande diversidade e de extrema efeciência (ROMEIRO, 1999). A resistência do hospedeiro a 

um microrganismo patogênico pode ser definida, sob o aspecto fisiológico, como a 

capacidade da planta em atrasar ou evitar a entrada ou a subsequente atividade do patógeno 

em seus tecidos (PASCHOLATI, 2005). Os mecanismos de resistência podem ser 

classificados como pré-formados (ou passíveis, constitutivos) e pós-formados (ou ativos, 

induzíveis) (KUC, 2001). Esses fatores de resistência pré-formados incluem aqueles que estão 

presentes nas plantas antes do contato com os patógenos, e no caso dos pós-formados, se 
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mostram ausentes ou presentes em pequenos níveis antes da infecção, sendo produzidos ou 

ativados em resposta a presença dos patógenos.  

 Barreiras físicas são chamadas as estruturas que atuam nas plantas que impede a 

entrada e colonização do patógeno nos tecidos das plantas, e que as reações químicas 

produzidas que ocorrem nas células dos hospedeiros produzem substâncias que se mostram 

tóxicas ao patógeno que condições adversas ao crescimento deste no interior da planta 

(SCHWAN-ESTRADA et al., 2008). O conjunto de associação e combinação de reações de 

mecanismo estrutural e bioquímico juntamente com o emprego na defesa da planta são 

distintas em diferentes relações entre patógeno e o hospedeiro, em que essas combinações 

para a defesa dependem com a idade da planta e do tipo de órgão e tecido que esta sendo 

atacado, juntamente relacionado com as condições nutricionais da planta e condições 

climáticas (AGRIOS, 2005). 

 Os agentes capazes de induzir a resistência em plantas podem apresentar natureza 

química variada, que demonstra a não existência de características estrutural única na 

determinação da atividade elicitora (STANGARLIN et al., 1999). Pode ser classificada os 

elicitores na fonte da molécula elicitora caracterizadas entre elicitores bióticos e abióticos, em 

que a caracterização da primeira classe inclui todas as moléculas derivadas de 

microrganismos vivos a segunda classe inclui fatores ambientes caracterizados como de 

estrese, luz UV e metais pesados, compostos químicos com ação similar a hormônios ou 

moléculas que sinalizam as plantas (LANCIONI, 2009) 

 

2.4 ELICITORES  

 

 O termo elicitor tem como finalidade de moléculas induzirem a produção de 

fitoalexinas, onde passam desenvolver compostos estimulantes de defesa na planta (THAKUR; 

SOHAL, 2013). De acordo com Eder e Cosio (1994), a finalidade de um elicitor é induzir 

uma série de respostas de uma maneira paralela ou sequencias e são divididos em duas 

categorias como sinais exógenos e endógenos. Os indutores exógenos são sinais primários na 

interação planta e patógeno (proteínas, glicoproteínas, oligossacarídeos, ácidos graxos) e seus 

derivados são classificados como possíveis indutores exógenos. Os elicitores endógenos que 
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possuem características de componentes do sistema de transdução de sinal intercelular de 

plantas, e caracteriza como espécie específicos que as moléculas codificadas por genes de 

avirulência (Avr) do patógeno ou não ser espécie específicos, como fragmentos de parede 

celular da planta liberados durante o processo de infecção, sendo estes provocam uma 

resposta de defesa para minimizar a doença (WIT, 2007). 

 Para serem reconhecidos pelas células das plantas, os elicitores possuem interações 

com receptores específicos na membrana plasmática, onde geram sinais que então ativam os 

genes no núcleo da célula que são envolvidos nas reações de defesa da planta (YOSHIKAWA 

et al., 1993). Os fatores que acontecem na sinalização é quando após a percepção do elicitor, 

que inclui a fosforilação reversível de proteínas, mudanças na atividade de proteínas de 

membrana, variações nas concentrações de cálcio livre no citossol e no núcleo, e produção de 

óxido nítrico e espécies reativas de oxigênico. Esses eventos geralmente duram nos primeiros 

minutos até poucas horas depois da percepção do elicitor, em que essas diferenças de eventos 

de sinalização permitem a amplificação da transdução de sinal e garante a obtenção de 

reações de defesas efetivas (VERHAGEN et al., 2006). 

 

2.5 PRINCIPAIS DOENÇAS FOLIARES NA CULTURA DO TRIGO 

 

2.5.1 Mancha Marrom 

 

 Uma das principais doenças que causam danos na cultura do trigo é a mancha marrom, 

causada pelo fungo Bipolaris sorokiniana sendo uma das principais doenças foliares da 

cultura do trigo com ocorrência predominante em regiões quentes e úmidas (KUMAR, 2011). 

Os sintomas visíveis dessa doença têm como característica pequenas manchas ovais de 3 a 4 

mm e de coloração marrom-escuro a negra e visível nas folhas, bainhas e no colmo das 

plantas de trigo. Suas características possuem expansão e que torna elípticas e com abundante 

esporulação do fungo (BOCKUS, 2010). Dentre as doenças foliares, ocorre também a 

podridão radicular da planta e assim ocorrendo uma morte prematura da planta e que em 

condições favoráveis as espiguetas também podem ser infectadas gerando o abortamento dos 

grãos da planta. Sementes sadias, rotação de culturas e cultivares com resistência parcial são 
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as principais medidas empregadas para o manejo da doença visando minimizar as perdas na 

produção (BOCKUS ET AL., 2010). 

A importância de proteção das folhas de doenças é que os carboidratos formados no 

período da pré-antese são realocados para os grãos de trigo independente da ocorrência ou não 

da epidemia de doenças foliares, dessa forma fica demonstrada a importância das folhas dos 

diferentes dosséis da planta de trigo para o eficiente acúmulo de reservas na pré-antese que 

mais tarde serão remobilizadas para o completo enchimento dos grãos (BANCAL, 2007). As 

doenças e a sanidade de toda parte aérea do trigo que esta incluindo a folha bandeira, é 

importante para aumentar a produção e a qualidade dos grãos considerando que a severidade 

de doenças tem grande impacto na fotossíntese bem como em outros importantes processos 

metabólicos que ocorrem nas plantas (DOMICIANO, 2009). 

 

2.5.2 Mancha Amarela 

 

A mancha amarela da folha do trigo, causada por Drechslera tritici-repentis, é de 

ocorrência mundial, sendo uma das principais doenças que causam perdas significativas à 

cultura na região Sul, onde o clima na primavera é bastante favorável ao seu desenvolvimento 

(SANTANA, 2009). As lesões podem caracterizam-se como centro pardo-escuro e bordas 

arredondadas com halo amarelo de tamanho indefinido e se desenvolvem na faixa de 

temperatura entre 18 e 28 ºC e em período de molhamento de 30 horas (EMBRAPA TRIGO, 

2006). Esses danos que são causados estão relacionados à redução da taxa fotossintética da 

planta provocando um menor número de grãos, com peso e qualidade inferiores (TONIN, 

2012). O método de controle para essa doença se recomenda o manejo integrado, no que se 

caracteriza de práticas como, escolha de cultivares menos suscetíveis e da época e do local 

menos favoráveis ao desenvolvimento da doença (EMBRAPA, 2014). Outro método de 

controle da doença é a adoção da rotação de culturas com ervilhaca, ervilha, nabo forrageiro, 

trevos, entre outras; a eliminação de plantas voluntárias e a aplicação de fungicidas 

registrados para a cultura (EMBRAPA, 2010).  

O patógeno é um fungo necrotrófico, que é capaz de sobreviver entre uma safra e outra 

nos restos culturais deixados sobre o solo, em função do sistema de plantio direto, em que 
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nesse período as estruturas provenientes de reprodução sexual, pseudotécios, são formadas. 

Com a maturação destes, ocorre a liberação de ascosporos, os quais são capazes de infectar 

novas plantas logo no início de sua emergência. Neste momento não se realizando o controle 

desse patógeno e as condições climáticas forem favoráveis no caso a ocorrência de chuva e 

vento, essa doença progride e infecções secundárias se multiplicam entre as plantas na lavoura. 

Os fatores que contribuem para o aparecimento dessa doença estão relacionados à umidade, 

temperatura, luz, idade da planta, posição da folha, genótipo do hospedeiro e virulência do 

isolado são variáveis que contribuem para a quantidade de inóculo a ser produzida e 

consequentemente na severidade da doença (COX; HOSFORD, 1987; CIUFFETTI; TUORI, 

1999; PRESTES, 2002). Os Tratamentos da parte aérea com fungicidas é também uma 

estratégia recomendada e muito utilizada que por sua vez está relacionado com as condições 

climáticas, que em períodos chuvosos a doença se torna mais grave e consequentemente o 

controle se torna mais difícil em relação as condições do terreno na entrada de máquinas para 

pulverização nas lavouras (SINGH, 2002). Entre os diversos fatores que compõem a 

resistência do trigo à mancha amarela, estão genes que governam características de 

sensibilidade a toxinas do patógeno, que são responsáveis por sintomas de necrose e clorose 

durante a infecção pelo fungo no tecido vegetal, conhecidas como toxinas seletivas ao 

hospedeiro (HST). Alguns desses genes já estão mapeados nos cromossomos de trigo, 

havendo disponível marcadores moleculares bastante próximos a eles, podendo assim serem 

utilizados como ferramenta molecular na seleção assistida de plantas com maior nível de 

resistência (CIUFFETTI et al., 1997; EFFERTZ et al., 2002). 

 

2.5.3 Ferrugem do Trigo 

 

A ferrugem da folha do trigo, causada por Puccinia triticina, é considerada uma 

doença de grande importância em praticamente todas as regiões onde o trigo é cultivado no 

mundo (SMALE, 1998) e de ocorrência frequente no Sul do Brasil. O surgimento de novas 

raças do patógeno faz da ferrugem da folha uma das doenças que mais limitam a 

produtividade do trigo no Brasil (REIS et al., 2006). A ferrugem da folha ocorre 

principalmente em cultivares suscetíveis e é pouco influenciada por práticas culturais (REIS; 
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CASA, 1997). As perdas em rendimento estão relacionadas com o estádio de 

desenvolvimento da planta em que a doença ocorre e, principalmente da severidade, a qual é 

função de suscetibilidade da cultivar, da virulência da raça fisiológica e das condições de 

ambiente (CHAVES et al., 2006). As temperaturas que favorecem ao seu desenvolvimento 

variam na faixa entre 15 e 20 °C com elevada umidade do ar e no mínimo de três horas de 

umidade contínua sendo que o período de molhamento foliar depende da temperatura. Se a 

temperatura for de 20 °C, o tempo de molhamento é de três horas, já a 10 °C o molhamento 

varia de 10 a 12 horas contínuas. Os sinais que prevalecem da ferrugem da folha são 

caracterizados pela presença de pústulas de formato ovalado, de coloração avermelhada 

disseminadas predominantemente na região adaxial do limbo foliar (ROELFS et al., 1992).  

A característica de surgimento dessa doença se da desde a primeira folha até 

maturação da planta, onde inicialmente surgem pequenos urédios arredondados, 

amarelo-alaranjados, dispostos sem ordenação, de preferência localizados na face superior das 

folhas, estendendo-se às bainhas. Essas pústulas, com cerca de 1,5 mm de diâmetro, sucedem 

as pústulas teliais, pretas e ovais. Estas frutificações ficam sempre recobertas pela epiderme 

até o final do ciclo da planta. A ferrugem da folha do trigo é a doença mais comum desta 

cultura e suas perdas em rendimento de grãos podem chegar a 50% da produtividade (REIS et 

al., 1997).  

O uso de cultivares resistente se predomina o melhor controle, mas a grande 

habilidade da ferrugem em suplantar genes de resistência específicos, havendo atualmente, 

virulência para a maioria dos genes mundialmente conhecidos (SINGH et al. 2002). Outras 

medidas de controle é a eliminação de plantas voluntárias e de hospedeiros secundários que, 

auxiliam na redução do patógeno, em que o patógeno sobrevive no verão-outono parasitando 

plantas de trigo voluntárias que se constituem na principal fonte de inóculo primário no Brasil 

(REIS, 1997). Com grande eficiência a ser considerado o controle químico é o método mais 

utilizado para o controle da ferrugem da folha do trigo, onde que as aplicações devem seguir 

critérios baseado na severidade e no limiar de dano econômico (LDE) e para isso é necessário 

quantificar a doença (fitopatometria). Essa quantificação tem a importância de determinar as 

medidas de controle usadas no manejo, bem como para verificar a eficiência de produtos 
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fitossanitários e a maneira mais adequada de avaliar a severidade de doenças, é pela 

porcentagem de tecido foliar doente em relação à área foliar (AMORIM, 1995). 
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3 ARTIGO 1 – MANEJO DE FUNGICIDA, AZOSPIRILLUM BRASILENSE E 

BIOPOLIMERO NA REDUÇÃO DE DOENÇAS FOLIARES NO TRIGO 

 

RESUMO 

 

A aplicação de fungicidas exerce função importante no controle de doenças na cultura do trigo. 

Sem as medidas de controle, as doenças foliares podem causar reduções significativas na 

produtividade e na qualidade de grãos. Assim, objetivou-se com essa pesquisa verificar a 

eficiência da bactéria Azospirillum brasilense, de um biopolímero e da aplicação de fungicida, 

no controle de doenças foliares e produtividade de grãos na cultura do trigo. O experimento a 

campo foi realizado na Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS. A cultivar 

utilizada foi a Quartzo, sendo realizadas avaliações de severidade, área abaixo da curva de 

doença, massa de hectolítrico, produtividade e massa de mil grãos. O delineamento utilizado 

foi de blocos ao acaso com quatro repetições segundo um modelo bifatorial (3 x 4). Os fatores 

foram constituídos por três níveis (0, 3, 6 aplicações) do fungicida Trifloxistrobina 150,0 g/L 

+ Protioconazol 175,0 g/L. Sendo a testemunha sem aplicação de fungicida, três aplicações do 

fungicida químico, realizadas nos estádios de afilhamento pleno, emborrachamento pleno e 

antese. E para as seis aplicações foram no afilhamento pleno, alongamento, emissão da folha 

bandeira, emborrachamento pleno, espigamento e antese. No segundo fator, foram utilizados 

quatro tratamentos constituídos em (i) testemunha, (ii) A. brasilense, (iii) biopolímero, (iv) A. 

brasilense + biopolímero. Os experimentos foram acompanhados desde o início da 

germinação do trigo, e no momento da primeira lesão da doença da folha de trigo em relação 

ao estádio de desenvolvimento a ser analisado. Foram avaliadas 10 plantas por parcela até o 

final das aplicações, as variáveis avaliadas foram a área abaixo da curva de progresso da 

doença (AACPD), obtida pela sua severidade, e a produtividade de grãos (kg ha
-1

), umidade 

(%), massa hectolitro (MH), massa de 1000 grãos (g). As aplicações dos tratamentos de A. 

brasilense, biopolímero e A. brasilense + biopolímero, não apresentaram diferença 

significativa em relação a produtividade. Os tratamentos em que foram realizadas seis 

aplicações tiveram maior produtividade, aumento da massa hectolitro e massa de 1000 grãos. 

Assim como a AACPD e a severidade foram menores quando se aplicou um maior número de 

aplicações de fungicida. Considerando o manejo com o Azospirilum e o biopolímero, 

verificou-se que as menores médias de doença foram quando aplicados A. brasilense + 

biopolímero. 

 

Palavras-chave: Fungicida. Controle. Drechslera tritici repentis. Bipolaris sorokiniana, 

Puccinia triticina Erikss.Triticun aestivum L.. 
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MANAGEMENT OF FUNGICIDE, AZOSPIRILLUM BRASILENSE AND 

BIOPOLIMERO IN THE REDUCTION OF FOLIAR DISEASES IN THE WHEAT 

 

ABSTRACT 

 

The application of fungicides plays an important role in the control of diseases in wheat. 

Without control measures, leaf diseases can cause significant reductions in grain yield and 

quality. Thus, the objective of this research was to verify the efficiency of the bacterium 

Azospirillum brasilense, a biopolymer and the application of fungicide, in the control of foliar 

diseases in wheat. The field experiment was carried out at the Federal University of Santa 

Maria, Santa Maria, RS. The cultivar used was Quartz, being evaluated severity, area below 

the disease curve, hectoliter mass, productivity and mass of a thousand grains. The 

experimental design was a randomized block design with four replications according to a 

two-factor model (3 x 4). The factors were constituted by three levels (0, 3, 6 applications) of 

the fungicide Trifloxystrobin 150.0 g / L + Prothioconazole 175.0 g / L. Being the control 

without application of fungicide, three applications of the chemical fungicide, realized in the 

stages of full hacilhamento, full rubber and anthesis. And for the six applications were in the 

full finning, stretching, issuance of flag sheet, full rubber, piercing and anthesis. In the second 

factor, four treatments were used: (i) control, (ii) A. brasilense, (iii) biopolymer, (iv) A. 

brasilense + biopolymer. The experiments were followed from the beginning of wheat 

germination, and at the time of the first lesion of wheat leaf disease in relation to the 

development stage to be analyzed. The evaluated variables were the area under the disease 

progress curve (AACPD), obtained by its severity, and grain yield (kg ha-1), humidity (%), , 

mass hectoliter (MH), mass of 1000 grains (g). The applications of the treatments of A. 

brasilense, biopolymer and A. brasilense + biopolymer, presented no significant difference in 

relation to productivity. The treatments in which six applications were made had higher 

productivity, increase of the mass and weight of 1000 grains. As well as AACPD and severity 

were lower when a greater number of fungicide applications were applied. Considering the 

management with Azospirilum and the biopolymer, it was verified that the lower averages of 

disease were when applied A. brasilense + biopolymer. 

 

 Keywords: Fungicide. Control. Drechslera tritici repentis. Bipolaris sorokiniana, Puccinia 

triticina Erikss.Triticun aestivum L ..
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3.1 INTRODUÇÃO 

 

O trigo (Triticum aestivum L.) é uma planta de grande importância econômica e 

nutricional para a alimentação humana em todo o mundo (STEFEN et al., 2016). Considerado 

uma cultura de grande expressão em que cultivado em uma gama de ambientes e regiões 

geográficas, possuindo uma grande relevância na dieta alimentar por sua quantidade e 

qualidade de proteínas e por sua variedade de produtos derivados (BORÉM, SCHEEREN, 

2015). 

Segundo o USDA (United States Department of Agriculture), a produção mundial de 

grãos da safra 2016/17 está estimada em 751,07 milhões de toneladas, um aumento de mais de 

2% comparado com a safra anterior. O maior produtor mundial de trigo é a China com uma 

produção de 128,85 milhões de toneladas, seguido dos EUA com 62,86 milhões de toneladas 

e Austrália com 35 milhões de toneladas (USDA, 2018). No Brasil, conforme estimativas da 

Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB, 2017), a produção do cereal diminuiu de 

6,726 milhões de toneladas (safra 2016) para 5,649 milhões de toneladas. Essa diminuição de 

produtividade atualmente é de baixa expressão, pois o potencial genético das cultivares 

cultivadas atualmente que é superior a 8.000 kg ha
-1

, e assim elevando sua produção (WART 

et al., 2013). 

O aumento de sua produtividade está ligado diretamente a fatores de condições 

climáticas como chuva e temperatura. A instabilidade climática, como excesso de chuvas, 

especialmente na colheita, que afeta a qualidade e produtividade dos grãos (CONAB, 2017). 

As doenças foliares interferem na produtividade de grãos pela redução ou destruição da área 

foliar sadia. A redução da produtividade de grãos das principais doenças é respectivamente: de 

79% para oídio (CASA et al., 2009), 63% para a ferrugem da folha (SANTANA, 2009), 80% 

para mancha marrom (CASA et al., 2009), 48% para mancha amarela (REES; PLATZ, 1983) 

31% para septoriose (CASA et al., 2009), e até perdas em massa por espiga de 74% para 

brusone (GOULART, 2009), 60% para a giberela (PANISSON, 2002). 

Para o manejo das doenças destacam-se as medidas preventivas como resistência 

genética e controle químico, sementes sadias, que tendem a evitar a introdução do patógeno 

em áreas livres dessas doenças, e cultivares resistentes também seriam uma das medidas de 
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controle, mas não estão disponíveis cultivares resistentes para todas as doenças (CUNHA, 

CAERÃO; ROSA et al., 2016). Métodos como uso de tratamento de sementes, rotação de 

culturas podem reduzir o inóculo primário na área. Sendo assim, o controle químico é a 

alternativa mais eficiente e muito utilizada para controle, mas como aspecto negativo o 

aumento nos custos de produção. Há relatos em que a ocorrência de populações de 

patógenos do trigo que possuem uma menor sensibilidade a fungicidas ao grupo de 

moléculas de quinona oxidase (estrobilurinas) e inibidores de desmitilação (triazóis) 

(FRAC, 2013).  

O controle de doenças é realizado largamente por meio de fungicidas, que por sua vez 

em curto prazo tem um efeito positivo, mas a longo prazo pode ocasionar o surgimento 

isolado de patógenos resistentes às substâncias químicas utilizadas. Para a sociedade e 

principalmente para o meio ambiente se torna negativos devido à poluição que gera esses 

produtos químicos e resíduos (ZHOU, 2017). Com isso surge o controle alternativo de 

doenças em plantas que pode ser chamado de indução de resistência, em que esse evento 

evolve a ativação de mecanismos de defesa latentes existentes nas plantas que podem ser 

obtidas pelo tratamento com bióticos (como microrganismos viáveis ou inativos) ou abióticos. 

Essa caracterização como as moléculas de origem biótica ou abiótica que são capazes de 

ativar ou induzir qualquer resposta de defesa nas plantas são chamadas de eliciadores, que 

nesse caso atuam como indutores de resistência (SMITH, 1996).  

As resistências possuem um intervalo de tempo entre o tratamento inicial e inoculação 

do patógeno, onde que essas mudanças específicas no metabolismo da planta envolvem a 

síntese de acúmulo de substâncias são importantes no fenômeno da resistência induzida 

(PASCHOLATI; LEITE, 1995). Com isso, o controle químico é parte dos componentes que 

garantem a produtividade da cultura do trigo. Em anos favoráveis às epidemias de doenças 

foliares e aplicações de produtos químicos e biopolímero podem diminuir o desenvolvimento 

de doenças no estádio inicial na planta.  

As plantas possuem mecanismos de defesa eficientes, sendo que permanecem 

inativados ou latentes e são apenas acionados ou ativados após serem elas expostas a agente 

de indução (BONALDO et al., 2005). Para a indução das plantas que percebem algum ataque 

de dano no seu dossel vegetal, possuem uma alta capacidade de adaptação que permitem que 
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as plantas sobrevivam mesmo que tenha seu desenvolvimento afetado, assim, a planta 

reconhece o microrganismo e ocorre o desencadeamento de respostas celulares que abortarão 

o processo de infecção ou colonização. Assim, as interações das plantas com os 

microrganismos são defenidas a partir de um reconhecimento com posterior transdução do 

sinal externo, ativação de mensageiros secundários e a expressão de genes específicos (LEITE 

et al., 1997). Esse processo se da quando o sinal externo se liga a um possível receptor na 

superfície da célula vegetal, com isso o sinal primário é transmitido para o interior da célula, 

ativando os mensageiros secundários, que amplificam o sinal e regulam a expressão de genes 

específicos, determinando o desenvolvimento de interações compatíveis (doença) ou 

incompatíveis (resistência) (LEITE et al., 1997). A indução da resistência, além da infecção 

localizada pode ocorrer também por tratamentos com componentes ou produtos microbianos 

ou ainda pelos compostos orgânicos ou inorgânicos (BONALDO et al., 2005).  

Objetivou-se com a presente pesquisa avaliar o manejo de controle de doenças com a 

utilização de Azospirillum brasilense, de um biopolímero e da aplicação de fungicida, no 

controle de doenças foliares na cultura do trigo e na produtividade de grãos. 

 

3.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento de campo foi conduzido em duas safras consecutivas (2016 e 2017), na 

área experimental, do Departamento de Fitotecnia do Centro de Ciências Rurais da 

Universidade Federal de Santa Maria, com coordenadas geográficas 29º 43’ 01.5’’ S e 53º43’ 

57.3’’ e 119 metros de elevação, com a cultura do trigo, cultivar Quartzo. O solo da área é 

classificado como Argissolo Vermelho distrófico arênico (EMBRAPA, 2013), Ultisol de 

acordo com a classificação do Soil Taxonomy (SOIL SURVEY STAFF, 2003). A média de 

temperatura do ar nos meses de junho e julho é de 13,8ºC, enquanto para o mês de janeiro é 

de 24,7ºC e a precipitação anual é de 1712 mm (HELDWEIN et al., 2010). A seguir, 

apresenta-se a precipitação pluviométrica referente ao ano de 2016 e 2017 (Figura 1).  
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Figura 1- Precipitação pluviométrica (mm) e temperatura (ºC) dos anos de 2016 e 2017. 
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Fonte: (INMET, 2016, 2017) 

 

O experimento a campo foi realizado segundo o delineamento blocos ao acaso, em que 

os tratamentos foram distribuídos em um bifatorial (3x4). O primeiro fator foi constituído por 

três níveis (0, 3, 6 aplicações) do fungicida Trifloxistrobina 150,0 g/L + Protioconazol 175,0 

g/L. Sendo a testemunha sem aplicação de fungicida, com três aplicações do fungicida 

químico, realizadas nos estádios de afilhamento pleno, emborrachamento pleno e antese. E 

para as seis aplicações foram no afilhamento pleno, alongamento, emissão da folha bandeira, 

emborrachamento pleno, espigamento e antese. No segundo fator, foram utilizados quatro 

tratamentos constituídos em (i) testemunha, (ii) A. brasilense, (iii) biopolímero, (iv) A. 

brasilense + biopolímero. 

As unidades experimentais foram compostas por 10 fileiras de trigo com 7,75 m de 

comprimento por 2 m de largura, espaçadas 0,2 m entre si. A área semeada teve a cultura da 

soja como cultura antecessora no período de verão, e aproximadamente 15 dias antes da 

semeadura foi realizada a dessecação da área e utilizado os herbicidas Glyphosate (Roundup) 

4L ha
-1

 e Metsulfurom-Metílico (Ally®) 3 g, em 150 litros de calda ha
-1

 para controle de 

plantas daninhas. A semeadura ocorreu na primeira quinzena de junho de 2016 e 2017. As 

sementes receberam tratamento com inseticida Imidacloprido (Sombreiro®) 100 mL por 100 

kg
-1

 e fungicida Dicarboximida (Captan®) na dose de 200 mL por 100 kg
-1

 e Bendazol 
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(Carbendazim®) na dose de 100 mL por 100 kg 
-1 

de semente. Na semeadura, a densidade foi 

de 365 sementes por m
2
, 450 kg ha

-1
 de adubo da fórmula comercial 05-20-20, conforme 

análise de solo. A adubação de cobertura foi dividida em duas aplicações, sendo realizada a 

primeira com 40 kg ha
-1

 de N, aplicado no início da fase de afilhamento, seguido de mais 40 

kg ha
-1

 de N na fase de elongação. 

A aplicação via foliar dos tratamentos de A. brasilense e do biopolímero foi realizada 

todas as vezes que foram aplicados os tratamentos químicos de fungicida, de acordo com cada 

tratamento, como mencionado acima. Foi aplicado o inoculante AzoTotal®, de A. brasilense 

(2,0 x10
8
 Ufc mL

-1
) na dose de 500 mL ha

-1 
e o biopolímero, na dose de 150 mL ha

-1
, com 

auxílio de um pulverizador costal elétrico, com ponta de jato cone vazio e vazão de 160 L 

ha
-1

.  

Os experimentos foram acompanhados desde o início da germinação do trigo, e as 

avaliações das doenças foram iniciadas a partir da observação da primeira lesão da doença da 

folha de trigo em relação ao estádio de desenvolvimento a ser analisado. Foi utilizado como 

método de monitoramento das doenças do trigo antes da manifestação dos sintomas, 

auxiliando na correta identificação da doença antecipadamente da mancha amarela, mancha 

marrom e a ferrugem. O primeiro iniciou a partir do diagnóstico dos sintomas na cultura e os 

demais, posteriormente, em intervalos de 14 dias. 

Para a avaliação da severidade de doenças na folha do trigo, foi utilizada uma escala 

diagramática, em que a severidade é definida como a porcentagem da área ou do volume de 

tecido coberto por sintomas da doença (AMORIM, 1995). A obtenção de dados das avaliações 

de severidade do experimento permite a construção de curvas de progresso da doença, o que 

representa a integração do efeito do hospedeiro, patógeno e ambiente (CAMPBELL; 

MADDEN, 1990). 

 Os valores da severidade foram submetidos à Área Abaixo da Curva de Progresso de 

Doença (AACPD), calculada por integração trapezoidal (CAMPBELL; MADDEN, 1990) 

pela equação: 
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 Em que n é o número de avaliações; x a intensidade da doença; e t o tempo (dias) 

quando da avaliação da intensidade da doença. A curva de progresso das doenças expressa 

pela plotagem da proporção de doença/tempo (BERGAMIM FILHO; AMORIM, 1996), 

indica a intensidade de doença e porcentagem de controle dos tratamentos testados. 

Foram analisadas 10 plantas por parcela acompanhando-se até o final das avaliações. 

Após a maturação fisiológica são determinados os componentes de produção (kg ha
-1

), 

umidade (%), massa hectolitro (MH) e massa de 1000 grãos (g), de acordo com as Regras 

para Análise de Sementes - RAS (MAPA, 2009). A produtividade de grãos foi determinada 

corrigindo-se o teor de umidade para 13%, e os dados, convertidos para kg ha
-1

.  

Os dados coletados foram submetidos a análise de variância conforme o modelo do 

delineamento experimental e as características que apresentarem significância (P< 0,05) 

foram submetidos aos procedimentos complementares de acordo com as respostas obtidas 

pelas interações. As médias foram comparadas pelo teste de Scott–Knott em nível de 5% de 

probabilidade, com auxílio do software estatístico Sisvar®, e para as médias das variáveis 

quantitativas quando significativas foram submetidas a análise de regressão polinomial 

(FERREIRA, 2011). 

 

3.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

As avaliações da severidade (Tabela 1) para a mancha amarela demonstraram que as 

interações (A x F x T e F x T), não tiveram efeito significativo. Isso indica que os níveis de 

um dos fatores não influenciaram o desempenho dos níveis de outro fator nem no fatorial 

triplo nem no duplo. Para o fatorial triplo os tratamentos não diferiram da testemunha, nem 

sob os diferentes níveis de aplicação (F) nem com variação temporal das avaliações a cada 

sete dias (A). Além disso, a interação dupla F x T também não foi influenciada pelos níveis 

dos fatores. Porém, a severidade da mancha amarela possui variabilidade quando avalia–se a 

sua progressão no tempo conforme os tratamentos (A x T) ou conforme o número de 

aplicações (A x F). As interações para os anos de 2016 e 2017 se repetem indicando que há 

uma forte tendência de que a Mancha Amarela possua desempenhos diferentes ao se aplicar 
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os tratamentos (T1- Testemunha, T2- Azospirillum Brasilense, T3- Biopolímero, T4- Azo + 

Bio) e conforme o número de aplicações de fungicida (0; 3 e 6 vezes). 

Para a mancha marrom, que é uma doença que permanece nos restos culturais no solo 

por mínimo 18 meses (DANELLI, 2011). Verificou-se que a interação significativa foi a 

variação do número de aplicações de fungicida no tempo. Isso já era esperado pois o 

fungicida proporciona uma proteção foliar de aproximadamente 18 dias, interferindo no fungo 

no momento da penetração (FUMIKO, 2013). Enquanto alguns fungos utilizam aberturas 

naturais e ferimentos para penetrarem no tecido da planta, outros empregam estruturas 

especializadas, denominadas apressórios e localizadas na ponta dos tubos germinativos, os 

quais criam uma alta pressão de turgor que permite a penetração de hifa na epiderme da planta 

(CARRER, 2015). 

Como os esporos, das manchas amarela e marrom estão no solo com o passar do 

tempo existe a redução da viabilidade dos esporos, porém também existe uma maior 

exposição das folhas a esporos viáveis. Consequentemente existe uma menor contaminação e 

ao realizar-se um maior número de aplicações a área foliar fica protegida por mais tempo 

ampliando as diferenças entre os níveis dos fatores testados.  

A ferrugem é uma doença policíclica que pode ocorrer em qualquer fase da cultura. A 

multiplicação de esporos é muito grande e sua distribuição ocorre principalmente pelo vento 

(REIS; CASA, 2009). Percebe-se a interação tripla (2017) para a ferrugem, contudo como 

existe alguns desdobramentos da interação que não são de interesse, esses não serão 

abordados. A ferrugem seguiu a mesma tendência que as manchas amarela e marrom para os 

dois anos de pesquisa, ou seja, os tratamentos comportaram-se de forma diferente ao longo 

das avaliações. Assim como o número de aplicações também se comportou de maneira 

distinta ao longo do tempo. 
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Tabela 1- Resumo da análise de variância, com os quadrados médios para as diferentes fontes 

de variação para a severidade das doenças avaliadas em 2016 e 2017. 

 

Ano 2016 

Fonte de Variação GL Mancha Amarela Mancha Marrom Ferrugem 

Avaliações (A) 5 397,791
ns

 394,878** 7940,00
ns

 

Fungicida (F) 2 19,064
ns

 13,966** 2175,72
ns

 

Tratamento (T) 3 0,3595
ns

 0,5655
ns

 13,9096
ns

 

A X F 10 1,3195** 1,1487** 724,65** 

A X T 15 0,0634** 0,0744
ns

 5,9630** 

F X T 6 0,2823
ns

 0,2756
ns

 6,0248
ns

 

A X F X T 30 0,0223
ns

 0,0293
ns

 2,4261
ns

 

Resíduo 180 0,0321 0,0513 2,0342 

Média - 4,64 4,60 13,5390 

CV% - 3,86 4,92 10,53 

Ano 2017 

Avaliações (A) 5 399,294** 395,162** 17365,19** 

Fungicida (F) 2 14,428** 4,106** 732,67** 

Tratamento (T) 3 0,299
ns

 0,233
ns

 10,438* 

A X F 10 1,141** 0,474** 226,85** 

A X T 15 0,077** 0,0106
ns

 9,64** 

F X T 6 0,137
ns

 0,053
ns

 2,485
ns

 

A X F X T 30 0,022
ns

 0,011
ns

 2,306* 

Resíduo 180 0,035 0,117
ns

 1,375 

Média - 4,61 4,57 18,17 

CV% - 4,06 2,37 6,45 

**, 
ns 

, significativo a 1% e não significativo, respectivamente, pelo teste F. CV%= 

Coeficiente de variação percentual. 

 

O desdobramento das interações no número de aplicações e dias após a primeira 

avaliação demonstra se na (Figura 2). Verifica-se que as manchas, amarela e marrom 

chegaram a um máximo de severidade de 10% aos 35 dias sem aplicação de fungicida. A 

produtividade e a qualidade do trigo estão diretamente correlacionadas com a área foliar verde 

ou sadia durante o enchimento de grãos, onde sua senescência foliar precoce devido as 

doenças, um fator que afeta seriamente o potencial produtivo do trigo (SHI et al., 2010). Na 

mancha amarela se observa que para o ano de 2016 a severidade foi maior comparado para o 
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ano de 2017. A severidade para o ano de 2016 foi de 9,5%, 8,6%, 7,9% e no ano de 2017 de 

9,4%, 8,5%, 7,4%, nas aplicações de (0, 3, 6x) fungicida, respectivamente.  

No ano de 2017 a severidade da mancha marrom foi menor devido que a ferrugem 

teve uma maior expressão de severidade comparado com o ano de 2016, sendo assim havendo 

uma diminuição na mancha amarela. Ainda se verificou que mesmo com seis aplicações de 

fungicida não houve diminuição de mancha amarela para os dois anos. A mancha amarela é 

causada por um fungo que pode sobreviver nos restos culturais do trigo e nas sementes. Após 

infectar a folha do trigo o fungo produz toxinas que necrosam o tecido foliar, reduzindo a área 

fotossintética da planta em que sua incidência é maior em cultivares moderadamente 

suscetíveis (FIALLOS, 2011). Na mancha marrom, a severidade foi aumentando conforme as 

épocas de avaliações, e não ocorrendo o controle de doenças nas aplicações do fungicida. A 

severidade para o ano de 2016 foi de 9,4%, 8,6%, 7,9%, e no ano de 2017 de 9,1%, 8,6%, 

8,3%, nas aplicações de (0, 3, 6x) fungicida, respectivamente. Nesse caso, pode-se observar 

que no ano de 2016 houve maior severidade de doenças em relação as aplicações de fungicida, 

sendo esses resultados semelhantes as épocas de fungicida aplicados para os dois anos. O 

ataque do agente causal é completo e atinge todas as partes da planta, do colo às espigas, 

tendo como local de disseminação restos de cultura, plantas hospedeiras e sementes, com 

período mais vulnerável à infecção pelo patógeno a partir do estádio de inflorescência 

(CORREA et al., 2013). 

No caso da ferrugem, para os anos de 2016 e 2017, observou-se que nas aplicações 

onde não tiveram aplicações de fungicida, teve uma alta severidade de doenças para os dois 

anos, e uma baixa severidade quando aplicado seis vezes o fungicida no ano de 2016. Para o 

controle da ferrugem da folha do trigo, o controle químico com fungicidas ainda é a forma 

mais utilizada para evitar perdas ocasionadas pela doença (REIS; CASA; BIANCHIN, 2011). 

As médias da severidade da ferrugem para o ano de 2016 foram de 47%, 32% e 24%, nas 

aplicações de (0, 3, 6x) fungicida, respectivamente. Para o ano de 2017 foi de (56%, 50%, 

42,5%), nas aplicações de (0, 3, 6x) fungicida, respectivamente. 

No ano de 2016 o controle da doença ocorreu quando realizados aplicações de 

fungicida químico, tanto para três aplicações e seis aplicações, já para o ano de 2017 onde foi 

um ano atípico, mesmo com as seis aplicações do fungicida para controle da ferrugem não 



37 

tiveram redução na severidade da doença. Isso se explica que as condições climáticas de 

chuva e temperatura tenham favorecido o desenvolvimento das pústulas da ferrugem e 

aumentando gradativamente sua proliferação. Dessa forma, pode se constar que as aplicações 

de fungicidas preventivas protegeram as plantas de novas infecções, enquanto que as 

aplicações curativas resultaram em lesões iniciais maiores e mais numerosas, mostrando que 

os fungicidas têm pouco efeito sobre a expansão das lesões (MENEGON et al., 2005). 

Pesquisas demonstram a importância da aplicação de fungicidas no momento correto 

em cultivares susceptíveis, ou seja, antes do início do desenvolvimento epidêmico da doença 

(GRASSO et al., 2009). Aplicações tardias sob maior pressão de inóculo aumentam as 

chances do desenvolvimento futuro de resistência dos fungos aos fungicidas (GUINI; 

KIMATI, 2008). Pesquisas sobre perdas em produtividade em relação a doenças chegam 80,5 

kg ha
-1

 para cada dia de atraso no início das aplicações de fungicida (OLIVEIRA et al., 2013). 

Esse número bastante superior aos encontrados em pesquisas sobre aplicações sistemáticas de 

fungicidas na cultura do trigo nos Estados Unidos, os quais encontram níveis próximos a 27,2 

kg ha
-1

, ocasionados por diversas doenças concomitantemente, como septória, oídio, ferrugem 

da folha por (BUCK, 2011). 

Para o ano de 2017 mesmo quando aplicado seis vezes o fungicida, teve grande 

severidade de doença, isso devido às condições climáticas e de altas temperaturas e 

precipitações comparadas ao ano de 2016 favorecendo as condições para desenvolvimento da 

doença (Figura 1). As condições de precipitação para os dois anos das datas monitoradas e 

médias de cada 10 dias, mostra que para o ano de 2016 entre junho até outubro tiveram 

menores condições de chuvas e baixa temperatura, já para o ano de 2017 tiveram temperaturas 

superiores a 20°C e grandes quantidades de dias com chuva. A faixa de temperatura mais 

favorável para o desenvolvimento da mancha amarela situa-se entre 18°C e 28°C, sendo 

necessário, para que ocorra a infecção, período de molhamento pelo menos 30 horas 

(EMBRAPA TRIGO, 2009). 
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Figura 2 – Severidade percentual de mancha amarela, marrom e ferrugem, pela variação do 

número de aplicações de fungicida e dos dias após a primeira avaliação nos anos de 2016 e 

2017. 

 
 

Z= severidade (%), Y= aplicações de fungicida (0, 3 e 6 x), X= Dias após a 

primeira avaliação (0, 7, 14, 21, 28 e 35). 
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 Na interação da severidade de (A x T), que são as épocas de avaliação e os tratamentos, 

pode se observar a curva de resposta dos tratamentos para mancha amarela e ferrugem para os 

anos de 2016 e 2017 (Figura 3). Na mancha amarela tiveram diferenças de severidade entre as 

épocas de avaliação e os tratamentos aplicados. Na Figura 3 (a) que representa a severidade 

da mancha amarela do ano de 2016 e os tratamentos, indica que a severidade ficou com média 

entre 8 e 9%. Os tratamentos que tiveram a maior média de severidade na data dos 35 dias da 

aplicação do tratamento foram quando aplicado A. brasilense 8,68%, Biopolímero 8,43%, 

testemunha 8,41% e Azospirillum + Biopolimero 8,38%. Pode se observar pelas médias, que 

o melhor tratamento onde teve a aplicação de (Azo + Bio) com severidade menor de doença 

da mancha amarela comparada a aplicação isolada dos tratamentos. Para o ano de 2017, 

Figura 3 (b), pode se observar alguns resultados semelhantes para o ano de 2016, onde a 

severidade das doenças ficou entre 8 e 9%. 

 Os tratamentos que tiveram a maior média e diferença significativa de severidade na 

data dos 35 dias da aplicação do tratamento foram A. brasilense 8,66%, testemunha 8,48%, 

Azo + Bio 8,36%, Biopolímero 8,32%. Então pode se dizer que a menor severidade se da 

quando aplicado o biopolímero isoladamente, mas vale ressaltar que as aplicações que sempre 

tiveram menores resultados de doença, ou seja, diminuição da severidade quando aplicados A. 

brasilense e o biopolímero. Tem sido reconhecida o gênero Azospirillum na indução de 

resistência em plantas (YASUDA et al., 2009), sendo que especificamente a espécie A. 

brasilense tem demonstrado resultados positivos, tanto na indução de resistência aos insetos 

praga quanto à fitopatógenos (TORTORA; DÍAZ; PEDRAZA, 2011, ALEN’KINA; 

RUTNEVA; NIKITINA, 2012). 

 Também, na Figura 3 (c) avaliação da severidade da ferrugem para o ano de 2016 e na 

severidade no ano de 2017 figura 3 (d), tiveram comportamentos diferentes quanto a sua 

severidade. Para o ano de 2016 na figura 3 (c) a média de severidade foi de 33 a 36%, já para 

o ano de 2017 na figura 3 (d) ficou de 48 a 52% de severidade. Os tratamentos que tiveram as 

maiores médias para o ano de 2016 foram os tratamentos, A. brasilense 34,89%, testemunha 

36,41%, Azospirillum + Biopolímero 33,19%, Biopolímero 33,10% de severidade da 

ferrugem. Pode-se observar que os tratamentos aplicados diminuíram a severidade de doença 

da ferrugem. Para o ano de 2017, a severidade de doença foi maior comparada a do ano de 
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2016. As médias dos tratamentos de severidade para os 35 dias da avaliação demonstraram 

que as maiores médias da severidade foram: Testemunha 52,45%, A. brasilense 49,38%, 

Biopolímero 49,15% e Azo + Bio 48,19% de severidade. Então com base nessas médias onde 

ocorreu diferença significativa, pode se observar novamente que os tratamentos com A. 

brasilense + Biopolímero tiveram médias de severidade inferiores comparadas ao tratamento 

da testemunha sem aplicação de tratamentos. Esse resultado indica que o A. brasilense possa 

ter influenciado na defesa das plantas contra a doença, com hipótese que com o estresse 

ocasionado pelas doenças da ferrugem induziram A. brasilense a ativerem resposta de defesa 

para a proteção contra as doenças. A indução de resistência exige mudanças específicas no 

metabolismo da planta, envolvendo a síntese e/ou acúmulo de substâncias, por isso, então, é 

dependente do intervalo de tempo entre o tratamento indutor e a subsequente inoculação do 

patógeno (PASCHOLATI; LEITE, 1995). 
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Figura 3 – Severidade percentual de Ferrugem e Mancha Amarela na cultura do trigo em 

função dos tratamentos (T1- Testemunha, T2- Azospirillum Brasilense, T3- Biopolímero, T4- 

Azo + Bio), em relação aos dias após a primeira avaliação. 

 

 

Os resultados demonstram que para a variável área abaixo da curva de progresso da 

doença (AACPD), o quadro de análise de variância que não houve interações entre os 

tratamentos de fungicida e os tratamentos biológicos para os anos de 2016 e 2017 de 

experimento, tanto para a mancha amarela, mancha marrom e ferrugem. A diferença 

significativa se deu para os tratamentos isolado de fungicida para os dois anos e para todas as 

doenças da Mancha Amarela, Mancha marrom e Ferrugem (Tabela 2). Em relação aos 

tratamentos onde foram aplicados A. brasilense e o biopolímero, não diferiram na relação da 
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área de AACPD, portanto não tiveram relação com diminuição ao controle das doenças 

foliares na cultura do trigo para os anos de 2016 e 2017.  

 

Tabela 2- Resumo do quadro de análise de variância, com os respectivos quadrados 

médios da área abaixo da curva de progresso da doença (AACPD). 

 

  Ano 2016   

Fonte de Variação 

 

GL Mancha 

Amarela 

Mancha 

Marrom 

Ferrugem 

Fungicida (F) 2 4194,255** 2850,8727** 317473,26** 

Tratamento (T) 3 78,9218
ns

 122,6413
ns

 1722,89
ns

 

F X T 6 79,7358
ns

 60,5321
ns

 958,875
ns

 

Bloco 3 63,1602
ns

 89,8740
ns

 2292,61
ns

 

CV% - 5,02 6,33 6,40 

Média Geral - 161,122 159,252 443,195 

   Ano 2017   

Fungicida (F) 2 2903,467** 779,50** 109818,403** 

Tratamento (T) 3 59,376
ns

 48,018
ns

 917,006
ns

 

F X T 6 32,207
ns

 12,247
ns

 384,428
ns

 

Bloco 3 8,323
ns

 55,241
ns

 228,652
ns

 

CV% - 4,98 2,76 4,51 

Média Geral - 159,706 157,79 583,747 

**, 
ns 

, significativo a 1% e não significativo, respectivamente, pelo teste F. 

 

No quadro de análise das médias da área abaixo da curva de progresso da doença 

(AACPD), indica que os tratamentos onde tiveram as 6 aplicações tiveram a menor média no 

índice de AACPD (Tabela 3), considerando o melhor controle no dossel vegetal em relação as 

doenças. Para as médias dos tratamentos, não teve diferença significativa em nenhum 

tratamento para os anos de 2016 e 2017. Esses resultados aconteceram para as doenças da 

mancha amarela, mancha marrom e ferrugem, onde se constatou que o número de aplicações 

do fungicida tem influência na diminuição da média de doenças na cultura. Os tratamentos 

que não tiveram aplicação de fungicidas tiveram as médias mais altas de AACPD. Observa-se 

que para os anos de 2016 e 2017 as médias das doenças da mancha amarela e mancha marrom 

tiveram uma semelhança na AACPD (Tabela 3).  
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Tabela 3- Quadro das médias de severidade em (cm²) da Área Abaixo da Curva de 

Progresso da Doença (AACPD). 

Ano 2016 

Número de aplicações de 

fungicida Fox 

Mancha amarela Mancha marrom Ferrugem 

0 178,51 c* 173,40 c 605,11 c 

3 158,35 b 157,47 b 375,56 b 

6 146,49 a 146,88 a 348,90 a 

Biopolímero (B) 161,91 157,06 434,77 

Azospirillum(A) 164,36 163,01 445,71 

Testemunha 158,64 156,17 459,10 

A + B 159,56 160,75 433,18 

Ano 2017 

0 174,03 c 165,43 c 664,48 c 

3 157,79 b 156,19 b 587,82 b 

6 147,29 a 151,75 a 498, 93 a 

Biopolímero (B) 157,82 158,16 581,54 

Azospirillum(A) 162,82 157,32 579,00 

Testemunha 159,72 160,25 596,65 

A + B 158,45 155,43 577,80 

*Letras diferentes na coluna diferem estatisticamente pelo teste de Scott-Knott a 5% de 

probabilidade. 

 

Para a ferrugem, as médias de AACPD no ano de 2016 tiveram respostas de acordo 

com as aplicações de fungicida. Nas seis aplicações de fungicida a média foi de 348,90, e de 

três vezes foi 375,56 e onde não teve aplicação de fungicida teve uma média de AACPD foi 

de 605,11. Então pode-se concluir que as aplicações de fungicida influenciam na diminuição 

de AACPD. No ano de 2017 pode se verificar as médias de AACPD quando aplicado (6x) 

498,93, (3x) 587,82 e (0x) 664,48, sendo superior comparada ao ano de 2016 com os mesmos 

tratamentos. Essa variação da média esta relacionada as condições climáticas (Figura 1), onde 

as precipitações de chuva e temperatura favoreceram ao desenvolvimento de doenças da 

ferrugem. Na tabela 4 verificou-se que a interação entre o número de aplicações de fungicidas 

e os tratamentos biológicos não foi significativa para nenhuma das variáveis avaliadas nem no 

ano de 2016 e nem para o ano 2017. Isso indica que o número de aplicações de fungicida e os 

tratamentos biológicos se comportam de maneira diferente um dos outros, e que os níveis de 

um fator não interferem nos níveis de outro fator. O número das aplicações apresentou 
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diferença entre si, para produtividade de grãos, umidade, massa hectolitro e massa de mil 

grãos. As aplicações de fungicida tiveram diferença para o ano de 2017 na produtividade de 

grãos e massa de mil grãos, e não sendo diferente estatisticamente para umidade de grãos e 

massa de hectolítrica. 

 

Tabela 4- Resumo da análise de variância, com os respectivos quadrados médios para 

verificação dos fatores, número de aplicações de fungicida (0, 3 e 6 vezes) e tratamentos 

(Azospirillum brasilense, biofungicida, Azospirillum brasilense + biofungicida e testemunha) 

sobre as variáveis produtividade de grãos, umidade de grãos, massa hectolitro e massa de 

1000 grãos, UFSM - Santa Maria. 

 

Ano 2016 

Fonte de variação 

GL Produtividade 

(kg ha
-1

) 

Umidade 

(%) 

Massa 

hectolitro 

(MH) 

Massa 1000 

grãos (g) 

Fungicida (F) 2 17207685,9** 50,06** 264,33** 267,72** 

Tratamento (T) 3 40771,75
ns

 0,5
ns

 2,13
ns

 3,56
ns

 

F X T 6 96127,02
ns

 2,82
ns

 1,22
ns

 1,79
ns

 

Bloco 3 784410,31** 10,11** 1,80
ns

 2,85
ns

 

CV% - 9,05 10,00 1,96 5,22 

Média geral  3494,72 14,61 74,20 30,02 

Ano 2017 

Fungicida (F) 2 704371,18** 0,1458
ns

 3,0624
ns

 266,0833** 

Tratamento (T) 3 6364,7
ns

 0,4652
ns

 1,4722
ns

 4,6666
ns

 

F X T 6 50064,24
ns

 0,4236
ns

 1,2847
ns

 1,9166
ns

 

Bloco 3 558,85
ns

 0,6875
ns 

3,6388
ns

 3,3333
ns

 

CV % - 15,60 5,73 2,03 6,17 

Média geral - 553,43 11,64 59,37 26,33 

**, 
ns

, significativo a 1% e não significativo, respectivamente, pelo teste F. GL: Graus 

Liberdade, QM: Quadrado Médio, CV%: Coeficiente de variação. 

 

A maior média das variáveis apresentadas está na aplicação de seis vezes fungicida 

durante o ciclo e a menor média quando não foi realizada nenhuma aplicação de fungicida, 

onde esses dados foram observados para os dois anos. No ano de 2016 a produtividade variou 

de 2350,01 kg ha
-1

 para nenhuma aplicação de fungicida, 3762,58 kg ha
-1

 nas três aplicações e 

4371,56 kg ha
-1

 nas seis aplicações (Tabela 5). Tratamentos onde tiveram aplicação de três 

vezes fungicida em relação a testemunha teve um acréscimo de 1412,58 kg ha
-1

, e quando 

aplicado seis vezes o fungicida comparado a três vezes teve um acréscimo de 608,9 kg ha
-1

. 
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Para o ano de 2017 a produtividade variou de 346,75 kg ha
-1 

onde não teve nenhuma 

aplicação de fungicida, 547,31 kg ha
-1

 quando aplicado três vezes fungicida e 766,25 kg ha
-1 

quando aplicado seis vezes fungicida. Quando foi realizado três aplicações teve um 

incremento de 200,56 kg ha
-1

 em relação a testemunha. E quando realizado seis aplicações 

teve um incremento de 218,94 kg ha
-1

 comparado às três aplicações. Essa diferença de 

produtividade do ano de 2016 e 2017 está relacionado às condições climáticas terem 

favorecido a pressão de doenças para o ano de 2017 (Figura 1).  Pesquisas na literatura 

mostram que os efeitos das doenças foliares na massa de grãos foram relacionados com a 

quantidade de radiação absorvida durante o período de enchimento de grãos (RAGAGNIN et 

al., 2010). Outra característica que possa ter afetado a produtividade do trigo nesse ano de 

2017 foi a severidade de brusone, sendo a associação de temperatura elevada e ocorrência de 

chuvas durante a fase de espigamento da cultura, o que potencializa a incidência de doenças 

fúngicas como a brusone (MACIEL et al., 2013). A baixa eficácia do controle químico é 

decorrente da diversidade de isolados existentes, com diferentes padrões de virulência 

associada a distintas condições de ambiente e grau de suscetibilidade das cultivares (CRUZ et 

al., 2011). Entretanto, haja vista a disponibilidade limitada de cultivares resistente à brusone e 

adaptadas às distintas condições de cultivo de trigo no Brasil, o controle químico ainda é a 

principal alternativa utilizada no manejo da cultura por parte dos produtores (GONÇALVES, 

2012).  
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Tabela 5- Média das variáveis produtividade de grãos, umidade de grãos, massa hectolitro e 

massa de 1000 grãos em função do número de aplicações do fungicida. 

Ano 2016 

Número de 

aplicações de 

fungicida 

Produtividade 

(kg ha
-1

) 

Umidade 

(%) 

Massa hectolitro 

(MH) 

 

Massa 1000 

grãos (g) 

0 2350,01 c* 12,65 b 69,62 c 25,55 c 

3 3762,58 b 15,11 a 75,62 b 30,93 b 

6 4371,56 a 16,08 a 77,37 a 33,57 a 

Biológico(B) 3487,99 14,39 74,75 30,65 

Azospirillum(A) 3570,12 14,80 74,33 30,01 

Testemunha 3427,99 14,48 73,91 29,32 

A + B 3493,33 14,78 73,83 30,09 

  Ano 2017   

0 346,75 c 11,56 59,18 21,87 c 

3 547,31 b 11,75 59,06 27,25 b 

6 766,25 a 11,62 59,87 29,87 a 

Biológico(B) 541,33 11,91 59,75 27,00 

Azospirillum(A) 566,75 11,66 59,33 26,33 

Testemunha 578,00 11,50 59,50 25,50 

A + B 527,66 11,50 58,91 26,50 

*Médias seguidas por letras diferentes na coluna diferem a 5% de probabilidade de erros pelo 

teste de Scott-Knott. 

 

Com essas variações, onde as temperaturas e as chuvas para o ano de 2017 foram 

favoráveis para o desenvolvimento das doenças e também no molhamento foliar oriundo 

principalmente do orvalho e gutação, características peculiares da estação do ano e da cultura 

do trigo. As temperaturas em média para o ano de 2016 tiveram sua variação entre 12°C e 

18°C e com a taxa de precipitação mais baixa e menor umidade do ar de agosto até outubro de 

2016. Já, para o ano de 2017 as temperaturas chegaram em média de 15°C a 22°C, com a taxa 

de precipitação e umidade relativa do ar acima da média de agosto a até outubro. Para a 

ferrugem necessita no mínimo três horas de umidade contínua, entretanto o período de 

molhamento foliar é dependente da temperatura. Se a temperatura for de 20°C, o tempo de 

molhamento é de três horas, já a 10°C o molhamento varia de 10 a 12 horas contínuas, e para 

as manchas marrons a temperatura deve ser igual ou superior a 18°C com período de 

molhamento de pelo menos 15 horas e a mancha amarela na temperatura de 18°C e 28°C com 

período de molhamento de pelo menos 30 horas. Então a severidade de ferrugem para o ano 
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de 2017 foi elevada devido a ocorrência de temperatura favorável e tempo de molhamento e 

consequentemente umidade relativa do ar mais alta, fazendo com que a ferrugem se propague 

rapidamente no dossel vegetal.  

Entre esses fatores, a cultivar quartzo utilizado para o experimento é classificada como 

moderadamente suscetível a ferrugem da folha e moderadamente resistente a manchas foliares 

(mancha amarela e mancha marrom), o que pode ter acarretado na maior severidade de 

ferrugem no trigo no ano de 2017, e assim havendo essa diferença de produtividade para os 

dois anos analisados. Mesmo realizando todas as aplicações do fungicida para o ano de 2017, 

não foi possível ter o controle total da doença comparado com as aplicações do ano de 2016 

(Apêndice A). Essa característica pode estar relacionada ao momento das aplicações, onde 

com as precipitações elevadas possam ter interferido no momento de absorção do fungicida, 

que após as aplicações tenha ocorrido chuvas e diminuindo a eficiência do fungicida.  

A cultura do trigo está mais sujeita a estresses e perda da massa de mil grãos, massa 

hectolitro durante o período de enchimento do grão, o qual é causado, principalmente, por 

excesso de umidade, baixa insolação, altas temperaturas e doenças da parte aérea. A 

característica da parte aérea que pode se destacar no manejo de doença na estimativa da folha 

para a produtividade é duração e a largura da folha bandeira são duas variáveis utilizadas para 

estimar a produção e a qualidade dos grãos de trigo devido à alta correlação entre essas 

variáveis com o acúmulo de proteínas nos grãos (BLAKE et al., 2009).  

A área foliar sadia na ausência de patógenos é de extrema importância, pois a folha 

bandeira é a última folha a entrar em senescência que interceptar mais luz do que as folhas 

baixeiras (BLANDINO; REYNERI, 2009). Devido a sua proximidade a espiga, a 

translocação de nutrientes contribui com cerca de 30 a 50% dos fotoassimilados para o 

enchimento dos grãos (DOMICIANO et al., 2009). Manter a sanidade da parte aérea do trigo, 

incluindo a folha bandeira, é importante para aumentar a produção e a qualidade dos grãos 

considerando que a severidade de doenças tem grande impacto na fotossíntese bem como em 

outros importantes processos metabólicos que ocorrem nas plantas (DOMICIANO et al., 

2009). Os estresses aceleram a redução da área foliar verde da planta, diminuindo o período 

de enchimento do grão, em que o número de grãos a ser estabelecida, a produtividade do trigo 

passa a ser proporcional na massa de grãos (BINGHAM et al., 2009). 
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Na variável umidade de grãos, as melhores médias foram para o ano de 2016, sendo 

que os tratamentos tiveram diferença nas três e seis aplicações de fungicida, sendo que a 

maior média de umidade representa que o grão demorou a finalizar seu processo de 

maturidade e secamento do grão. A razão de não ocorrer diferença para o ano de 2017, está 

associado a severidade de doença causado na cultura do trigo, ocorrendo assim uma 

precocidade na cultura ao amadurecimento.  

O prolongamento do ciclo vegetativo tende a aumentar a produção de biomassa total, 

enquanto o aumento do período de formação dos grãos traria como consequência promover 

acréscimos diretos no enchimento destes (LI, 2008). Tendo os cereais poucos órgãos de 

reserva para nutrirem os grãos em formação, estreita associação tem sido feita entre a 

produtividade de grãos e a duração do período de atividade assimilatória da área 

fotossintetizante durante a fase de enchimento dos grãos (BOCKUS, 2010). Para a 

distribuição diferencial e o acúmulo de assimilados nos diferentes órgãos, tecidos e células 

devem ser feitos da forma mais eficiente possível, definindo eficiência como o acréscimo de 

produto por unidade de recurso utilizado (energia radiante absorvida, no caso) (ZENCIRCI, 

2008). Na variável massa hectolitro houve diferença significativa apenas para as aplicações de 

fungicida no ano de 2016. A melhor média de MH, está onde tiveram aplicações de fungicidas, 

e o melhor tratamento foi de seis aplicações. Para a massa de 1000 grãos se observou que os 

melhores tratamentos onde tiveram as aplicações de fungicidas, sendo que tiveram diferença 

para os dois anos. Esse maior resultado da média tem influencia pelos efeitos dos fungicidas, 

em que as aplicações de fungicida, apesar de não ter controlado efetivamente das doenças, 

proporcionou os maiores valores de massa de mil grãos.  

Na literatura existe processos interdependentes que envolvem o efeito fisiológico em 

relação aos fungicidas com as variáveis de MH e massa de 1000 grãos do trigo, que estão no 

aumento na atividade da enzima nitrato redutase e aumento na fotossíntese líquida (FAGAN, 

2010). A massa do hectolitro é influenciada por uniformidade, forma, densidade e tamanho do 

grão e pelo teor de matérias estranhas e grãos quebrados na amostra, servindo também como 

indicativo da sanidade do grão (MIRANDA, MORI, LORINI et al., 2009).  

A taxa de enchimento do grão é dependente do número de células formadas no grão 

em desenvolvimento durante as primeiras duas semanas após a antese que é aumentada 
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moderadamente com a elevação da temperatura, enquanto a duração do enchimento é 

significativamente reduzida (HUANG et al., 2010). O aumento na taxa, no entanto, não é 

suficiente para compensar a perda na massa do grão em consequência da redução no número 

de dias de enchimento (WALTERS; RATSEP; HAVIS et al., 2013). Entretanto, a baixa 

insolação, durante o período de enchimento do grão, causa um decréscimo na taxa de 

enchimento do grão, em consequência da redução na fotossíntese atual. Em tais situações, 

aquela passa a depender mais da capacidade da cultivar de remobilizar carboidratos de outras 

partes da planta, especialmente do colmo (TANÁCS, 2010).  

 

3.4 CONCLUSÃO 

 

 As aplicações dos tratamentos de A. brasilense, biopolímero e A. brasilense + 

biopolímero, não apresentaram diferença significativa em relação a produtividade.  

 Os tratamentos em que foram realizadas seis aplicações de fungicida tiveram maior 

produtividade, aumento da massa hectolitro e massa de 1000 grãos. Assim como a AACPD e 

a severidade foram menores quando se aplicou um maior número de aplicações de fungicida.  

 Considerando o manejo com o Azospirilum e o biopolímero, verificou-se que as 

menores médias de doença foram quando aplicados A. brasilense + biopolímero. 
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4 ARTIGO 2- ATIVIDADE ENZIMÁTICA COM O USO DE FUNGICIDA, 

BIOPOLÍMERO E AZOSPIRILLUM BRASILENSE EM PLANTAS DE TRIGO 

 

RESUMO 

 

As plantas possuem um mecanismo de defesa contra fitopatógenos, que alteram os 

metabólicos que estão relacionados às atividades enzimáticas. A atuação de fitopatógenos 

diminui o metabolismo das plantas para seu desenvolvimento. Sendo assim, objetivou-se com 

a presente pesquisa avaliar as alterações enzimáticas promovidas pelo Azospirillum brasilense 

e/ou biopolímero no controle de doenças foliares na cultura do trigo. O delineamento 

experimental utilizado no campo foi de blocos ao acaso com quatro repetições por tratamento 

segundo um modelo bifatorial (3 x 4). Os níves do primeiro fator foram constituídos por três 

níveis (0, 3, 6 aplicações) do fungicida Trifloxistrobina 150,0 g/L + Protioconazol 175,0 g/L. 

Sendo a testemunha sem aplicação de fungicida, três aplicações do fungicida químico, 

realizadas nos estádios de afilhamento pleno, emborrachamento pleno e antese. E para as seis 

aplicações foram no afilhamento pleno, alongamento, emissão da folha bandeira, 

emborrachamento pleno, espigamento e antese. No segundo fator, foram utilizados quatro 

tratamentos constituídos em (i) testemunha, (ii) A. brasilense, (iii) biopolímero, (iv) A. 

brasilense + biopolímero. As avaliações fisiológicas foram realizadas no laboratório de 

Biotecnologia Vegetal do Departamento de Biologia da UFSM, e consistiram-se da coleta e 

avaliação de quatro plantas de cada um dos tratamentos descritos anteriormente. As plantas 

foram coletadas e avaliadas no estádio da antese. As avaliações fisiológicas foram: peróxido 

de hidrogênio, peroxidação lipídica, superóxido dismutase, guaiacol peroxidade, clorofila T e 

carotenoides. As aplicações dos tratamentos não resultaram em menor produção de peróxido 

de hidrogênio, e ocasionou menos danos aos lipídios da membrana ou ativação da enzima 

superóxido dismutase com as aplicações de A. brasilense e do biopolímero. Para a enzima 

guaiacol peroxidase, em que foram realizadas as aplicações de biopolímero e A. brasilense 

tiveram uma maior atividade da enzima, o que pode indicar um possível mecanismo de defesa 

antioxidante das plantas com essas aplicações. As aplicações dos tratamentos de fungicida 

tiveram diferença significativa para as variáveis SOD, POD, CLOROT e CARO. Para a 

variável SOD ocorreu aumento da atividade enzimática quando aplicado o tratamento de 

fungicida químico, e para POD ocorreu ativação dessa enzima tanto para os tratamentos de A. 

brasilense e biopolímero e para fungicida químico, onde essas enzimas estão atuando como 

mecanismo de defesa da planta. Na CLOROT e CARO as maiores médias encontradas foram 

nos resultados com aplicação de fungicida, ocasionando efeito positivo de defesa para a 

planta. 

 

Palavras chave: Trigo. Enzimas antioxidantes. Doenças. A. brasilense. Bactérias. 
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ENZYMATIC ACTIVITY WITH THE USE OF FUNGICIDE, BIOPOLÍMERO AND 

AZOSPIRILLUM BRAZILIAN IN WHEAT PLANTS 

 

ABSTRACT 

 

The plants have a mechanism of defense against phytopathogens, which alter the metabolic 

ones that are related to the enzymatic activities. The performance of phytopathogens 

decreases the metabolism of plants for their development. Thus, the objective of this research 

was to evaluate the enzymatic alterations promoted by Azospirillum brasilense and / or 

biopolymer in the control of foliar diseases in wheat. The experimental design used in the 

field was randomized blocks with four replicates per treatment according to a two-factor 

model (3 x 4). The factors were constituted by three levels (0, 3, 6 applications) of the 

fungicide Trifloxystrobin 150.0 g / L + Prothioconazole 175.0 g / L. Being the control without 

application of fungicide, three applications of the chemical fungicide, realized in the stages of 

full hacilhamento, full rubber and anthesis. And for the six applications were in the full 

finning, stretching, issuance of flag sheet, full rubber, piercing and anthesis. In the second 

factor, four treatments were used: (i) control, (ii) A. brasilense, (iii) biopolymer, (iv) A. 

brasilense + biopolymer. The physiological evaluations were carried out at the Plant 

Biotechnology laboratory of the Department of Biology of UFSM, and consisted of the 

collection and evaluation of four plants of each of the treatments described previously. The 

plants were collected and evaluated at the anthesis stage. The physiological evaluations were: 

hydrogen peroxide, lipid peroxidation, superoxide dismutase, guaiacol peroxidase, 

chlorophyll T and carotenoids. The applications of the treatments did not result in less 

hydrogen peroxide production, and caused less damage to membrane lipids or activation of 

the enzyme superoxide dismutase with the applications of A. brasilense and biopolymer. For 

the enzyme guaiacol peroxidase, in which the applications of biopolymer and A. brasilense 

were carried out had a higher activity of the enzyme, which may indicate a possible 

mechanism of antioxidant defense of the plants with these applications. The applications of 

fungicide treatments had a significant difference for the variables SOD, POD, CLOROT and 

CARO. For the SOD variable, the enzymatic activity increased when the chemical fungicide 

treatment was applied, and for POD, activation of this enzyme was carried out both for the 

treatments of A. brasilense and biopolymer and for chemical fungicide, where these enzymes 

are acting as a defense mechanism of the plant . In CLOROT and CARO the highest averages 

were found in the results with fungicide application, causing a positive defense effect for the 

plant. 

 

Keywords: Wheat. Antioxidant enzymes. Diseases. A. brasilense. Bacteria. 
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4.1 INTRODUÇÃO 

 

 As plantas quando estão em seu habitate natural precisam estabelecer mecanismos 

fisiológicos e morfológicos de defesa contra os estresses bióticos e abióticos (BRAY et al., 

2000). Dentre esses estresses, destacam-se os patógenos, variações de temperatura, exposição 

a metais pesados, radiação ultravioleta, salinidade e estresse hídrico (MUNNS et al., 2002).  

 As doenças são a principal causa quantitativas e qualitativas na produtividade de grãos. 

Atualmente foram identificadas mais de 10.000 espécies de fungos já conhecidas que podem 

provocar doenças nas plantas (REIS, 2011). As defesas da planta ocorrem quando o patógeno 

entra em contato com a superfície da planta iniciando a liberação de efetores não protéicos 

chamados de padrões moleculares (PAMPs). A incidência dos patógenos não está somente no 

cuidado de evitar, tolerar ou suprimir a defesa basal do hospedeiro, mas também está na 

característica a tensão das reações das defesas da planta (KAHESH, 2012). Defesas de ações 

como reforço da parede celular (SCHWAN-ESTRADA et al., 2008), acúmulo de proteínas 

antimicrobianas (LO et al., 1996) e produção de fitoalexinas (BRAGA, 2008) são formas para 

diminuição da ameaça de grande número de patógenos (GONZALEZ, 2010).  

 Na agricultura a redução de aplicações de agrotóxicos no controle de doenças vem 

aumentando, contudo, deve-se priorizar o uso racional de modo a protegem o produtor 

(SUZUKI et al., 2011). Porém, a longo prazo e com o uso frequente de agrotóxicos ocorre o 

surgimento de isolados patógenos resistentes aos ingredientes ativos utilizados causando 

contaminação ambiental e humana. Dessa forma, em termos de controle alternativo de 

doenças nas plantas se destaca a indução de resistência, que envolve a ativação de 

mecanismos de defesa existentes nas plantas (ZIPFEL, 2011). A ativação de pode ser 

considerada pelo tratamento de agentes bióticos que são os (microrganismos viáveis ou 

inativos) e abióticos (KUC, 2001).  

 As moléculas de origem biótica ou abiótica que são capazes de ativar ou induzir 

qualquer resposta de defesa nas plantas são chamados de eliciadores (CAMEJO et al., 2011) 

que podem ser considerados como indutores de resistência, em quê a resistência induzida é 

dependente do intervalo de tempo entre o tratamento inicial (indutor) e a subsequente 

inoculação do patógeno. Essas características condizem que mudanças específicas no 
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metabolismo da planta, envolvendo a síntese e/ou acúmulo de substâncias são importantes no 

fenômeno da resistência induzida (HAKMAOUI et al., 2012). 

A planta passa por um processo de espécies reativas de oxigênio (EROs). Esse 

processo consiste que as plantas contenham um complexo sistema antioxidante para eliminar 

as EROs, que seria a inclusão de enzimas antioxidantes como superóxido dismutase (SOD) e 

guaiacol peroxidase (POD). A defesa dos radicais livres possui mecanismos que são 

importantes na limitação da ação do estresse oxidativo e na destruição das EROs, significa 

que dependem da duração do estressee da capacidade de a planta sobreviver a estes estresses, 

em que a planta com o aumento da expressão de genes de enzimas com funções antioxidantes 

(MUNNÉ-BOSCH, 2013).  

As alternativas ao controle químico convencional de fitopatógenos, como forma de 

reduzir os danos associados ao seu emprego, tem-se mostrado eficientes, em que a utilização 

de agentes capazes de induzir resistência nas plantas tratadas, ativando, assim, seus próprios 

mecanismos naturais de defesa, sem qualquer alteração em seu genoma (MARTINS, 2008). 

Estudos no desenvolvimento de compostos protetores não-antibióticos, com a finalidade de 

ativar o potencial natural de resistência em diversas espécies de plantas contra os patógenos 

(KUMAR, 2011). Dessa forma, se reconhece a preocupação de uma nova geração de produtos 

para o controle de doenças, reduzindo o uso de fungicidas químicos e oportunizando o uso de 

agentes de biocontrole (KUHN, 2010). Os benefícios relacionados ao emprego desta 

tecnologia, destacando-se a maior segurança para ambiente em relação ao uso de agrotóxicos, 

além de evitar a seleção de cepas resistentes de patógenos em virtude do complexo multigenes, 

que regula esse processo (BARTOLI, 2012). Um reativo de resposta chamado de “burst 

oxidativo” que é uma produção rápida e transitória de espécies reativas de oxigênio (EROs), 

considerada a melhor e mais ágil defesa e infecção microbiana em plantas (APEL, 2004). 

A EROs tem um papel importante em defesa de plantas, tendo uma função 

antimicrobiana direta, participação na lignificação das células e na lignificação cruzada da 

lignificação com glicoproteína ácida rica em hidroxiprolina, e agindo como um segundo 

mensageiro para regular a expressão de genes de resistência (PENG, 2008). As altas 

concentrações de ROS podem reagir com bio-moléculas em proteínas, lipídios, DNA e ácidos 

nucléicos e causar a peroxidação lipídica, danos na membrana e inativação de enzimas, 
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resultando em efeitos tóxicos (GONZALEZ, 2010). Para evitar o dano de EROS, as plantas 

como defesa empregam enzimas incluindo SOD, CAT, peroxidase (POD), ascorbato 

glutationa, tocoferóis e compostos fenólicos (GILL, 2010).  

Objetivou-se com a pesquisa avaliar as alterações enzimáticas promovidas pela 

aplicação de fungicida, Azospirillum brasilense e/ou biopolímero no controle de doenças 

foliares na cultura do trigo. 

 

4.2 MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento de campo foi conduzido em dois anos consecutivos (2016 e 2017), na 

área experimental, do Departamento de Fitotecnia do Centro de Ciências Rurais da 

Universidade Federal de Santa Maria, com coordenadas geográficas 29º 43’ 01.5’’ S e 53º43’ 

57.3’’ e 119 metros de elevação, com a cultura do trigo, cultivar Quartzo. O solo da área é 

classificado como Argissolo Vermelho distrófico arênico (EMBRAPA, 2013), Ultisol de 

acordo com a classificação do Soil Taxonomy (SOIL SURVEY STAFF, 2003). A média de 

temperatura do ar nos meses de junho e julho é de 13,8ºC, enquanto para o mês de janeiro é 

de 24,7ºC e a precipitação anual é de 1712 mm (HELDWEIN et al., 2010). O delineamento 

blocos ao acaso, em que os tratamentos foram distribuídos em um bifatorial (3x4). Os fatores 

foram constituídos por três níveis (0, 3, 6 aplicações) do fungicida Trifloxistrobina 150,0 g/L 

+ Protioconazol 175,0 g/L. Sendo a testemunha sem aplicação de fungicida, com três 

aplicações do fungicida químico, realizadas nos estádios de afilhamento pleno, 

emborrachamento pleno e antese. E para as seis aplicações foram no afilhamento pleno, 

alongamento, emissão da folha bandeira, emborrachamento pleno, espigamento e antese. No 

segundo fator, foram utilizados quatro tratamentos constituídos em (i) testemunha, (ii) A. 

brasilense, (iii) biopolímero, (iv) A. brasilense + biopolímero. Cada parcela foi composta por 

quatro plantas conduzidas até o estádio da antese (RITCHIE et al., 2003) e então coletadas a 

parte aérea. Para os dados laboratoriais utilizou-se o delineamento inteiramente casualizado, 

com quatro repetições, em que as plantas utilizadas para as análises bioquímicas de peróxido 

de hidrogênio (H2O2), peroxidação lipídica (T-Bars), atividade das enzimas superóxido 

dismutase (SOD), guaicaol peroxidase (POD), clorofila total (CLOROT) e carotenoides que 
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foram congeladas imediatamente em N líquido, após a coleta e mantidas em freezer (-80 ºC) 

até a determinação das análises. 

 A peroxidação lipídica (T-Bars) foi estimada seguindo o método de El-Moshaty et al. 

(1993). Amostras de folhas (0,5 g) e raízes (1,5 g) foram maceradas em nitrogênio líquido e 

homogeneizadas em 4 mL de 0,2 M de tampão citrato (pH 6,5) contendo 0,5% de Triton 

X-100. O homogeneizado foi centrifugado a 20.000 xg por 15 min a 4ºC. A quantidade de um 

mL do sobrenadante foi adicionado a 1 mL de ácido tricloroacético (TCA) 20% (w/v) 

contendo 0,5% (w/v) de ácido tiobarbitúrico (TBA). A mistura foi aquecida a 95º C por 40 

min e então resfriada em banho de gelo por 15 min, sendo centrifugada a 10.000 xg por 15 

minutos. A absorbância do sobrenadante foi lida a 532 e 600 nm (para corrigir a turbidez não 

específica). A peroxidação lipídica foi expressa como nmol MDA mg
-1

 de proteína. As 

amostras de folhas maceradas em nitrogênio líquido foram utilizadas para as análises 

enzimáticas, sendo que 0,5 g de amostra foi homogeneizada em 3 mL de tampão fosfato de 

sódio (pH 7,8) 0,05 M, contendo 1 mM de EDTA e 2% (w/v) de polivinilpirrolidona (PVP). O 

homogeneizado foi centrifugado a 13.000 xg por 20 min. a 4°C e o sobrenadante foi utilizado 

para a determinação da atividade das enzimas (ZHU et al., 2004) e concentração de proteínas 

(BRADFORD, 1976). 

 Conteúdo de peróxido de hidrogênio (H2O2): Determinado de acordo com Loreto; 

Velikova (2001). 0,3 g de raízes e parte aérea foram homogeneizadas em 3 mL de 0,1% de 

ácido tricloroacétido (w/v). O homogeneizado foi centrifugado a 12.000 x g por 15 min a 4ºC. 

Após isso, 0,5 mL do sobrenadante foi adicionado em 0,5 mL de 10 mM de tampão fosfato de 

potássio (pH 7,0) e 1 mL de 1M KI. A concentração de H2O2 do sobrenadante foi avaliada 

comparando suas absorbâncias a 390 nm com uma curva padrão de calibração. A 

concentração de H2O2 está expressa como μmol g
-1

 peso fresco. 

 A atividade da enzima guaiacol peroxidase (POD) foi determinada segundo Zeraik et 

al. (2008), utilizando-se o guaiacol como substrato. A mistura de reação continha 1,0 mL de 

tampão fosfato de potássio (100 mM, pH 6,5), 1,0 mL de guaiacol (15 mM) e 1,0 mL de H2O2 

(3 mM). Após homogeneização, foi adicionado 50 µL do extrato da planta a esta solução. A 

atividade da enzima foi medida pela oxidação do guaicol a tetraguaiacol através do aumento 

na absorbância a 470 nm. Os resultados foram expressos em unidade de enzima por mg de 
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proteína (U mg
-1

 proteína). Para o cálculo, foi utilizado o coeficiente de extinção molar de 

26,6 mM
-1

cm
-1

.  

A atividade da superóxido dismutase (SOD) foi determinada de acordo com o 

método espectrofotométrico, descrito por Giannopolitis e Ries (1977). A mistura de reação 

continha tampão fosfato de potássio 50 mM (pH 7,8), metionina 13 mM, riboflavina 2 μM, 

nitrobluetetrazólio (NBT) 75 μM, EDTA 0,1 mM, e 100 μL de extrato enzimático. A produção 

fotoquímica da formazana azul a partir do NBT foi monitorada pelo incremento da 

absorbância a 560 nm. A reação foi realizada em tubos de ensaio a 25°C, dentro de uma 

câmara de reação sob iluminação de uma lâmpada fluorescente de 15 W. Como controle, 

tubos com a mistura de reação foram mantidos no escuro. A reação teve início ligando-se a luz 

e após 15 minutos de iluminação, a reação foi paralisada, desligando-se a luz. Uma unidade 

de SOD foi definida como a quantidade de enzima que inibe a fotorredução do NBT em 50% 

(BEAUCHAMP; FRIDOVICH, 1971). No ensaio, a riboflavina fotoquimicamente excitada é 

reduzida pela metionina em semiquinona, que doa um elétron ao oxigênio, formando o radical 

superóxido que por sua vez converte NBT em formazana azul.  

 Os pigmentos fotossintéticos (clorofilas e carotenoides) das folhas foram extraídos 

segundo o método de Hiscox e Israelstan (1979) e estimados usando a equação de 

Lichtenthaler (1987). Amostras frescas de folhas (0,05 g) foram incubadas a 65°C com 

dimetilsulfóxido (DMSO) até que os pigmentos fossem completamente retirados. As 

absorbâncias da solução foram medidas em espectrofotômetro (Celm E-205D) a 663, 645 e 

470 nm para clorofila total e carotenóides, respectivamente.  

Os dados foram submetidos a análise de variância teste F (p≤0,05), havendo 

significância aplicou-se teste de Scott-Knott para as médias dos tratamentos. Os dados foram 

analisados utilizando-se o programa estatístico SISVAR (FERREIRA, 2011).  

 

4.3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 As médias dos teores de peróxido de hidrogênio (H2O2) não resultaram diferença 

significativa entre os tratamentos na variável analisada (Tabela 1), isso pode indicar que 

outras peroxidases estejam atuando no sistema, evitando um aumento no conteúdo de H2O2. 
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As peroxidases estão envolvidas nos processos de lignificação, suberificação, catabolismo da 

auxina (HIRAGA et al., 2001), respostas de hipersensibilidade, produção de fitoalexinas, 

grande parte destes envolvidos na defesa contra a infecção por patógenos (NICHOLSON; 

HAMMERSCHMIDT, 1992). Dessa forma, a atividade da enzima é frequentemente 

aumentada em resposta aos estresses, ao ataque de patógenos e aos tratamentos com indutores, 

motivos pelos quais são frequentemente utilizadas como marcadores enzimáticos para estudos 

de resistência induzida (COSTA et al., 2010). Os teores de peróxido de hidrogênio pode 

indicar uma demora na ativação da resposta de defesa em que este é um composto que age 

como uma molécula que atua como sinalizadora de respostas de defesa (FINKEL, 2000). O 

mecanismo pelo qual o fungo induz o acúmulo de H2O2 ainda não está bem compreendido em 

que fungos necrotróficos necessitam uma série de enzimas para estabelecer o processo 

infeccioso no hospedeiro, no caso da relação compatível (MAYER, 2001). 

 

Tabela 1- Resumo da análise de variância, com as respectivas fontes de variação (FV), 

quadrados médios das variáveis peróxido de hidrogênio (H2O2), peroxidação lipídica (T-Bars), 

superóxido dismutase (SOD), guaiacol peroxidase (POD), clorofila T (CLOROT) e 

carotenoides (CARO). 

FV GL H2O2 Tbars SOD POD CLOROT CARO 

Fungicida (F)  2 0,078871
ns

 0,000015
ns

 6616,19** 130188,94** 1,454906** 0,006870* 

Biológico (B) 3 0,009113
ns

 0,000005
ns

 313,69
ns

 19064,01* 0,669883** 0,008532** 

F X B 6 0,102809
ns

 0,000004
ns

 3441,19
ns

 18978,53
ns

 0,174958
ns

 0,001418
ns

 

Erro 36 0,225864 0,000010 701,47 4960,51 0,087382 0,02160 

CV % - 24,27 13,21 14,43 14,33 13,95 13,33 

Média geral - 1,9578 0,0243 183,58 491,34 2,11 0,3485 

**, *, 
ns 

significativo a 1% de probabilidade, significativo a 5% e não significativo, respectivamente, pelo teste F.  

 

As plantas para diminuir o efeito do estresse oxidativo apresentam um sistema 

antioxidante, que é composto por enzimas como a guaiacol peroxidase (POD) e a superóxido 

dismutase (SOD), que participam ativamente da eliminação e quebra de espécies reativas de 

oxigênio (EROs) como é chamada (FOYER; NOCTOR, 2003). Com base nisso, a aplicação 

do tratamento biológico e A. brasilense não resultaram em menor produção de peroxidação 

lipídica (T-bars) e na enzima superóxido dismutase (SOD). Para a enzima guaiacol peroxidade 

(POD), os tratamentos que tiveram a aplicação do biológico, houve maior atividade da enzima, 
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o que isso pode indicar que há um possível mecanismo de defesa antioxidante das plantas 

nesse tratamento (Tabela 2). A POD é responsável pela remoção do peróxido de hidrogênio 

(H2O2), uma EROs (HAMEED et al., 2011), onde de sua forma atua como forma prejudicial, 

proteção ou de sinalizador que está relacionado ao equilíbrio de dois fatores sendo a produção 

e a eliminação da EROs no tempo e local adequado (GRATÃO et al., 2005). 

Para a atividade da enzima SOD, nos tratamentos, não ocorreu a ativação dessa 

enzima com a aplicação dos tratamentos, sendo que sua ativação causaria um efeito positivo 

na defesa das plantas, e assim evitaria danos a peroxidação lipídica (T-bars) e havendo 

controle da doença. A SOD é uma enzima antioxidante mais eficaz em todos os organismos 

aeróbios e nos espaços subcelulares propensos a estresse oxidativo, onde em estresses 

ambientais na maioria das vezes levam ao aumento da geração de espécies reativas ao 

oxigênio (EROS), sendo que a SOD é considerada importante na defesa das plantas contra 

efeitos tóxicos de níveis elevados de EROs. O aumento na atividade da enzima SOD se deu 

no tratamento onde se aplicou o fungicida químico nas seis aplicações, sendo que isso 

proporcionou um mecanismo de defesa da planta contra o estresse oxidativo induzido pela 

ausência de doenças na planta (Tabela 2).  

Ocorreu uma redução na atividade da enzima POD, sem efeito significativo no 

conteúdo de H2O2. Isso pode indicar que outras peroxidades estejam atuando no sistema, 

evitando um aumento no conteúdo de H2O2. Para as aplicações de T-bars nos tratamentos 

onde se teve aplicações de fungicida químico não ocorreu dano nos lipídios de membrana 

(Tabela 2). As principais causas na perda de componentes de produtividades das plantas estão 

relacionadas com o acumulo de EROs como vários resultados de tensões ambientais (GILL; 

TUTEJA, 2010). Essas alterações afetam as funções celulares como ácidos nucleicos e as 

proteínas causando a peroxidação de lipídeos (FOYER; NOCTOR, 2005). Das enzimas 

envolvidas na remoção de EROs a SOD é considerada a primeira linha de defesa contra os 

efeitos tóxicos em níveis elevados (GILL; TUTEJA, 2010). 

A atividade da POD apresentou diferença significativa em tratamentos onde foram 

aplicados os tratamentos biológicos que proporcionou aumento da atividade da enzima, e não 

contribuindo no aumento da peroxidação lipídica. Dessa forma, infere-se que o tratamento 

biológico auxiliou na maior atividade das enzimas antioxidantes evitando que houvesse 
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peroxidação de lipídios, em que essas enzimas antioxidantes participam da eliminação direta 

do H2O2, que agem no citosol, vacúolo, parede celular e nas organelas onde a detoxificação é 

necessária (NOCTOR; FOYER, 1998). As condições de estresse celular podem ser avaliadas 

por meio da peroxidação lipídica (HUANG et al., 2004). Para a clorofila total, o maior 

conteúdo destes pigmentos foi observado no tratamento de testemunha o que pode indicar 

possível mecanismo de defesa da planta a essa situação mais estressante. Para essa redução no 

conteúdo de clorofila, este resultado pode estar relacionado com algum estresse sofrido pelas 

plantas que não foi encontrado ou ainda pode ser que a planta teve um distúrbio para a síntese 

de clorofila. 

 

Tabela 2- Aplicaçõs de fungicida Trifloxistrobina + Protioconazol (FOX) durante o ciclo da 

cultura (0) nenhuma aplicação, (3) três aplicações durante o ciclo da cultura e (6) seis 

aplicações de fungicida durante o ciclo da cultura, e médias dos tratamentos das variáveis 

analisadas de variáveis: peróxido de hidrogênio (H2O2), peroxidação lipídica (TBars), 

superóxido dismutase (SOD), guaiacol peroxidase (POD), clorofila T (CLOROT) e 

carotenóides. 

Aplicações de 

FOX 

H2O2 TBars SOD POD CLOROT CARO 

0 2,0076 0,0252 172,41 b* 574,19 a 1,96 b 0,33 b 

3 1,9893 0,0245 171,29 b 504,59 b 1,92 b 0,34 b 

6 1,8775 0,0233 207,06 a 395,24 c 2,46 a 0,37 a 

Testemunha 1,9700 0,0245 189,24 444,77 b 2,4408 a 0,3835 a 

Biopolímero(B) 1,9285 0,0235 179,79 519,51 a 1,9568 b 0,3334 b 

Azospirillum(A) 1,9426 0,0243 178,77 471,96 b 1,9279 b 0,3542 a 

A + B 1,9900 0,0250 186,55 529,12 a 2,1515 b 0,3230 b 

*Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem estatisticamente pelo teste de Scott-Knott a 5% de 

probabilidade. 

 

Nessas situações de perda de clorofila pode ocasionar um declínio progressivo na 

capacidade fotossintética das plantas, sendo que nessas características a clorofila possui um 

desempenho importante na fotossíntese que é responsável pela captação de energia luminosa. 

Dessa forma, a baixa concentração de clorofila pode produzir uma deficiência fotossintética e 

também pode afetar outros processos celulares como a divisão e expansão celular (TAIZ; 

ZEIGER, 2004). Essa característica pode ser considerada que a maior quantidade de clorofila 

total (CLOROT) e carotenoides (CORO) foi obtida nas aplicações dos tratamentos em que 
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tiveram aplicações do fungicida químico, e a maior média onde aplicado seis vezes o 

fungicida químico (Tabela 2). Essa situação explica que, com a maior quantidade de 

aplicações na planta do produto químico, faz com que a planta tenha uma maior área foliar 

sadia, não sofrendo ataque ou prejudicando a área da superfície da folha para realização de 

fotossíntese. Essa maior concentração de pigmentos proporciona maior absorção de energia 

luminosa, fotossíntese e incremento no potencial de produção e vigor das plantas (BASHAN 

et al., 2006).  

No caso dos tratamentos biológicos a variável carotenoides observa-se que o maior 

conteúdo na aplicação de A. brasilense. Dos pigmentos que são acessórios para fotossíntese 

os carotenóides também desempenham papel essencial na fotoproteção da planta, sendo que 

auxiliam na eliminação de radicais livres que podem danificar os componentes celulares como 

seria um exemplo os lipídeos (TAIZ; ZEIGER, 2004). Considerando que os pigmentos têm 

como sua importância na prevenção da indução de danos causados pela planta devido ao 

estresse (WAHID, 2007). Sua participação está relacionada na dissipação do estado excitado 

da clorofila e neutralização de espécies reativas de oxigênio, uma vez que elas possuem 

antioxidantes de baixo peso molecular (KRESLAVSKI et al., 2013). Contudo os carotenoides 

em sua produção têm como mecanismo de produção o aparato fotossintético, dessa forma 

prevenindo a fotoinibição de condições de estresse em que a planta pode ser afetada.  

 

4.4 CONCLUSÕES 

 

 As aplicações dos tratamentos de fungicida tiveram diferença significativa para as 

variáveis SOD, POD, CLOROT e CARO.  

 Para a variável SOD ocorreu aumento da atividade enzimática quando aplicado o 

tratamento de fungicida químico, e para POD ocorreu ativação dessa enzima tanto para os 

tratamentos de A. brasilense e biopolímero e para fungicida químico, onde essas enzimas 

estão atuando como mecanismo de defesa da planta. 

 Na CLOROT e CARO as maiores médias encontradas foram nos resultados com 

aplicação de fungicida, ocasionando efeito positivo de defesa para a planta. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Na presente pesquias observa-se importantes resultados no controle de doenças 

foliares de mancha amarela, mancha marrom e ferrugem na cultura do trigo, dentre elas: 

-As aplicações onde tiveram seis aplicações de fungicida tiveram maior produtividade, 

aumento da massa hectolitro e massa de grãos. Já na AACPD tiveram diferença nas aplicações 

do fungicida, sendo assim diminuindo a incidência de doenças.  

-Quanto a severidade pode se observar as diferenças nas épocas de aplicações, 

tratamentos e fungicidas.  

- As aplicações foliares do fungicida e aplicação dos tratamentos, possuem 

comportamentos diferenciados tanto nas épocas de aplicações e aplicações do fungicida, e 

assim diminuindo a atividade no desenvolvimento das doenças. 

- As atividades enzimáticas possuem comportamentos diferenciados na presença dos 

tratamentos, a qual afeta positivamente a atividade das enzimas antioxidantes em relação aos 

tratamentos, e que possam promover defesas nas plantas contra doenças e aumentar sua 

produtividade. 

Com base no conjunto de resultados obtidos, ressalta-se a importância do manejo de 

doenças na cultura do trigo, com o uso de novas tecnologias de melhoramento genético e de 

produtos que possam incorporar genes de defesa nas plantas, advindo de outras plantas com 

base de reduzir o uso de controle químico para que tenha um menor impacto ambiental e 

econômico para maximizar o potencial produtivo das culturas. 
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Apêndice A- Severidade da doença da mancha amarela, mancha marrom e ferrugem em 

relação ao número de aplicações (0, 3, 6 aplicações) de fungicida durante o ciclo da cultura do 

trigo no ano de 2016. 

 

 

 

        

Fonte: (BURG, 2016) 
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