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RESUMO GERAL 

 

QUEIROZ, C. S. Níquel, outros micronutrientes e silício e a ferrugem asiática 

(Phakopsora pachyrhizi) na cultura da soja (Glycine max). 2012. 63 f. Dissertação 

(Mestrado em  Agronomia: Produção Vegetal) – Escola de Agronomia, Universidade 

Federal de Goiás, Goiânia, 2012.
1
 

 

Uma alternativa de manejo da ferrugem-asiática (Phakopsora pachyrhizi) na 

soja é a nutrição adequada das plantas, uma vez que os nutrientes minerais são diretamente 

envolvidos em mecanismos de defesa, como componentes integrais das células, das 

membranas, das enzimas e dos transportadores de elétrons ou como ativadores, inibidores e 

reguladores do metabolismo. Neste contexto, objetivou-se através deste trabalho avaliar a 

influência de micronutrientes (B, Zn, Mn e Cu), silício e níquel na severidade da ferrugem-

asiática na cultura da soja em casa de vegetação, campo e laboratório. Os resultados 

mostraram redução da severidade da ferrugem nos tratamentos com aplicação foliar de Zn, 

Si e Ni os quais promoveram redução da taxa de progresso da doença no experimento de 

campo. A produção de grãos não foi influenciada pela nutrição no experimento em campo, 

entretanto, os tratamentos com Zn aplicado via foliar aumentaram a produção de grãos em 

casa-de-vegetação. Os tratamentos com aplicação de Si reduziram a severidade da doença, 

porém reduziram a produção de grãos em casa de vegetação. O sulfato de Ni promoveu 

menor severidade da ferrugem e incremento na produção de grãos nos tratamentos com 

aplicação de doses 20 – 40 g ha
-1

. No entanto, os tratamentos com Ni não reduziram a taxa 

de progresso da doença. Os tratamentos com fungicida reduziram a severidade da doença, 

porém não influenciaram a produção de grãos. Em laboratório, o sulfato de níquel reduziu 

a germinação in vitro dos esporos de P.  pachyrhizi. 

 

Palavras-chave: doenças da soja; Glycine max; resistência induzida; manejo nutricional; 

nutrição mineral. 
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GENERAL ABSTRACT 

 

QUEIROZ, C. S. Nickel, silicon and other micronutrients and asian rust (Phakopsora 

pachyrhizi) on soybean (Glycine max). 2012. 63 f. Dissertation (Master in Agronomy: 

Crop Production) – Escola de Agronomia, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2012.
1
   

 

An alternative for managing the disease might be performing plant nutrition 

since mineral nutrients are directly involved in all mechanisms of the plant’ defense system 

as integral components of cells, membranes, enzymes and electron transport or by 

activation, inhibition and regulation of metabolism. In this context the study aimed at: 1- 

assessing the influence of soybean nutrition with micronutrients and Si in the severity of 

Asian soybean rust in field conditions and a greenhouse experiment; 2- evaluating the 

influence of soybean nutrition with different doses and ways of Ni application in the 

severity of Asian soybean rust in greenhouse conditions; 3- assessing fungal toxicity of the 

nickel sulfate for P. pachyrhizi spores in laboratory conditions. Results showed rust 

severity reduction in treatments with foliar application of Zn, Si and Ni, which promoted a 

reduction in the rate of the disease progression in the field. The grain yield was not 

affected by nutrition in the field; however, the treatments with Zn applications increased 

grain production in the greenhouse. On the other hand, the treatments with Si application 

reduced the disease severity although there was a grain yield reduction in the greenhouse. 

The Ni promoted a lower rust severity and there was an increase in the grain yield in 

treatments with applications of doses 20 to 40 g ha
-1

. Nevertheless, the rate of the 

progression of the disease was not reduced in the treatments with Ni. The treatments with 

fungicide reduced the severity of the disease, but the grain yield did not increase. In 

laboratory conditions the nickel sulfate reduced the germination in vitro of  P. pachyrhizi 

spores. 

 

Key words: soybean diseases; Glycine max; induced resistance; nutrition management;  

 mineral nutrition;  
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1   INTRODUÇÃO 

 

A soja (Glycine max (L.) Merrill) é uma das oleaginosas mais importantes do 

mundo. O Brasil é o segundo maior produtor mundial com produção de cerca de 65,6 

milhões de toneladas na safra 2011/12. A área plantada com soja no país é de, 

aproximadamente, 25 milhões de hectares, com rendimento médio de 2.624 kg ha
-1

 

(CONAB, 2012). Esta produtividade é baixa se considerado o potencial produtivo, 

determinado pelas condições edafo-climáticas das regiões produtoras.  Dentre os principais 

fatores que limitam a obtenção de altos rendimentos está à alta incidência de ferrugem 

asiática, doença considerada como a mais importante da cultura, visto que pode ocasionar 

redução de até 80% de produtividade (Embrapa, 2008). 

Atualmente, o controle da ferrugem asiática (Phakopsora pachyrhizi Syd. & P. 

Syd., 1914) é realizado principalmente com a aplicação de fungicidas (Godoy & Canteri, 

2004; Richetti & Roese, 2011).  No entanto, além do custo elevado, o uso destes produtos 

tem sido associado à redução da diversidade biológica e, como consequência, da 

ocorrência de organismos benéficos, que naturalmente competem com agentes causais de 

doenças e pragas.  Ainda, é importante ressaltar que o manejo químico não é permitido em 

alguns sistemas de produção, como na agricultura orgânica.  

Como alternativa à aplicação de fungicidas para o manejo da ferrugem asiática 

tem sido preconizada a rotação de culturas, o vazio sanitário e a indução da produção de 

substâncias de defesa da planta, que pode ser conseguida pela adubação balanceada. Com 

relação ao manejo da adubação, Chaboussou (1987) afirmou que o máximo de resistência é 

obtido quando o manejo da adubação propicia a condição fisiológica ótima da planta. 

Tanto o excesso como a carência de um ou mais elementos, afetam o equilíbrio fisiológico 

normal da planta, podendo diminuir sua resistência natural.  

Os micronutrientes têm sido apontados como um dos principais elementos 

minerais associados a indução de resistência à doenças em plantas (Zambolim et al., 2005). 

Thongbai et al. (1993a, 1993b) observaram  relação inversa da nutrição com Zn com a 

severidade de podridão de raiz por Rhizoctonia solani J.G. Kühn, 1858 em trigo (Triticum 

aestivum cv. Songlen). Simoglou & Dordas (2006) observaram redução da severidade das 
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lesões da mancha-amarela, causada por Drechslera tritici-repentis (Died.). Shoemaker, 

1959 em T. aestivum com aplicação foliar de boro, manganês e zinco, sugerindo que a 

aplicação foliar de micronutrientes nessa cultura auxilia no manejo da doença. Graham et 

al. (1985) observaram redução do número de lesões necróticas, causadas por Uromyces 

phaseoli var. vignae (Barclay) Arthur 1934, em feijão caupi com  aplicação de níquel e 

relataram que o Ni pode induzir alterações metabólicas na planta hospedeira, levando à 

redução da severidade do patógeno.  

Os micronutrientes estão envolvidos em muitos processos fisiológicos da 

planta (Marschner, 1995). Portanto, avaliar os efeitos isolados destes elementos, assim 

como a combinação de micronutrientes na adubação é importante para elaboração de 

estratégias de manejo que reduzam a incidência e severidade da ferrugem-asiática em soja. 

Apesar do efeito benéfico que os micronutrientes podem ter no controle da 

ferrugem asiática em soja, trabalhos contemplando esta temática são muito escassos. Neste 

contexto, objetivou-se com este trabalho avaliar os efeitos de silício, níquel e outros 

micronutrientes sobre a ferrugem asiática provocada por P. pachyrhizi Syd. & P. Syd., na 

cultura da soja. 
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2   REVISÃO DE LITERATURA  

 

2.1   A CULTURA DA SOJA E A FERRUGEM ASIÁTICA 

 

Entre os principais produtores de soja, o Brasil possui a maior área cultivada 

sob condições tropicais e subtropicais. Atualmente, é a principal cultura do país, com 

grande expressão na produção de grãos (Oliveira Júnior et al., 2010). 

Mais de 40 doenças que atacam a cultura da soja foram identificadas. Esse 

número continua aumentando com a expansão da soja para novas áreas e como 

consequência da monocultura (Embrapa, 2008). 

A ferrugem asiática, causada pelo fungo Phakopsora pachyrhizi, é atualmente 

um dos principais problemas fitossanitários da cultura da soja (Juliatti et al., 2005). Uma 

doença muito destrutiva em todos os lugares onde a soja é cultivada, e sua importância 

pode ser avaliada por sua rápida expansão, virulência e pelo montante de perdas causadas, 

atingindo níveis que, frequentemente, inviabilizam a colheita (Yorinori et al., 2005; 

Fiallos, 2011).  

P. pachyrhizi pode causar desfolha em poucos dias e levar ao insucesso da 

cultura (Goellner et al., 2010). Atualmente, o controle da ferrugem da soja é realizado 

principalmente pela pulverização de fungicidas nas lavouras, logo que constatada a doença 

ou preventivamente (Godoy & Canteri, 2004; Richetti & Roese, 2011). No Brasil, foram 

gastos 2 bilhões de dólares com fungicidas para controle da ferrugem asiática em 2003, e a 

perda de grãos foi estimada em 3,4 milhões de toneladas (Yorinori et al., 2005). 

 

2.2   CARACTERIZAÇÃO DO PATÓGENO E DA DOENÇA 

 

O patógeno Phakopsora pachyrhizi é um fungo pertencente a Divisão 

Basidiomicota, Classe Teliomicetes,  ordem Uredinales, família Phakopsoraceae (Index 

fungorum, 2012). Na soja ocorrem as fases uredial e telial. Os fungos da ordem uredinales 

são denominados ferrugens e atuam como parasitas obrigatórios, não apresentando fase 

saprofítica em seu ciclo. Possuem a propriedade de colonizar os tecidos vegetais 
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produzindo haustórios, que retiram nutrientes do interior das células vivas (Ainsworth & 

Bisby, 2001). Agrios (2005), classificou o fungo P. pachyrhizi como potencialmente 

catastrófico na soja. 

Até 1992 toda ferrugem asiática encontrada na soja era atribuída à espécie P. 

pachyrhizi. Somente a partir de 1992, através do trabalho de Ono et al. (1992), observou-se 

a existência de P. meibomiae. 

Os teliósporos de P. pachyrhizi são marron-páleas, com espessura mais ou 

menos uniforme de 1 μm ou apenas levemente engrossadas acima, e com até 3 μm de 

espessura nas células das camadas de tecido da planta posicionada na parte superior das 

télias. Estes parâmetros são os utilizados para diferenciação de Phakopsora meibomiae, 

que apresenta teliósporos organizados em uma a quatro camadas, raramente em cinco, com 

parede de coloração canela a castanho clara, de 1,5 μm a 2,0 μm de espessura, e células da 

camada apical com até 6,0 μm de espessura (Goellner et al., 2010). 

Carvalho Júnior & Figueiredo (2000), utilizando a diferenciação morfológica, 

analisaram amostras coletadas por Deslandes (1979) no Brasil e concluíram que a espécie 

presente e relatada até o ano de 2000 tratava-se de P. meibomiae, menos agressiva que P. 

pachyrhizi. A espécie P. meibomiae tem sido descrita como ferrugem americana e P. 

pachyrhizi como ferrugem asiática da soja. Os principais sintomas causados pela ferrugem 

asiática são pequenas pústulas foliares, de coloração castanha a marrom-escura. As lesões 

esférico-angulares podem atingir 2 mm a 5 mm de diâmetro, podendo incidir nos pecíolos, 

vagens e caules (Sinclair, 1989; Cruvinel et al., 2004).  

Os primeiros sintomas surgem nas folhas a partir do terço inferior da planta, 

independente do estádio fenológico, progredindo para o terço médio chegando 

posteriormente ao terço superior (Cruvinel et al., 2004). Dependendo do isolado e da 

resistência das cultivares de soja, os tipos de lesões podem ser denominadas TAN 

(coloração bronze) indicando suscetibilidade ou RB (“reddish brown” - coloração marrom 

avermelhado) caracterizando resistência, podendo ambas incidirem simultaneamente 

(Bromfield et al., 1980; Sinclair, 1989).  

O desenvolvimento de urédias ocorre frequentemente na superfície abaxial, 

devido ao maior número de estômatos, podendo, no entanto, ocorrer em ambas as faces 

foliares (Sinclair, 1989). Télias e teliósporos são produzidos após a formação de urédias e 

na periferia das lesões, primeiramente nas folhas mais velhas e depois nas mais novas (Yeh 

et al., 1981). As télias se formam na camada sub-epidérmica da folha preferencialmente na 
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superfície inferior e são marrom-alaranjadas ou marrom claras quando jovens, se tornando 

marrom escuras ou pretas posteriormente (Sinclair, 1989). 

Nas ferrugens em geral, o urediniósporo com a germinação, forma o tubo 

germinativo de penetração e o apressório, que é uma estrutura de adesão e colonização do 

tecido. Dentro da folha, a hifa de infecção entra em contato com uma célula do mesófilo e 

e forma o haustório, que representa a estrutura de parasitismo e dreno do patógeno.O 

haustório é intracelular, ramificado, e desenvolve-se no interior da célula hospedeira, 

circundando a célula formando a membrana extra-haustorial, uma matriz extra-haustorial e 

a parede celular fúngica. O haustório ocupa uma grande área da célula hospedeira e através 

dele são adquiridas quantidades massivas de açúcares e aminoácidos (fotoassimilados) por 

mecanismos de transporte simpático a favor de gradiente de prótons. Propõe-se que a 

formação desta estrutura dependa de compostos voláteis, como o nonanal, decanal e 

acetato de hexenil, emitidos pelo hospedeiro por consequência da sinalização bioquímica 

(Panstruga, 2003; Mendgen et al., 2006). 

As lesões decorrentes da infecção do patógeno podem surgir em 5 a 7 dias e os 

sinais desenvolvem-se em 9 a 12 dias. A infecção ocorre em umidade relativa superior a 

60%. Chuvas constantes de baixa intensidade e temperaturas entre 18 e 25 ºC por vários 

dias favorecem a doença (Zambolin, 2006). As chuvas sempre possibilitam condições 

ideais para a infecção, seja por liberação dos urediniósporos das pústulas, ou água livre 

para a germinação, mantendo consequentemente temperatura ótima para a infecção 

(Bergamin Filho, 2006). 

A ferrugem asiática possui uma ampla gama de hospedeiros, que inclui além de 

Glycine max, outras espécies do gênero Glycine e outros gêneros de leguminosas. Uma 

coleção de 95 espécies de plantas hospedeiras, distribuídas em 42 gêneros da família 

Fabaceae (Caldwell & Mclaren, 2004) são hospedeiras da ferrugem asiática. Assim, apesar 

do fungo ser biotrófico, o inóculo pode ser mantido nas épocas de entressafra, parasitando, 

além de soja voluntária, outras espécies de planta presentes no mesmo ambiente, como por 

exemplo, o feijão de lima (Phaseolus vulgaris var. macrocarpus)(Hennen et al., 1982), o 

desmódio (Desmodium sp.; Hennen et al., 1982, Lenne, 1990, Mendes et al., 1998), o 

kudzu (Pueraria lobata; (Willd.) Ohwi, 1947) e a soja perene (Neonotonia wightii; 

Mendes et al., 1998). Ainda, pode ser disseminado pelo vento a partir de cultivos de soja a 

quilômetros de distância (Goellner et al., 2010). 
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2.3   INDUÇÃO DE RESISTÊNCIA 

 

A resistência de um hospedeiro pode ser definida como a capacidade da planta 

em atrasar ou evitar a entrada e/ou a subsequente atividade infectiva do patógeno em seus 

tecidos (Amorim et al., 2011).  

Embora as plantas na natureza estejam normalmente expostas a um número 

incalculável de patógenos, a resistência das mesmas mostra-se como regra, enquanto que a 

suscetibilidade mostra-se como exceção (Bergamin Filho et al., 1995; Amorim et al., 

2011). 

As plantas podem apresentar capacidade de reconhecer a invasão de agentes 

patogênicos e de desenvolver diversos mecanismos de defesa elaborados contra a ameaça 

de ataque (Bergamin Filho, 2006). Alguns desses mecanismos são expressos 

constitutivamente e formam barreiras físicas e químicas, enquanto outros são induzidos 

somente após o ataque do patógeno, promovendo uma rede de transdução de sinais e a 

rápida ativação da expressão de genes que codificam proteínas relacionadas à defesa de 

plantas (Panstruga, 2003).  

A indução de resistência consiste no aumento da capacidade de defesa da 

planta contra amplo espectro de organismos fitopatogênicos, representados por fungos, 

oomicetos, protozoários, molicutes, fitoplasmas, nematóides, algas, bactérias, 

micoplasmas, viróides e vírus. A resistência é sinalizada por um ou mais agentes indutores, 

distribuídos no genoma do hospedeiro, incitados por fatores bióticos ou abióticos, 

representando mecanismos de defesa da planta pós formados (Bergamin Filho et al., 1995; 

Amorim et al., 2011) os quais se encontram na forma latente (Agrios, 2005). 

As estruturas induzidas pós-infecção são representadas pela papila, halos, 

lignificação e camada de cortiça; a formação de tiloses e deposição de goma em células e 

vasos, além da produção de compostos, como fitoalexinas, proteínas relacionadas à 

patogênese (PR proteínas) e espécies reativas de oxigênio (Amorim et al., 2011). 

 

2.4   NUTRIÇÃO MINERAL 

 

Segundo Huber (2005), a nutrição de uma planta determina em grande escala 

sua resistência ou suscetibilidade à doença por atuar em modificações histológicas e/ou 

morfológicas e também na composição química da planta.  
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O estado nutricional da planta tem relação direta com seu crescimento e 

desenvolvimento, além de ser considerado um dos principais fatores responsáveis pelos 

mecanismos de defesa em relação aos fatores bióticos (patógenos e insetos pragas) 

(Colhoum, 1973). Os elementos minerais estão envolvidos em todos os mecanismos de 

defesa do vegetal, sejam como componentes integrais ou ativadores, inibidores ou 

reguladores do metabolismo  (Silveira & Higashi, 2003). 

A maior resposta à nutrição ocorre na passagem de um nível nutricional 

deficiente a um nível nutricional inteiramente suficiente para a planta. Há algumas 

exceções, onde o excesso de um nutriente particular mostra uma resposta diferente do que 

quando suficiente, mas estas situações geralmente refletem efeitos periféricos ou indiretos 

de um outro nutriente ou sistema (Huber, 2005). 

As diferentes formas (oxidadas ou reduzidas) ou as fontes de um nutriente 

podem ter efeitos opostos em uma doença específica por causa dos diferentes sítios 

metabólicos envolvidos ou da disponibilidade do nutriente. A taxa do nutriente aplicado e a 

época de aplicação (estádio suscetível) também podem ser critérios úteis de manejo para 

controlar uma doença, sem predispor as plantas à outra doença.  

A adubação foliar está entre as várias maneiras de fornecer nutrientes às 

plantas, sendo muitas vezes, a alternativa mais eficiente para a solução de problemas 

específicos e/ou complemento de uma adubação racional (Camargo & Silva, 1975). No 

caso dos micronutrientes, que são requeridos em pequenas quantidades, as pulverizações 

podem satisfazer as necessidades das plantas (Vitti & Grando Junior, 2006).  

Muitas doenças são controladas pela integração dos efeitos específicos dos 

nutrientes minerais com as práticas culturais que os influenciam, juntamente com 

resistência genética, cuidados sanitários e controle químico (Malavolta et al., 1997; Faquin, 

2005). 

 

2.5   MICRONUTRIENTES 

 

Micronutrientes são elementos essenciais para o crescimento das plantas e são 

exigidos em quantidades muito menores do que nutrientes primários como nitrogênio, 

fósforo, enxofre e potássio (Hänsch & Mendel, 2009). As quantidades necessárias de 

micronutrientes são da ordem de miligramas por quilograma por matéria seca de planta. 
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Isso se deve ao fato de não constituírem estruturas da planta, mas por participarem da 

formação de enzimas ou por então atuar como suas ativadoras (Fernandes, 2006). 

As plantas mostram diferentes necessidades para determinados 

micronutrientes, mas os elementos que são geralmente aceitos como essenciais para as 

plantas superiores são: boro (B), cloro (Cl), cobre (Cu), ferro (Fe), manganês (Mn), 

molibdênio (Mo), níquel (Ni) e zinco (Zn); Esta lista pode crescer à medida que estruturas 

proteicas são elucidadas (Hänsch & Mendel, 2009).  

Além dos elementos considerados essenciais, existem aqueles que são 

benéficos apenas para algumas espécies ou que podem substituir parcialmente os 

elementos essenciais. São elementos importantes no crescimento e desenvolvimento 

normal das plantas, mas sua falta não impede que a planta complete seu ciclo de vida. 

Entre eles estão: o sódio (Na), silício (Si) e o cobalto (Co) (Fernandes, 2006). 

No Brasil, problemas com deficiência de micronutrientes na cultura da soja 

levando a limitações na produtividade e influenciando na qualidade e aspectos 

fitossanitários têm se tornado motivo de preocupações (Vitti & Grando Junior, 2006). Os 

micronutrientes que têm recebido maior atenção nesta cultura são zinco, manganês, 

molibdênio e boro, pois tanto a deficiência como o excesso destes elementos podem afetar 

drasticamente a produção (Ferreira & Cruz, 1991).  

 

2.5.1   Boro 

 

O boro é absorvido pelas plantas preferencialmente na forma molecular, sem 

carga (H3BO3). Possui propriedades intermediárias entre os metais e os não-metais 

eletronegativos e tem tendência a formar complexos catiônicos dentro da planta, com 

compostos orgânicos, como os açúcares e seus derivados, ácido urônico e alguns odifenóis 

abundantes na parede celular (Kerbauy, 2004).  

As funções que se sugere para o B nas plantas incluem o transporte de açúcar, a 

lignificação da parede celular, estruturação da parede celular e das substâncias pécticas 

relacionadas a ela, especialmente a lamela média, o metabolismo de carboidratos, o 

metabolismo do RNA, a respiração, o metabolismo do AIA, o metabolismo dos fenóis, a 

função da membrana, a fixação de N2, o metabolismo do ascorbato e a diminuição da 

toxicidade de Al (Marschner, 1995; Epstein & Bloom, 2006). 
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O boro é o micronutriente cuja deficiência é a mais comum no Brasil em 

culturas temporárias  (Malavolta, 2006). No entanto, a soja é uma planta que apresenta 

pouca exigência de boro e exibe sintomas de toxicidade se um pequeno excesso estiver 

presente (Ferreira & Cruz, 1991).  

Segundo Ferreira & Cruz (1991), a deficiência de B causa alterações na 

estrutura de alguns cereais tornando-os mais suscetíveis ao ataque de alguns fungos. 

 

2.5.2   Cobalto 

 

O cobalto é um nutriente absorvido pelas raízes como Co
2+

, considerado móvel 

no floema. O elemento intervém em vários segmentos do metabolismo dos carboidratos e 

das proteínas devido a sua participação em sistemas enzimáticos (Malavolta et al., 1997).  

O Co é essencial para a fixação do N2 através de bactérias, pois participa na 

síntese de cobamida e da leghemoglobina. Os nódulos com o rizóbio necessitam de Co 

para sintetizar a vitamina B12, como a enzima cobamida. Portanto sua deficiência causa 

clorose total, seguida de necrose nas folhas mais velhas, devido à deficiência de nitrogênio; 

o excesso de Co diminui a absorção de ferro, motivo pelo qual os sintomas de toxicidade 

são semelhantes aos de deficiência de ferro, com folhas cloróticas na parte superior das 

plantas e atrofiamento (Ferreira & Cruz, 1991; Sfredo et al., 2008).  

 

2.5.3   Cobre 

 

O cobre é absorvido pelas raízes na forma Cu
2+

, sendo a mobilidade variável 

no floema, dependendo da espécie. É um elemento de transição, com habilidade para 

formação de quelatos estáveis e facilidade para o transporte de elétrons (Cu
2+

/Cu
+
) sendo, 

portanto, bastante relevante nos processos fisiológicos de oxirredução (Hänsch & Mendel, 

2009). Tem função estrutural em enzimas que podem reagir diretamente com o oxigênio 

molecular e catalisar preferencialmente processos terminais de oxidação. Várias proteínas 

contendo cobre são importantes nos processos de fotossíntese, respiração, da 

desintoxicação dos radicais livres de superóxidos e lignificação. Em casos de deficiência a 

atividade destas proteínas decresce muito rapidamente e, na maioria dos casos, este 

decréscimo está relacionado a mudanças no metabolismo e inibição do crescimento das 
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plantas, embora a deficiência de cobre afete grãos, sementes e a formação dos frutos mais 

do que o crescimento vegetativo (Marschner, 1995; Kerbauy, 2004). 

 

2.5.4   Manganês 

 

O Mn é ativador de várias enzimas e desempenha um papel importante nos 

processos redox, tais como no transporte de elétrons na fotossíntese e na desintoxicação de 

radicais livres de oxigênio (Hänsch & Mendel, 2009). 

O papel mais bem documentado e exclusivo do Mn em plantas verdes é aquele 

da reação de quebra da molécula da água e do sistema de evolução de O2 na fotossíntese 

que ocorre nos cloroplastos, denominado reação de Hill. Os elétrons são liberados pela 

enzima que quebra a água, a qual contém quatro átomos de Mn, e são transferidos para o 

fotossistema II. No processo de fotólise, duas moléculas de água liberam uma molécula de 

O2 e quatro H
+
 com a doação simultânea de quatro elétrons. Em decorrência desta função-

chave na reação de quebra da água, a deficiência de Mn afeta principalmente a fotossíntese 

e a evolução de O2 (Epstein & Bloom, 2006). 

Até mesmo deficiências leves de Mn afetam a fotossíntese e diminuem o nível 

de carboidratos solúveis na planta, mas o resuprimento deste micronutriente reativa a 

evolução fotossintética de oxigênio. Com deficiência mais severa de Mn, entretanto, ocorre 

uma quebra na estrutura do cloroplasto que não pode ser revertida (Epstein & Bloom, 

2006). 

Como ocorre com outras superóxido dismutases (SOD), (Cu-Zn- SOD e Fe-

SOD), a Mn-SOD também desempenha um papel na proteção das células contra os efeitos 

deletérios dos radicais superóxido livres, os quais são formados nas várias reações em que 

oxigênio molecular está envolvido (Kirkby & Römheld, 2007). 

O Mn também atua como um importante co-fator para várias enzimas-chave na 

biossíntese dos metabólitos secundários da planta associados com a via do ácido 

chiquímico, incluindo aminoácidos aromáticos fenólicos, cumarinas, ligninas e flavonóides 

(Burnell, 1988). Deste modo, concentrações mais baixas de compostos fenólicos, lignina e 

flavonóides foram detectadas em tecidos deficientes em Mn, o que pode, em parte, ser a 

causa da maior suscetibilidade a doenças das plantas deficientes neste micronutriente  

(Graham, 1983; Malavolta et al., 1997).  
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2.5.5   Molibdênio  

 

O molibdênio é um elemento de transição que é absorvido e ocorre nas plantas 

na forma do ânion molibdato, em geral no estado de oxidação mais elevado (Mo
6+

), mas 

pode ocorrer também como Mo
5+

 e Mo
4+

.  As funções do Mo estão relacionadas com 

reações de transferências de elétrons. Em plantas superiores, as enzimas que contém  

molibdênio são: a redutase de nitrato, oxidase de sulfito (SO3) e, nas leguminosas 

noduladas, a nitrogenase e desidrogenase de xantina (Kerbauy, 2004).  

A fixação biológica de N2 é catalisada pela enzima nitrogenase,  a qual também 

contém duas metaloproteínas: a proteína Mo-Fe-S e a proteína com grupamento Fe-S. O 

Mo do grupamento Fe-S transfere elétrons diretamente para N2, enquanto o Fe age como 

transmissor de elétrons. Esta função do Mo na fixação de N2 significa que a necessidade 

deste micronutriente nos nódulos das leguminosas e das não-leguminosas é muito alta 

(Kirkby & Römheld, 2007).  

Normalmente a maioria das plantas requer molibdênio em quantidades muito 

baixas, com níveis críticos de deficiência, entre 0,1 e 0,5 mg Kg
-1

 de matéria seca, 

entretanto, com relação aos outros micronutrientes, as plantas podem tolerar altas 

concentrações de molibdênio, podendo chegar até 1g Kg
-1

 de matéria seca (Marschner, 

1995). 

 

2.5.6   Níquel 

 

Níquel ocorre abundantemente em rochas ígneas como um metal livre ou como 

complexo com o ferro. Ele está na vigésima segunda posição entre os elementos mais 

abundantes na crosta terrestre  (Sunderman & Oskarson, 1991).  

Segundo Seregin & Kozhevnikova (2006),  a absorção do níquel pelas plantas 

é realizada principalmente pelo sistema radicular via difusão passiva e transporte ativo, 

preferencialmente absorvido na forma de Ni
2+

 e sua forma de oxidação mais comum dentro 

dos sistemas biológicos é a bivalente, embora possa ocorrer também nas formas Ni
+
 e Ni

3+ 

(Dixon et al., 1975). 

O solo é a maior fonte de Ni para as plantas, e como nos outros metais pesados, 

Ni fica disponível em solução com pouca matéria orgânica, composição granulométrica e 



22 

 

pH do solo baixo. O íons de outros metais podem diminuir a disponibilidade de Ni
2+ 

(Yusuf et al., 2011). 

A confirmação de que o Ni é um nutriente essencial para as plantas veio a 

partir do trabalho de  Brown et al. (1987), o qual foi capaz de demonstrar que o Ni é 

requerido para a viabilidade da cevada. Os autores também conseguiram induzir sintomas 

de deficiência de Ni em trigo e aveia mostrando clorose internerval e similaridades com as 

deficiências de Fe, Mn, Zn e Cu . 

A urease é a única enzima conhecida, até o momento, que contém Ni na sua 

estrutura molecular. Na ausência de Ni, as plantas supridas somente com uréia não 

conseguem assimilar o N e ficam sujeitas à toxicidade pela uréia (Kerbauy, 2004). 

Fenotipicamente tal fenômeno se manifesta com a necrose nas pontas das folhas e clorose 

nas folhas mais velhas  (Welch, 1981; Eskew  et al., 1983; Walker et al., 1985). Portanto, 

em soja nodulada ou em outras leguminosas ureídeas, não é de esperar uma alta exigência 

em Ni, comparada com a soja suprida com N mineral. Entretanto, independentemente da 

forma de N suprida (uréia, amônio, nitrato, ou N2 fixado nos nódulos), em plantas de soja 

deficientes em Ni, aparecem sintomas graves de queima e necrose nas pontas das folhas 

pelo acúmulo de uréia (Eskew  et al., 1983; Kerbauy, 2004). 

O níquel tem relação também com a fixação simbiótica do N visto que aumenta 

a atividade da hidrogenase em bacterióides isolados dos nódulos. Mais recentemente, Ureta 

et al. (2005) demonstraram que baixo nível de Ni nos solos agrícolas pode limitar a 

atividade da hidrogenase simbiótica de Rhizobium leguminosarum. 

 A aplicação de sais de Ni para controle de ferrugens começou a ser estudada 

na década de 1930. Acreditava-se que seu modo de ação ocorria diretamente sobre os 

patógenos, possuindo todas as características de um fungicida sistêmico (Mishra & Kar, 

1974; Moraes et al., 2010). No entanto, os trabalhos de Graham et al. (1985) e Brown et al. 

(1987) demonstraram que o efeito do níquel no controle de doenças decorre principalmente 

devido a alterações metabólicas induzidas por meio da planta hospedeira, levando à 

redução da severidade da doença. O níquel pode estar envolvido na formação e/ou na 

ativação do mecanismo de absorção de ferro, que necessita do poder redutor da 

desidrogenase do malato (MDH) para converter o Fe
3+

 em Fe
2+

 (Brown et al., 1987). 

Mishra & Kar (1974) e Gerendas et al. (1999) mencionam que pulverizações 

com sais de Ni são muito eficientes contra a infecção de ferrugens de cereais devido à sua 
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toxidez para o patógeno e também devido a mudanças causadas na fisiologia do hospedeiro 

que levam à resistência.  

 

2.5.7   Zinco 

 

Zinco, diferente de outros íons metais pesados como cobre, ferro e manganês, é 

um cátion divalente, Zn
2+

, que não passa por trocas de valência e, consequentemente, não 

tem atividade redox (Kerbauy, 2004).  

Suas funções principais estão relacionadas com o acoplamento de enzimas aos 

seus substratos e formação de quelatos com diferentes compostos orgânicos, incluindo 

polipeptídios. Em plantas superiores, existem poucas enzimas que contêm Zn na sua 

estrutura  molecular: desidrogenase de alcoóis, dismutase de superóxidos (Cu-Zn-SOD), 

anidrase carbônica e polimerase de RNA (Kerbauy, 2004). 

As plantas carentes em zinco mostram grande diminuição no nível de RNA, o 

que resulta em menor síntese de proteínas e dificuldades na divisão celular. O Zn inibe a 

RNAse, enzima que hidrolisa o RNA (Malavolta et al., 1997).    

Há cada vez mais evidências de que o Zn, pelo fato de manter a estrutura e a 

integridade da membrana e de controlar a permeabilidade, também protege a planta contra 

vários patógenos. Em plantas deficientes neste micronutriente, as membranas tornam-se 

permeáveis, de tal modo que os carboidratos e os aminoácidos são liberados, atraindo 

patógenos e insetos tanto para as raízes quanto para as brotações. Concentrações críticas  

de deficiência característica para Zn nos tecidos encontram-se entre 15 mg kg-1 e 30 mg 

kg-1 e podem ser maiores em plantas com alto teor de P (Kirkby & Römheld, 2007).  

Zambolim et al. (2005), relata que plantas de algodão crescendo em solo, com 

aplicação de 100 ppm de Zn, mostraram resistência a Fusarium oxysporum f. sp. 

vasinfectum. O papel do zinco nesse caso é aumentar o conteúdo de ácido ascórbico e 

carboidratos das plantas, conferindo, dessa forma, resistência a murcha-de-fusarium. 

Grewal (2001), em estudo de campo conduzido para avaliar os efeitos do zinco 

e de diferentes cultivares na nodulação, produção de forragem, queda das folhas e 

severidade de podridão radicular e manchas foliares comuns em alfafa (Medicago sativa 

L.), observou que a aplicação de zinco aumentou significativamente o número e o peso 

seco dos nódulos, produção de forragem e folhas do colmo e uma significante redução da 

queda das folhas e da ocorrência de podridão radicular provocada pelo fungo Phytophthora 
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megasperma f. sp. medicaginis e de uma comum mancha foliar causada pelo fungo 

Pseudopeziza medicaginis. 

 

2.6   SILÍCIO 

 

Silício é o segundo elemento mais abundante na crosta terrestre. A maioria dos 

solos são predominantemente silicatos e aluminosilicatos. Na solução do solo, o silício está 

presente como ácido silícico (H4SiO4) a concentrações variando de cerca de 0,1 a 0,6 mM, 

a qual é da ordem de 100 a 1000 vezes maior que a do fosfato (Epstein & Bloom, 2006).  

Plantas em geral e grupos restritos como gramíneas cultivadas, absorvem 

silício em quantidades bastante variáveis. Os valores usuais para o elemento em matéria 

vegetal seca variam de aproximadamente 0,1% a 10%, embora tanto valores menores 

quanto maiores possam ser encontrados (Epstein & Bloom, 2006). 

Silício não é um nutriente essencial, é considerado como benéfico às plantas 

acumulando-se junto à cutícula das folhas. À medida que a água é transpirada a partir das 

folhas, o silício dissolvido nela torna-se supersaturado e eventualmente polimeriza e forma 

sólidos, corpos amorfos de sílica, Si2 ·nH2O, chamados opala ou fitólitos (do grego, 

significa “plantas de pedra”) de opala. Esses, que são largamente incorporados nos finais 

do fluxo transpiratório de água das paredes celulares, emprestam rigidez e aspereza às 

paredes. A dureza e a impregnação das paredes celulares com fitólitos pode fornecer 

proteção contra a penetração  de organismos causadores de doenças e de pragas  (Datnoff, 

2001).  

Embora a maioria do silício das plantas seja polimerizada ou solidificada, o 

papel do elemento na resistência a doenças é, em grande medida, devido a fração de silício 

em solução dentro da planta; esse silício sugere a síntese de compostos de defesa em 

dicotiledôneas (Datnoff et al., 1991; Korndörfer et al., 1999; Rodrigues et al., 2003; Santos 

et al., 2003). 

Fauteux et al. (2005), afirmam que a nutrição com Si nas plantas pode 

aumentar a produção, melhorar as propriedades físicas (estatura, penetração nos solos pelas 

raízes, exposição das folhas a luz) reduzir a transpiração e resistência a estresses hídricos, 

resistência a salinidade, resistência a toxidez a metais pesados e efeito na atividade 

enzimática. Outras propriedades são consequência da bioatividade do ácido monosílico.  
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Ácido sílico pode modular as atividades de elicitoras sinalizando sistemas 

intracelulares. Hutcheson (1998), distinguiu três classes de mecanismos de defesa ativos. A 

resposta primária ocorre nas células infectadas pelo patógeno, a segunda resposta é 

induzida por elicitores e limitada a células adjacentes ao sítio de infecção inicial, e o 

sistema de resposta adquirida é transmitido por hormônios para todos os tecidos da planta. 

Silício pode atuar na resposta primária, na melhora do sinal de transdução da célula 

aumentando os níveis de resistência induzida. A pós-elicitação intracelular leva sinalização 

para a expressão de genes de defesa que dirigem respostas de hipersensibilidade, 

modificações estruturais na parede celular, síntese de hormônios do estresse, compostos 

antimicrobianos e proteínas. Si está envolvido nos processos de acúmulo de fitoalexinas 

(Fauteux et al., 2005).  

Rodrigues et al. (2009) obtiveram menor severidade da ferrugem asiática com a 

aplicação foliar de KSi em relação aplicação do fungicida sistêmico epoxiconazole + 

pyraclostrobin em pesquisa de campo. 
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3  SEVERIDADE DA FERRUGEM ASIÁTICA APÓS APLICAÇÃO DE 

MICRONUTRIENTES E SILÍCIO 

 

RESUMO 

 

Objetivou-se com este trabalho avaliar a influência da nutrição na indução de 

resistência para infecção e severidade dos sintomas da ferrugem asiática, provocada por 

Phakopsora pachyrhizi na cultura da soja. Foram desenvolvidos dois experimentos, sendo 

um em campo e outro em casa de vegetação. No experimento de campo utilizou-se o 

delineamento em blocos completos casualizados, em esquema de parcela subdividida no 

tempo, com seis repetições. Como sub-parcelas, foram consideradas três avaliações 

periódicas, realizadas em intervalos de sete dias, a partir do aparecimento dos primeiros 

sintomas. No experimento em casa de vegetação utilizou-se  delineamento inteiramente 

casualizado, em esquema de parcela subdividida no tempo, com seis repetições. As plantas 

foram inoculadas com esporos de P. pachyrhizi no estádio fenológico R2. Como sub-

parcelas, foram consideradas cinco avaliações periódicas, realizadas em intervalos de cinco 

dias. Nos dois experimentos foram realizadas avaliações da severidade e foi calculada a 

taxa de progresso da doença. Os resultados mostraram redução da severidade nos dois 

experimentos nos tratamentos com aplicação foliar de Zn, os quais promoveram redução 

da taxa de progresso da doença no experimento de campo. A produção de grãos não foi 

influenciada pela nutrição no experimento em campo, entretanto, os tratamentos com Zn 

aumentaram a produção de grãos em casa-de-vegetação. Os tratamentos com aplicação de 

Si e o tratamento com fungicida reduziram a severidade da doença, porém reduziram a 

produção de grãos em casa de vegetação. As informações obtidas neste trabalho e 

pesquisas futuras relacionadas ao tema podem ser úteis na elaboração de estratégias de 

manejo da nutrição da soja. 

 

Palavras-chave: Glycine max, nutrição mineral, Phakopsora pachyrhizi. 

 

ABSTRACT 

 

The aim of this study is to assess the influence of nutrition in the resistance 

induction for infection and the severity of symptoms in Asian soybean rust caused by 

Phakopsora pachyrhizi in soybean yield. Two experiments were carried out, on field and 

greenhouse conditions. In the field experiment a randomized complete block design was 

used in a split-plot in time scheme with six replications. Time evaluations were considered 

as the split-plots and three regular evaluations were performed in seven-day intervals since 

the first symptoms appeared. In the greenhouse experiment a completely randomized 
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design was used in split-plot in time scheme with six replications. The plants were 

inoculated with spores of P. pachyrhizi in phenological stage R2. As split-plots five regular 

evaluations were considered in five-day intervals. In both experiments evaluations of the 

severity were conducted and the rate of progression of the disease was calculated. Results 

showed reduction of severity in both experiments in treatments with foliar application of 

Zn, which promoted a reduction in the progression of the rust in the field experiment. 

Grain yield was not affected by nutrition in the field experiment; however, treatments with 

Zn increased grain production in the greenhouse. Treatments with Si applications and 

fungicide treatment reduced the severity of the disease, but they reduced grain yield in the 

greenhouse. Data collected in this study and future research related to the topic might be 

useful to put together strategies for managing soybean nutrition.  

 

Key words: Glycine max, mineral nutrition, Phakopsora pachyrhizi. 

 

3.1   INTRODUÇÃO 

 

A ferrugem asiática, causada pelo fungo Phakopsora pachyrhizi Syd. & P. Syd. 

1914, é um dos principais fatores associados a redução na produtividade da soja atualmente 

(Yorinori & Lazzarotto, 2004; Silva et al., 2011). 

Entre as diversas estratégias de controle da ferrugem asiática, a aplicação de 

fungicidas é considerada a mais efetiva  (Godoy & Canteri, 2004; Richetti & Roese, 2011). 

Entretanto, os custos elevados e os impactos ambientais ocasionados pelo uso destes 

produtos tem aumentado o interesse por estratégias de manejo que visem a sanidade das 

plantas, reduzindo a necessidade de aplicação de fungicidas. Neste sentido, o 

conhecimento dos efeitos de nutrientes e elementos benéficos no estabelecimento e 

infecção dos patógenos pode ser uma importante ferramenta no controle de doenças 

(Amorim et al., 2011). Segundo Marschner (1995), a nutrição mineral pode modificar a 

suscetibilidade do hospedeiro, alterando a reação das plantas aos patógenos. 

Thongbai et al. (1993a, 1993b) observaram  relação inversa da aplicação de Zn 

com a severidade da podridão-de-raiz por Rhizoctonia solani em trigo (Triticum aestivum 

cv Songlen). Simoglou & Dordas (2006) observaram redução da severidade das lesões de 

“mancha amarela”, causada por Drechslera triticirepentis (Died.), em trigo com aplicação 

foliar de boro, manganês e zinco, sugerindo que a aplicação foliar de micronutrientes nessa 

cultura pode auxiliar no manejo da doença. Graham et al. (1985) observaram redução do 

número de lesões necróticas, causadas por Uromyces phaseoli var. vignae, em feijão caupi 

com aplicação de níquel. Estes autores relataram que o Ni pode induzir alterações 

metabólicas na planta hospedeira, levando à redução da severidade do patógeno.  
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Em soja, pesquisas que avaliaram o efeito de micronutrientes e elementos 

benéficos no controle de doenças são muito escassas, podendo-se destacar a realizada por 

Cruz et al. (2012), que  observaram redução dos sintomas da ferrugem asiática em plantas 

de soja supridas com silício. 

Com vista no exposto, objetivou-se com este trabalho avaliar a influência da 

adubação da soja com micronutrientes e Si na indução de resistência para infecção e 

severidade da ferrugem asiática em condições de campo e casa de vegetação.  

 

3.2   MATERIAL E MÉTODOS 

 

Experimentos em campo e em casa de vegetação foram conduzidos. Em 

ambos, o solo utilizado foi classificado como Plintossolo Pétrico concrecionário léptico 

(Embrapa, 2006). A caracterização química foi realizada de acordo com Raij et al. (2001) e 

é descrita na Tabela 3.1 e Tabela 3.2,  sendo a composição granulométrica apresentada na 

Tabela 3.3.  

 

Tabela 3.1. Caracterização química do solo da área experimental. Santa Cruz de Goiás – 

GO, 2010. 

Profundidade  pH M.O. P S K Ca Mg Al Al+H V m 

           (m)          (CaCl2) ( g dm
-3

)           (
 
mg dm

-3
)                      (cmolc dm

-3
)            (%) 

0,0 - 0,2 4,8 12 0,5 3,4 120 0,8 0,6 0,4 2 46,42 18,96 

0,2 - 0,4 4,3 10 0,5 2 28 0,2 0,1 0,4 1,9 16,8 51,95 

M.O. = matéria orgânica; V= saturação por bases; m= saturação por alumínio. 

 

 

Tabela 3.2. Caracterização química do solo da área experimental. Santa Cruz de Goiás – 

GO, 2010. 

       Micronutrientes     

Profundidade  Na Co Zn B Cu Fe Mn Mo 

(m)     (mg kg
-1

)  

0,0 - 0,2 5 0,07 0,7 0,14 1,4 53,6 8 0,08 

0,2 - 0,4 3 0,06 0,5 0,15 0,9 37,4 2,2 0,07 
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Tabela 3.3. Composição granulométrica do solo da área experimental. Santa Cruz de 

Goiás-GO, 2010. 

Profundidade  

(m) 

Composição granulométrica dos solos  

Argila 

 (g kg
-1

)  

Limo 

(g kg
-1

) 

Areia 

(g kg
-1

) 

Classe textural 

 

  

0,0 - 0,2 280 80 640 Textura média 

0,2 - 0,4 270 70 660 Textura média 

 

3.2.1   Desenvolvimento dos experimentos 

3.2.1.1 Experimento de campo 

 

O experimento em campo foi realizado no município de Santa Cruz de Goiás - 

GO (17
o
 30’ latitude sul, 48

o
 46’ longitude oeste, 754 m de altitude), no período 

compreendido entre dezembro de 2010 e abril de 2011, em área com plantio de soja, 

naturalmente infestada por P. pachyrhizi.  

Utilizou-se Delineamento em Blocos Casualizados (DBC), em esquema de 

parcela subdividida no tempo, com seis repetições. Como sub-parcelas, foram consideradas 

três avaliações periódicas, realizadas em intervalos de sete dias, a partir do aparecimento 

dos primeiros sintomas. Os tratamentos alocados nas parcelas foram:  

1- Testemunha, sem adubação;  

2- NPK (via solo); 

3- NPK (via solo) + Si (via foliar);  

4- NPK (via solo) + B (via foliar);  

5- NPK (via solo) + Zn (via foliar);  

6- NPK (via solo) + Ni (via foliar);  

7- NPK (via solo) + Si (via foliar) + B (via foliar) + Zn (via foliar) + Ni (via foliar); 

8- NPK (via solo) + Mn (via foliar) + Cu (via foliar) +Co (via semente) + Mo (via 

semente) + B (via foliar) + Zn (via foliar);  

9- NPK (via solo) + Mn (via foliar) + Cu (via foliar) + Co (via semente) + Mo (via 

semente) + B (via foliar) + Zn (via foliar) + Si (via foliar) + Ni (via foliar).  

Antes do início do experimento, a acidez do solo foi corrigida pela aplicação de 

3 t ha
-1

 de calcário dolomítico (PRNT = 100%), dose esta calculada pelo método da 

Saturação de Bases. Posteriormente, foram aplicados no sulco de plantio e incorporados, 
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em todos os tratamentos, com exceção da Testemunha, 14,4 kg ha
-1

 de N, 108 kg ha
-1

 de 

P2O5 e 72 kg ha
-1

 de K2O pela fórmula 2-30-10 de N-P-K, segundo recomendação de 

Sousa & Lobato (2004).  

A semeadura foi realizada em 05 de dezembro de 2010, utilizando-se a cultivar 

de soja convencional, suscetível, Monsoy 8001 de ciclo médio, em densidade de 55 kg ha
-1

 

de sementes, visando obter população de 400 mil plantas por hectare. Nos tratamentos que 

receberam aplicação de Co e Mo, estes nutrientes foram aplicados via tratamento de 

sementes nas doses e formas descritas na tabela 3.4. A profundidade de semeadura foi de 

0,05m. Cada parcela foi composta por 8 linhas de 5 m, com espaçamento entre linhas de 

0,5 m, totalizando 20 m
2
 de área total. 

A aplicação dos fertilizantes via foliar foi realizada em 16/01/2011, quando 

constatou-se o estádio fenológico V5, caracterizado por apresentar a quarta folha 

trifoliolada aberta. Os cálculos de adubação para cada tratamento  foram feitos segundo 

Souza & Lobato (2004), visando produção superior a 2 t ha
-1

.  As quantidades e fontes 

aplicadas de nutrientes são descritas na Tabela 3.4. As doses de Mn e Zn (6 kg ha
-1

) foram 

parceladas em três aplicações, com intervalo de 7 dias.  

 

Tabela 3.4. Doses, fontes e formas de aplicação dos micronutrientes e silício na cultura da 

soja para avaliação dos efeitos sobre ferrugem asiática. Santa Cruz de Goiás-

GO, 2010 

 

Nutriente Doses Fonte Forma de aplicação 

Zn 6,00 kg ha
-1

 Sulfato de Zinco 3 aplicações foliares 

Mn 6,00 kg ha
-1

 Sulfato de manganês 3 aplicações foliares 

Cu 2,00 kg ha
-1

 Sulfato de Cobre 1 aplicação foliar  

B 2,00 kg ha
-1

 Bórax 1 aplicação foliar 

Ni 40 g ha
-1

 Sulfato de Níquel 1 aplicação foliar 

Mo 812 mg kg
-1

 de semente Molibdato de Amônio Tratamento de sementes 

Co 250 mg kg
-1

 de semente Sulfato de cobalto Tratamento de sementes 

Si 350 g ha
-1 

Silicato de potássio 1 aplicação foliar 

 

Os fertilizantes foram diluídos em água e aplicados com pulverizador costal 

pressurizado por CO2, acoplado a uma barra de pulverização com 2 m de largura útil e 

quatro pontas do tipo jato plano (XR 110.02), espaçadas em 0,50 m. Utilizou-se taxa de 

aplicação de 400 L ha
-1
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As avaliações de severidade da ferrugem asiática foram realizadas nos estádios 

fenológicos R2 (floração plena - maioria das inflorescências da haste principal com flores 

abertas), R3 (início da frutificação – vagens com 0,5 a 1,5 cm de comprimento no terço 

superior da haste principal) e R4 (frutificação plena – maioria das vagens no terço superior 

da haste principal com comprimento de 2 a 4 cm) (Ritchie et al., 1982).  A avaliação foi 

realizada em 10 trifólios de cada parcela, sendo 4 do terço inferior, 3 do terço médio e 3 do 

terço superior da planta, nas 4 linhas centrais da parcela (Campbell & Madden, 1990), 

utilizando-se escala diagramática, conforme descrito no ítem 3.2.2 

A colheita foi realizada 120 dias após a semeadura, quando as plantas 

encontravam-se no estádio R9, caracterizado por apresentar 95% das vagens com a cor da 

vagem madura. Para determinação da produtividade, foram colhidos os 6m
2
 centrais de 

cada parcela, compostos pelas quatro linhas centrais, retirando-se 1m de cada extremidade 

das linhas. Determinou-se a massa de grãos e o peso de 100 grãos, ambos com umidade 

padronizada para 13%.   

3.2.1.2   Experimento em casa de vegetação 

 

O experimento em casa de vegetação foi desenvolvido na Escola de Agronomia e 

Engenharia de Alimentos - UFG, Goiânia-GO (16° 35' 12" latitude sul, 49° 21' 14" 

longitude oeste e 730 m de altitude),  no período compreendido entre outubro de 2011 e 

março de 2012.  

Utilizou-se delineamento inteiramente casualizado (DIC), em esquema de parcela 

subdividida no tempo, com 16 tratamentos na parcela e sete repetições, totalizando 112 

unidades experimentais. Como sub-parcelas, foram consideradas cinco avaliações 

periódicas, realizadas em intervalos de cinco dias. Os tratamentos alocados nas parcelas 

foram: 

1-  Testemunha (sem adubação);  

2-  NPK (via solo);  

3-  NPK (via solo) + Zn (via solo);  

4-  NPK (via solo)+ Zn (via foliar);  

5-  NPK (via solo)+ B (via solo);  

6-  NPK (via solo)+ B (via foliar);  

7-  NPK (via solo)+ Ni (via foliar); 
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8-  NPK (via solo)+ Si (via foliar);  

9-  NPK (via solo)+ Zn (via foliar)  + B (via foliar); 

10- NPK (via solo)+ Zn (via foliar) + Ni (via foliar);  

11- NPK (via solo)+ Zn (via foliar) + B (via foliar) + Ni (via foliar) + Si (via foliar);  

12- NPK (via solo)+ Zn (via foliar) + B (via foliar) + Cu (via foliar);  

13- NPK (via solo)+ Zn (via foliar) + B (via foliar) + Cu (via foliar) + Mn (via foliar);  

14- NPK (via solo)+ Zn (via foliar) + B (via foliar) + Cu (via foliar) + Mn (via foliar) + Ni 

(via foliar);  

15- NPK (via solo) + Zn (via foliar) + B (via foliar) + Cu (via foliar) + Mn (via foliar) + Ni 

(via foliar) + Si (via foliar);  

16- NPK (via solo)+ fungicida (via foliar).  

Cada unidade experimental correspondeu a um vaso de 5 L de capacidade, 

preenchido com 5 kg de terra fina seca ao ar, retirada da camada de 0-0,2 m e peneirada em 

malha de 2 mm. Foi utilizado solo previamente corrigido com calcário dolomítico, como 

descrito no ítem 3.2.1.1. Em todos os tratamentos, com exceção da Testemunha, foram 

aplicados 140 mg kg
-1

 de P2O5 (3,9 g de super simples por vaso), os quais foram 

misturados a terra dos vasos.  

Em cada vaso, foram semeadas três sementes da cultivar de soja convencional, 

suscetível, Monsoy 8001 de ciclo médio, na profundidade de 0,05 m. Foram utilizadas 

sementes tratadas com inoculante turfoso Masterfix Soja
®
 (Estirpes SEMIA 5019 e 

SEMIA 5079) com concentração mínima de 5x10
9
 células viáveis por grama, numa 

dosagem de 4 g kg
-1

 de sementes. Em todos os tratamentos, com exceção da Testemunha, 

foi aplicado cobalto e molibdênio nas sementes, nas doses e formas descritas na Tabela 

3.4.  

Após emergência das plântulas, foi feito desbaste, mantendo-se duas plântulas 

por vaso. Aos 15 e 35 dias após o plantio foi feita a aplicação de cloreto de potássio na 

dose de 4,8 mg por vaso. A aplicação dos fertilizantes via foliar, com exceção do sulfato de 

níquel, foi realizada quando constatou-se o estádio fenológico V5, caracterizado pela 

quarta folha trifoliolada aberta (Ritchie et al., 1982). Os cálculos de adubação para cada 

tratamento foram feitos segundo Sousa & Lobato (2004), sendo as quantidades e fontes 

aplicadas dos nutrientes descritas na Tabela 3.5.  

Para aplicação dos fertilizantes foliares, os produtos foram diluídos em água e 

aplicados com pulverizador costal pressurizado por CO2, acoplado a uma barra de 



33 

 

pulverização com 2 m de largura útil e quatro pontas do tipo jato plano (XR 110.02), 

espaçadas em 0,50 m. Utilizou-se taxa de aplicação de 200 L ha
-1

. 

 

Tabela 3.5. Doses, fontes e formas de aplicação dos micronutrientes, silício e fungicida 

para controle da ferrugem asiática na cultura da soja. Goiânia-GO, 2010 

 

Fonte Dose equivalente  Época de aplicação 

Sulfato de Zinco 2 kg ha
-1 

de Zn V5 

Sulfato de manganês 2 kg ha
-1 

de Mn V5 

Sulfato de Cobre 2 kg ha
-1 

de Cu V5 

Bórax 2 kg ha
-1 

de B V5 

Sulfato de Níquel 40 g ha
-1 

de Ni R2 

Silicato de potássio 350 g ha
-1 

de Si V5 

Priori Xtra® (200 g L
-1

 de Azoxistrobina  e  

80 g L
-1

 de Ciproconazol ) 
300 mL ha

-1
  R2 

 

A inoculação do fungo Phakopsora pachyrhizi foi realizada quando as plantas 

estavam no estádio R2, caracterizado por apresentar florescimento pleno, no qual a maioria 

das inflorescências da haste principal encontram-se com flores abertas (Ritchie et al., 

1982). Utilizou-se suspensão contendo concentração de 2x10
5
 esporos por mL, que foi 

aplicada na face abaxial das folhas, no período noturno. Para obtenção da suspensão, 

esporos foram coletados, com succionador a vácuo, de plantas de soja com inoculação 

prévia do fungo, mantidas em casa de vegetação, localizada na unidade de pesquisas de 

sementes de soja da Monsanto, Morrinhos – GO (18º05’40” latitude sul e 49º27’34” de 

longitude oeste). Os esporos, retirados a seco, foram transferidos para Erlenmeyer 

contendo água e espalhante adesivo Tween 80. Após contagem de esporos na câmara de 

Neubauer, ajustou-se a concentração por meio de diluição. No dia seguinte à inoculação, 

coletou-se dois trifólios na porção média superior de cada planta para análise química dos 

teores de micronutrientes (Malavolta et al., 1997). 

Os primeiros sintomas da doença apareceram 7 dias após a inoculação sendo 

então aplicados os tratamentos como fungicida e sulfato de níquel.   

Em cada avaliação da severidade foram amostrados dois trifólios aleatórios na 

porção média superior da planta. As avaliações foram realizadas nos estádios fenológicos 

R3 (início da frutificação – vagens com 0,5 a 1,5 cm de comprimento no terço superior da 

haste principal), R4 (frutificação plena – maioria das vagens no terço superior da haste 
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principal com comprimento de 2 a 4 cm), R5.1 (grãos com início de formação – até 10% 

da granação máxima na maioria das vagens localizadas no terço superior da haste 

principal), R5.2 (maioria das vagens com granação de 10 – 25%) e R5.3 (maioria das 

vagens entre 25 e 50% de granação) (Ritchie et al., 1982). 

A colheita foi realizada 120 dias após a semeadura, quando as plantas 

encontravam-se no estádio R9, que é caracterizado por apresentar 95% das vagens com a 

cor da vagem madura. As plantas foram cortadas rentes a superfície do solo e as vagens 

foram separadas e acondicionadas em sacolas de papel. A massa de solo e raízes foi 

peneirada em malha de 2 mm. As raízes foram lavadas e colocadas em estufa de circulação 

forçada, por 48 horas, a 65
o
C, para determinação da massa seca. Os grãos foram retirados 

das vagens, contando-se o número total de grãos, o número total de vagens e o número de 

vagens cheias. Posteriormente, sub-amostras dos grãos foram retiradas para determinação 

da umidade, sendo os resultados de massa de grãos apresentados com correção de umidade 

para 13%. 

 

3.2.2   Avaliação da severidade da ferrugem asiática 

 

Em ambos os experimentos, a severidade da doença foi avaliada por meio de notas 

visuais, considerando-se a porcentagem de área foliar com sintomas visíveis da doença, 

avaliada com auxílio de escala diagramática (Godoy et al., 2006) (Figura 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Escala Diagramática utilizada para avaliação da severidade da ferrugem asiática 

(fonte: Godoy et al., 2006) 
 

3.2.3   Cálculos 

Foi calculada a Área Abaixo da Curva de Progresso da Doença (AACPD) 
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integrando a curva de progresso da doença para cada tratamento, por meio da fórmula: 

             

                        
n-1 

       AACPD= Σ (Xi + Xi+1)(ti+1-ti) 

                         i               2         

 

Onde, n é o número de avaliações, Xi é a proporção da doença e (ti+1-ti) é o 

intervalo entre avaliações consecutivas. O valor da AACPD sintetiza todas as avaliações de 

severidade em um único valor. 

 

3.2.4   Análise estatística 

 

Os resultados obtidos foram submetidos à análise de variância e, quando o teste F 

foi significativo, procedeu-se a comparação de médias de tratamentos pelo teste de Scott-

Knott (α = 0,05%). 

 

3.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.3.1   Severidade da ferrugem asiática após aplicação de micronutrientes e Si em 

campo 

 

Não houve diferença de severidade entre os tratamentos na avaliação realizada 

no estádio fenológico R2 (Tabela 3.6). Na segunda avaliação, realizada em R3, a 

Testemunha e os tratamentos contendo Zn (com exceção do tratamento com todos os 

micronutrientes e Si) apresentaram menores valores de severidade em relação aos demais. 

Os resultados observados em R4 foram semelhantes aos descritos em R3, com exceção do 

tratamento contendo todos os micronutrientes, sem Si e sem Ni, que apresentou aumento 

da severidade (Tabela 3.6).     

Os dados de severidade evidenciam que a aplicação de micronutrientes não 

reduziu a taxa de infestação, entretanto, com a aplicação de algumas combinações destes 

elementos foi possível retardar o progresso da doença, como pode ser observado pelos 

dados referentes a área abaixo da curva de progresso da doença (AACPD) (Tabela 3.7). 

Em relação ao peso de 100 grãos e rendimento de grãos, a Testemunha apresentou menores 
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valores para ambos os parâmetros do que os demais tratamentos, os quais não diferiram 

entre si (Tabela 3.7).  

 

Tabela 3.6. Estimativas de médias de severidade (%) da ferrugem asiática em diferentes 

estádios fenológicos da planta de soja. Santa Cruz de Goiás – GO, 2011 

Tratamentos Estádio R2 Estádio R3 Estádio R4 

1  Testemunha (sem adubação) 0,0  aB 0,2  bB 5,1  bA 

2  NPK 0,6  aC 2,4  aB 9,8  aA 

3  NPK+Si 1,8  aC 4,4  aB 11,2 aA 

4  NPK+B 0,5  aC 2,4  aB 9,5  aA 

5  NPK+Zn 0,1  aB 0,5  bB 7,3   bA 

6  NPK+Ni 1,3  aC 3,9  aB 10,2 aA 

7  NPK+Zn+B+Ni+Si 0,0  aB 0,6  bB 6,5   bA 

8  NPK+Zn+B+Mn+Cu+Co+Mo 0,1  aB 0,9  bB 7,7  aA 

9  NPK+Zn+B+Mn+Cu+Co+Mo +Si+Ni 0,5  aB 1,7  aB 9,9  aA 

Valores de F Fadubação=7,5** Festádio=244,0** Finteração=0,3* 

Coeficiente de Variação CVadubação(%)=43,1 CVestádio(%)=39,6 
Médias seguidas da mesma letra, minúscula na coluna e maiúscula na linha, não diferem estatisticamente 

entre si pelo teste Scott-Knott (P=0,05).** Teste F significativo a 1%; * Teste F significativo a 5%.  

 

Tabela 3.7. Estimativas de médias da severidade (%) e da Área abaixo da curva de 

progresso da doença (AACPD) da ferrugem asiática da soja, Santa Cruz de 

Goiás – GO, 2011 

Tratamentos 
Média de 

Severidade 
AACPD 

Produção 

(kg ha
-1

) 

Massa de 100 

grãos (g) 

1  Testemunha (sem adubação) 1,8  b 19,4  b 208,6  b 9,2  b 

2  NPK 4,2  a 52,9  a 1592,2  a 11,5  a 

3  NPK+Si 5,8  a 76,8  a 1278,9  a 10,8  a 

4  NPK+B 4,1  a 51,6  a 1436,1  a 11,3  a 

5  NPK+Zn 2,6  b 29,3  b 1557,2  a 10,8  a 

6  NPK+Ni 5,1  a 67,5  a 1403,1  a 10,8  a 

7  NPK+Zn+B+Ni+Si 2,4  b 27,3  b 1491,1  a 11,2  a 

8  NPK+Zn+B+Mn+Cu+Co+Mo 2,9  b 33,6 b 1540,0  a 11,7  a 

9  NPK+Zn+B+Mn+Cu+Co+Mo+Ni+Si 4,1  a 48,5  a 1624,7  a 11,7  a 

Valores de F 3,1** 2,6* 4,1** 3,2** 

Coeficiente de Variação (%) 28,1 64,1 15,13 9,6 
Em cada coluna, médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste Scott-Knott (P=0,05). 

**Teste F significativo a 1%; *Teste F significativo a 5%.   
 

A Testemunha e os tratamentos contendo zinco (com exceção do tratamento 

contendo todos os micronutrientes, Si e Ni apresentaram menor severidade média e 

progresso da ferrugem asiática em relação aos demais (Tabela 3.7). Na Testemunha, os 

menores valores de severidade e progresso da doença devem estar relacionados ao tamanho 

reduzido das plantas, conferindo menor área foliar as mesmas (Figura 2). Este fato 



37 

 

possibilitou maior ventilação dentro da parcela e maior exposição aos raios solares, 

reduzindo a umidade em relação aos demais, o que desfavorece a sobrevivência e 

reprodução do fungo. Segundo Isard et al. (2006), o fechamento das entrelinhas no campo 

contribui para ocorrência de períodos maiores de molhamento, favoráveis a infecção e 

também a menor radiação solar que atua de forma significativa na sobrevivência de 

urediniósporos de P. pachyrhizi. 

 
 

Figura 2. Testemunha com plantas menos desenvolvidas em relação aos demais 

tratamentos, em experimento para avaliação de efeitos de micronutrientes e 

silício na ferrugem asiática na soja. Santa Cruz de Goiás – GO, 2010 

 

A menor severidade e progresso da ferrugem asiática nos tratamentos com 

zinco pode estar relacionada ao papel do zinco na proteção de estruturas e na integridade 

funcional da membrana celular  (Kirkby & Römheld, 2007). O Zn controla a geração de 

radicais tóxicos de O2, devido a sua interferência na oxidação de NADPH e a seu papel na 

isoenzima superóxido dismutase (SD), como Cu-Zn-SOD, que atua na captação de radicais 

de O2 (Marschner, 1995). Portanto, plantas deficientes em zinco apresentam baixos níveis 

de superóxido dismutase (Cakmak & Marschner, 1988a) e, como consequência, altos 

níveis de radicais superóxidos. Estes ocasionam a peroxidação dos lipídios da membrana, a 

perda da integridade da membrana e o aumento da sua permeabilidade, aumentando a 

susceptibilidade das plantas à doenças fúngicas (Cakmak & Marschner, 1988b). 

Neste sentido, Grewal (2001) avaliou o efeito da adubação com zinco na 

severidade da podridão radicular, causada por Phytophthora megasperma f. sp. 

Medicaginis, e mancha foliar comum, causada por  Pseudopeziza medicaginis (Lib.) Sacc., 

em dez cultivares de alfafa (Medicago sativa L.), e observou a redução dos sintomas e da 

ocorrência das doenças com a aplicação de zinco, em todas as cultivares estudadas. 

Streeter et al. (2001) em experimento para avaliar a influência da adubação com zinco na 
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tolerância de Medicago truncatula à podridão de raiz, causada por Rhizoctonia solani, 

grupo de anastomose oito (AG 8), observou aumento da tolerância à doença com aumento 

de Zn na planta. Thongbai et al. (1993b) observaram correlação negativa entre o zinco na 

planta de trigo (Triticum aestivum cv Songlen) e severidade de podridão de raiz por 

Rhizoctonia solani. Além disso, observaram aumento na severidade em plantas deficientes 

em zinco. 

 

3.3.2   Severidade da ferrugem asiática após aplicação de micronutrientes e Si em 

casa de vegetação 

 

A severidade da ferrugem asiática, causada por Phakopsora pachyrhizi H. 

Sydow & Sydow, não diferiu entre os tratamentos nas duas primeiras avaliações, realizadas 

nos estádios fenológicos R3 e R4 respectivamente. A partir da terceira avaliação, o 

tratamento com fungicida apresentou menor severidade em relação aos demais (Tabela 

3.8). Estes resultados estão de acordo com os obtidos por Godoy & Canteri (2004), que 

observaram controle da ferrugem superior a 90% com aplicação da mistura de triazol e 

estrobilurina. 

Na quarta avaliação (estádio R5.2), a maioria dos tratamentos apresentou 

severidade inferior a observada na Testemunha, com exceção dos tratamentos NPK+B (via 

foliar), NPK+Zn+B, NPK+Zn+B+Cu+Mn+Ni e NPK+Zn+B+Cu+Mn+Ni+Si. Na quinta 

avaliação, realizada no estádio R5.3, todos os tratamentos apresentaram menor severidade 

do que a Testemunha. Os tratamentos NPK, NPK+B (via foliar), NPK+Zn+B e 

NPK+Zn+B+Cu+Mn+Ni não diferiram entre si, indicando que, para controle da ferrugem 

a utilização destas combinações não é compensatória, visto que apresentou resultados 

semelhantes aos conseguidos com a aplicação somente de N, P e K. Nesta avaliação, 

observou-se que a utilização do fertilizante NPK combinado com Zn (via solo ou foliar) ou 

B (via solo) ou Si ou Ni proporcionou redução da severidade superior a obtida com a 

utilização somente de N, P e K. Nestes tratamentos, a severidade não diferiu daquelas 

obtidas com a combinação de nutrientes, indicando que estes elementos atuam de modo a 

reduzir a severidade da doença e que, os nutrientes Zn, B, Ni e Si não tem efeito 

sinergético, uma vez que a combinação deles não reduziu a severidade em relação àquela 

observada pela aplicação de somente um dos elementos. 

O efeito do zinco na redução da severidade da ferrugem asiática foi discutido 
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na seção anterior. Com relação ao B, Dordas &  Simoglou (2006) observaram redução da 

severidade das lesões de “mancha amarela”, causada por Drechslera triticirepentis (Died.) 

em trigo T. aestivum com aplicação foliar de boro, manganês e zinco.  Segundo Reuveni et 

al. (1997), aplicações de nutrientes como B podem aumentar a liberação de Ca
2+

 das 

paredes das células, os quais interagem com o ácido salicílico, substância  cujo principal 

papel fisiológico é o de molécula sinalizadora, induzindo a planta a expressar resistência 

contra o ataque de predadores.  

Tabela 3.8. Estimativa de média de severidade (%) de ferrugem asiática em diferentes 

estádios fenológicos da planta de soja, Goiânia – GO, 2012 

 

Tratamentos R3 R4 R5.1 R5.2 R5.3 

1 Testemunha 1,9 aE 3,3 aD 7,1 aC 11,7 aB 17,7 aA 

2  NPK 1,6 aD 2,5 aD 6,6 aC 10,5 bB 16,5 bA 

3  NPK + Zn  0,9 aD 1,8 aD 6,1 aC 10,0 bB 15,9 cA 

4  NPK + Zn  1,2 aD 2,1 aD 6,2 aC 10,4 bB 15,4 cA 

5  NPK + B  0,1 aE  2,4 aD 5,7 aC 10,2 bB 15,2 cA 

6  NPK + B  1,9 aD 3,1 aD 6,6 aC 11,1 aB 16,4 bA 

7  NPK + Ni 1,0 aD 2,0 aD 5,5 aC   9,9 bB 15,1 cA 

8  NPK + Si 1,0 aE 2,2 aD 5,4 aC 10,2 bB 15,2 cA 

9  NPK + Zn + B  16 aD 2,8 aD 6,3 aC 10,8 aB 16,1 bA 

10 NPK + Zn + Ni 0,4 aD 1,6 aD 5,0 aC   9,9 bB 14,7 cA 

11 NPK + Zn + B + Ni + Si 1,0 aD 2,2 aD 5,5 aC 10,3 bB 15,5 cA 

12 NPK + Zn + B + Cu 1,0 aD 2,2 aD 5,7 aC 10,2 bB 15,4 cA 

13 NPK + Zn + B + Cu + Mn 0,9 aD 2,0 aD 6,0 aC 10,2 bB 15,4 cA 

14 NPK + Zn + B + Cu + Mn + Ni 2,0 aD 3,2 aD 6,7 aC 11,5 aB 16,1 bA 

15 NPK + Zn+B +Cu +Mn+Ni+Si 1,1 aD 2,4 aD 5,8 aC 10,9 aB 15,7 cA 

16 NPK + Fungicida 0,3 aB 1,2 aB 1,6 bA   1,9 cA   2,4 dA 

Valores de F Fadubação=56,0** Festádio=1120,2** Finteração=8,8** 

Coeficiente de Variação CVadubação(%)=17,6 CVestádio (%)=26,3 

Médias seguidas de mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha, não diferem estatisticamente 

entre si, pelo teste Scott-Knott (P=0,05). **Teste F significativo a 1%; *Teste F significativo a 5%. 

 

Com relação à aplicação de silíco, Lemes et al. (2011) observaram redução de 

36% na área abaixo da curva de progresso da doença quando plantas de soja foram 

pulverizadas com silicato de potássio. Resultados semelhantes foram obtidos por 

Rodrigues et al. (2009), que relataram redução na severidade da ferrugem com a aplicação 

foliar de silicato de potássio. Lima et al. (2010), ao cultivar plantas de soja em solução 

nutritiva contendo doses crescentes de Si e inoculadas com P. pachyrhizi, observaram 

redução na área abaixo da curva de progresso da ferrugem asiática e aumento nas 

concentrações de lignina.  

A aplicação foliar de Si pode formar uma película na superfície da folha após a 

secagem, interferindo na germinação e penetração dos esporos e controlando o 
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desenvolvimento da doença (Koch & Hoppe, 1988). Outro mecanismo proposto para 

explicar o papel de Si em mediar a resistência à doença é que o Si pode provocar alterações 

fisiológicas na planta. Estudos de diferentes patossistemas mostraram que as plantas 

fertilizadas com Si aumentaram a produção e acumulação de fitoalexinas e compostos 

fenólicos, que são tóxicos para o desenvolvimento do patógeno (Belanger et al., 2003; 

Rodrigues et al., 2004). No entanto, Pereira et al. (2009) relataram que a aplicação foliar de 

silício reduziu a severidade da ferrugem asiática mas não promoveu aumento da atividade 

das enzimas de defesa da soja.  

Na Tabela 3.9 são apresentados os dados de severidade média, área abaixo da 

curva de progresso da doença (AACPD), massa de grãos e massa de raízes. Observa-se que 

a severidade média do tratamento NPK não diferiu da Testemunha. A aplicação de 

micronutrientes, silício e fungicida, de modo geral, reduziu a severidade média da doença, 

com exceção de alguns tratamentos que já foram discutidos anteriormente. A AACPD foi 

menor quando se aplicou fungicida, mas a aplicação de micronutrientes, silício e/ou NPK 

não afetou este parâmetro (Tabela 3.9). 

Tabela 3.9. Média de severidade de ferrugem asiática, área abaixo da curva de progresso 

da doença (AACPD), massa de grãos e massa de raízes por planta de soja, 

Goiânia – GO, 2012 

 

Tratamentos 
Severidade 

Média 
AACPD Massa  de grãos 

Massa de 

raízes 

 %  g por planta 

1 Testemunha 4,2  a 66,8  a 2,8  b 3,5 

2  NPK 3,7  a 60,1  a 6,5  a 3,4 

3  NPK + Zn (via solo) 3,5  b 56,0  a 4,8  b 3,3 

4  NPK + Zn (via foliar) 3,5  b 57,1  a 6,2  a 2,4 

5  NPK + B (via solo) 3,5  b 55,8  a 6,5  a 2,4 

6  NPK + B (via foliar) 3,9  a 62,9  a 6,0  a 3,3 

7  NPK + Ni 3,3  b 53,5  a 4,2  b 3,8 

8  NPK + Si 3,4  b 55,0  a 4,3  b 5,0 

9  NPK + Zn + B 3,8  a 60,7  a 5,9  a 4,2 

10.NPK + Zn + Ni 3,2  b 51,9  a 4,3  b 2,9 

11 NPK + Zn + B + Ni + Si 3,4  b 56,1  a 3,8  b 2,9 

12.NPK + Zn + B + Cu 3,4  b 56,0  a 7,3  a 2,1 

13 NPK + Zn + B + Cu + Mn 3,4  b 56,0  a 6,7  a 5,5 

14 NPK + Zn + B + Cu + Mn + Ni 3,9  a 63,8  a 5,5  a 4,1 

15 NPK + Zn+B +Cu +Mn+Ni+Si 3,6  b 58,6  a 3,2  b 1,5 

16 NPK + Fungicida 0,7  c 11,7  b 4,9  b 2,6 

Valores de F 12,7** 14,8** 4,8** 1,5
NS

 

Coeficiente de Variação 16,5 15,3 31,0 68,8 
Em cada coluna, médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste Scott-Knott (P=0,05). 

**Teste F significativo a 1%; NS= Teste F não significativo. 

A produção de grãos foi menor na Testemunha, NPK+Ni, NPK+Si, 
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NPK+Zn+Ni, NPK+Zn+B+Ni+Si , NPK+Zn+B+Cu+Mn+Ni+Si, NPK+Zn (via solo) e 

NPK + fungicida em relação aos demais tratamentos. É importante destacar que estes 

tratamentos apresentaram menor produção do que a aplicação somente de NPK. Este fato 

pode estar relacionado a toxidez de alguns elementos, como será discutido para o níquel no 

próximo capítulo, ou a redução na disponibilidade de alguns nutrientes pela aplicação de 

outro. Este efeito é relatado para o silício no trabalho de Fauteux et al., (2005), que 

constataram a formação de compostos insolúveis na planta pela interação do Si  com 

nutrientes catiônicos. 

Resultados semelhantes aos de produção foram observados para o número total 

de vagens e o número de vagens cheias (Tabela 3.10), no entanto, ao contrário do 

observado para produção de grãos, os tratamentos NPK+ Zn (via solo) e NPK + fungicida 

não afetaram o número total de grãos e a porcentagem de vagens cheias. 

 

Tabela 3.10. Número total de vagens e número de vagens cheias (grãos desenvolvidos) por 

planta de soja, Goiânia – GO, 2012 

 

Tratamentos 
Número de 

vagens 

Número de 

vagens cheias 

1 Testemunha 16,7  b  15,4  b 

2 NPK 30,0  a 27,5  a 

3 NPK + Zn  27,7  a 25,1  a 

4 NPK + Zn  31,9  a 29,1  a 

5 NPK + B  27,7  a 25,0  a 

6 NPK + B  29,9  a 27,4  a 

7 NPK + Ni 22,1  b 20,3  b 

8 NPK + Si 24,0  b 22,0  b 

9 NPK + Zn + B 27,8  a 25,2  a 

10 NPK + Zn + Ni  24,5  b 22,4  b 

11 NPK + Zn+ B + Ni + Si  19,9  b 18,5  b 

12 NPK + Zn + B + Cu 31,6  a 29,9  a 

13 NPK + Zn + B + Cu + Mn 28,3  a 25,8  a 

14 NPK + Zn + B + Cu + Mn + Ni 30,9  a 28,4  a 

15 NPK + Zn+B +Cu +Mn+Ni+Si 21,0  b 19,4  b 

16 NPK + Fungicida 30,2  a 28,3  a 

Valores de F 2,9** 2,9** 

Coeficiente de Variação 37,8 38,6 
Em cada coluna, médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de Scott-

Knott  (P=0,05)**Teste F significativo a 1%.  

 

A redução na produção de grãos, observada no tratamento com aplicação de 

fungicidas, evidencia que a utilização destas moléculas deve ser restrita a situações nas 

quais as perdas econômicas ocasionadas pela doença são elevadas, suplantando aquelas 
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obtidas com a aplicação do fungicida. Fungicidas podem provocar alterações no processo 

de fotossíntese reduzindo a produção de fotoassimilados resultando em menor crescimento 

e produção de grãos (Petit et al., 2012). 

O teor de zinco nas folhas de soja diferiu entre os tratamentos. Entretanto, não 

houve correlação do teor do elemento na folha com a severidade da ferrugem, o que pode 

estar relacionado ao fato do efeito do zinco ser qualitativo, ou seja, a menor severidade nos 

tratamentos com zinco não está relacionada a quantidade do nutriente e sim a presença do 

mesmo.  

Os tratamentos com Si apresentaram menor teor de Zn nas folhas, 

evidenciando a formação de compostos insolúveis na planta devido a interação do Si com 

micronutrientes cati6onicos (Fauteux et al., 2005), como comentado anteriormente. Fato 

que pode ter contribuído para menor produção de grãos nos tratamentos com aplicação de 

silício, pois o zinco desempenha importante papel na formação das sementes (Hänsch & 

Mendel, 2009). Resultados semelhantes foram observados para o Mn (Tabela 3.11).  

 

Tabela 3.11. Teores de micronutrientes na massa seca foliar por planta de soja, Goiânia – 

GO, 2012 

 

Tratamentos 
Zn Mn Cu 

mg kg
-1

 

1 Testemunha 15,3 b 84,5 6,5 

2 NPK 12,3 b 86,0 4,6 

3 NPK + Zn (via solo)  17,3 a 79,7 4,0 

4 NPK + Zn (via foliar) 18,9 a 71,3 5,0 

5 NPK + B (via solo) 13,1 b 75,4 3,4 

6 NPK + B (via foliar) 11,5 b 94,0 3,0 

7 NPK + Ni 12,4 b 78,0 4,1 

8 NPK + Si 15,0 b 70,8 5,0 

9 NPK + Zn + B 20,8 a 87,3 6,6 

10 NPK + Zn + Ni  16,6 a 67,0 3,2 

11 NPK + Zn + B + Ni + Si 15,7 b 80,2 4,3 

12 NPK + Zn + B + Cu 18,4 a 85,6 5,4 

13 NPK + Zn + B + Cu + Mn 15,6 b 95,0 4,6 

14 NPK + Zn + B + Cu + Mn + Ni 15,4 b 73,8 4,8 

15 NPK + Zn+B +Cu +Mn+Ni+Si 16,1 b 92,5 6,6 

16 NPK + Fungicida 14,8 b 83,1 4,8 

Valores de F 2,3** 0,65
NS

 1,3
NS

 

Coeficiente de variação 26 31,3 48,9 
Em cada coluna, médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste Scott-Knott (P=0,05). 

**Teste F significativo a 1%; NS= Teste F não significativo. 
 

3.4   CONCLUSÕES  



43 

 

 A aplicação de zinco, via foliar, reduziu a severidade da ferrugem asiática em 

condições de campo. 

 A aplicação de zinco, via foliar, e a de B via solo reduziram a severidade da 

ferrugem asiática e promoveram incremento de produção de grãos em condições de casa de 

vegetação.  

 A aplicação isolada de Ni ou de Si ou de fungicida reduziu a severidade da doença, 

entretanto, diminuiu a produção de grãos em relação àquela observada com a aplicação 

somente de N, P e K. 

 

 

 



44 

 

4.   SEVERIDADE DA FERRUGEM ASIÁTICA APÓS APLICAÇÃO DE NÍQUEL  

 

RESUMO 

 

Objetivou-se com este trabalho avaliar a influência do níquel na indução de 

resistência para severidade da ferrugem asiática na cultura da soja e seu efeito na 

germinação in vitro dos esporos de Phakopsora pachyrhizi. Foram desenvolvidos dois 

experimentos, sendo um em casa-de-vegetação e outro em laboratório. No experimento em 

casa-de-vegetação utilizou-se o delineamento inteiramente casualizado, em esquema de 

parcela subdividida no tempo, com 13 tratamentos e cinco repetições. As plantas foram 

inoculadas com esporos de P. pachyrhizi no estádio fenológico R2. Como sub-parcelas, 

foram consideradas quatro avaliações periódicas, realizadas em intervalos de cinco dias 

realizadas nos estádios R5.3, R5.4, R5.5 e R6. Avaliou-se a severidade da ferrugem e a 

taxa de progresso da doença foi calculada. Os resultados mostraram que o Ni promoveu 

menor severidade da ferrugem e incremento na produção de grãos nos tratamentos com 

aplicação de doses 20 – 40 g ha
-1

. No entanto, os tratamentos com Ni não reduziram a taxa 

de progresso da doença. Os tratamento com fungicida reduziram a severidade da doença, 

porém reduziram a produção de grãos. No experimento em laboratório foi utilizado 

delineamento inteiramente casualizado com sete tratamentos e seis repetições. Um mL de 

cada tratamento adicionado isoladamente, em uma suspensão com concentração de 2x10
5
 

esporos.mL
-1 

foram vertidos nas placas placas de Petri  contendo como substrato ágar – 

água. Foram contados o número de esporos germinados em 200 esporos observados 

aleatoriamente. Os resultados mostraram que o sulfato de níquel reduziu a germinação dos 

esporos de Phakopsora pachyrhizi. 

 

Palavras-chave: nutrição mineral, micronutrientes, resistência induzida, soja. 

 

ABSTRACT 

 

The aim of this study is to assess the influence of nickel in the resistance 

induction of Asian rust in the soybean yield and its effect in the germination in vitro of 

Phakopsora pachyrhiz spores. Two experiments were carried out, at greenhouse and 

laboratory conditions. In the greenhouse experiment a completely randomized design was 

used in a split-plot in time scheme with 13 treatments and five replications. The plants 

were inoculated with spores of P. pachyrhizi in phenological stage R2. As split-plots four 

regular evaluations were considered in five-day intervals that occurred on stages R5.3, 

R5.4, R5.5 and R6. Assessment of the severity was conducted and the rate of progression 

of the disease was calculated. Results showed that Ni caused a smaller rust severity and 
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increased grain yield on applications with doses 20 – 40 g ha
-1

. However, treatments with 

Ni did not reduce the rate of progression of disease. Fungicide treatments reduced the 

severity of the disease, although grain yield was reduced. In the laboratory experiment a 

completely randomized design was used along with seven treatments and six replications. 

One mL of each treatment was added isolatedly in a suspension with concentration of 

2x10
5 

spores. mL
-1 

and poured into the Petri dishes containing agar – water substrate. The 

number of spores that germinated was counted in 200 randomly observed spores. Results 

showed that nickel sulfate reduced the in vitro germination of the Phakopsora pachyrhizi 

spores. 

 

Key words: mineral nutrition, micronutrients, induced resistance, soybean. 
 

4.1   INTRODUÇÃO 

 

A ferrugem asiática da soja, causada pelo fungo Phakopsora pachyrhizi, é a 

doença que tem causado maiores perdas de produção. Ainda, o grande número de 

pulverizações com fungicidas, necessários para controle da doença, aumentam os custos de 

produção e o potencial de impacto ambiental (Juliatti et al., 2005; Yorinori et al., 2005).  

Na tentativa de garantir maior produtividade, com utilização reduzida de 

fungicidas, diversas pesquisas vêm sendo desenvolvidas com o intuito de propor 

estratégias de manejo da doença que sejam sustentáveis do ponto de vista econômico e 

ambiental. Dentre estas alternativas, pode-se destacar a adubação balanceada. Plantas 

deficientes em nutrientes não só exibem uma resposta de defesa prejudicada, mas também 

podem se tornar mais favoráveis à infecções por patógenos atraídos por metabólitos, 

açúcares e aminoácidos liberados pela célula (Simoglou & Dordas, 2006). O mesmo pode 

ser observado quando são realizadas adubações excessivas. Os micronutrientes e o Silício 

são os principais nutrientes envolvidos em processos que afetam a resposta das plantas a 

patógenos (Marschner, 1995). 

O níquel é o micronutriente mais recentemente identificado como essencial 

para as plantas superiores. Seus efeitos na nutrição mineral ainda não estão bem 

elucidados. Segundo Barsukova & Gamzikova (1999), a adubação com Ni pode influenciar 

a absorção e translocação de elementos minerais pelas plantas, alterando o conteúdo de 

nutrientes nos órgãos vegetais.  

O efeito do Ni sobre a severidade de doenças de plantas foi pouco estudado. 

No entanto, alguns trabalhos tem demonstrado menor severidade de doenças fúngicas após 

aplicação do nutriente (Seregin & Kozhevnikova, 2006; Yusuf et al., 2011). Estudos desta 
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natureza tiveram início na década de 1930. Acreditava-se que seu modo de ação ocorria 

diretamente sobre os patógenos, possuindo todas as características de um fungicida 

sistêmico (Mishra & Kar, 1974). No entanto, estudos mais recentes, evidenciaram algumas 

funções do níquel em aspectos fisiológicos das plantas (Brown et al., 1987; Hänsch & 

Mendel, 2009; Moraes et al., 2010; Yusuf et al., 2011). Neste sentido, pulverizações de 

soluções contendo Ni podem ser eficientes contra a infecção de ferrugens de cereais devido 

a mudanças no metabolismo do hospedeiro que levam à resistência (Gerendas et al., 1999). 

Com vista no exposto, objetivou-se com este trabalho avaliar a influência do Ni 

na indução de resistência para infecção e severidade da ferrugem asiática em soja e seu 

efeito na germinação in vitro dos esporos de Phakopsora pachyrhizi.  

 

4.2   MATERIAL E MÉTODOS  

 

4.2.1   Experimento em casa de vegetação 

 

O experimento em casa de vegetação foi desenvolvido na Escola de 

Agronomia e Engenharia de Alimentos - UFG, Goiânia-GO (16° 35' 12" latitude sul, 49° 

21' 14" longitude oeste e 730 m de altitude),  no período compreendido entre outubro de 

2011 e março de 2012.  

Utilizou-se delineamento inteiramente casualizado (DIC), em esquema de 

parcela subdividida no tempo, com 12 tratamentos e cinco repetições, totalizando 60 

unidades experimentais. Como sub-parcelas, foram consideradas quatro avaliações 

periódicas, realizadas em intervalos de cinco dias. Os tratamentos alocados nas parcelas 

são descritos na Tabela 4.1. 

O solo utilizado no experimento foi classificado como Plintossolo Pétrico 

concrecionário léptico (Embrapa, 2006). A caracterização química foi realizada de acordo 

com Raij et al. (2001) e é descrita na Tabela 4.2 e Tabela 4.3, sendo a composição 

granulométrica apresentada na Tabela 4.4. A acidez do solo foi corrigida três meses antes 

da coleta da terra para preenchimento dos vasos. A quantidade aplicada de calcário, 

determinada pelo método de Saturação por Bases, foi de 3 t ha
-1

 de calcário dolomítico 

(PRNT = 100%). 

Cada unidade experimental correspondeu a um vaso de 5 L de capacidade, 

preenchido com 5,4 kg de terra fina seca ao ar, retirada da camada de 0-0,2 m e peneirada 
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em malha de 2 mm. Em todos os tratamentos, foram aplicados 140 mg kg
-1

 de P2O5 (3,9 g 

de super simples por vaso). 

 

Tabela 4.1. Tratamentos aplicados para avaliação dos efeitos do níquel sobre P. pachyrhizi 

na soja em casa de vegetação. Goiânia- GO, 2012. 

 

Tratamentos 

Dose do 

nutriente 

(g L
-1

) 

Forma de aplicação 

Dose 

equivalente 
 

1- Testemunha - -  - 

2- Níquel 0,10 1 aplicação via solo 20 g ha
-1

 

3- Níquel 0,25 1 aplicação via solo + 1 aplicação foliar 50 g ha
-1

 

4- Níquel 0,35 1 aplicação via solo + 2 aplicações foliares 70 g ha
-1

 

5- Níquel 0,10 1 aplicação foliar 20 g ha
-1

 

6- Níquel 0,15 1 aplicação foliar 30 g ha
-1

 

7- Níquel 0,20 2 aplicações foliares 40 g ha
-1

 

8- Níquel 0,30 2 aplicações foliares 60 g ha
-1

 

9- Níquel 0,45 3 aplicações foliares 90 g ha
-1

 

10- Níquel 0,60 3 aplicações foliares 120 g ha
-1

 

11- 
Azoxistrobina 200 

1 aplicação foliar 300 mL ha
-1

 
Ciproconazol 80 

12- 
Azoxistrobina 200 

2 aplicações foliares 600 mL ha
-1 

Ciproconazol 80 

 

Tabela 4.2. Caracterização química do solo da área experimental. Santa Cruz de Goiás –

GO, 2010. 

 

Profundidade  pH  M.O. P S K Ca Mg Al Al+H V m 

           (m)          (CaCl2) ( g dm
-3

)           (
 
mg dm

-3
)                      (cmolc dm

-3
)            (%) 

0,0 - 0,2 4,8 12 0,5 3,4 120 0,8 0,6 0,4 2 46,42 18,96 

0,2 - 0,4 4,3 10 0,5 2 28 0,2 0,1 0,4 1,9 16,8 51,95 

M.O. = matéria orgânica; V= saturação por bases; m= saturação por alumínio. 

 

Tabela 4.3. Caracterização química do solo da área experimental. Santa Cruz de Goiás – 

GO, 2010 

 

       Micronutrientes     

Profundidade  Na Co Zn B Cu Fe Mn Mo 

(m)     (mg kg
-1

)  

0,0 - 0,2 5 0,07 0,7 0,14 1,4 53,6 8 0,08 

0,2 - 0,4 3 0,06 0,5 0,15 0,9 37,4 2,2 0,07 
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Tabela 4.4. Composição granulométrica do solo da área experimental. Santa Cruz de 

Goiás-GO, 2010 

 

Profundidade  

(m) 

Composição granulométrica dos solos  

Argila 

 (g kg
-1

)  

Limo 

(g kg
-1

) 

Areia 

(g kg
-1

) 

Classe textural 

 

  

0,0 - 0,2 280 80 640 Textura média 

0,2 - 0,4 270 70 660 Textura média 

 

A fertilidade do solo foi corrigida antes da semeadura da soja. Em todos os 

tratamentos, foram aplicados 10 mL de solução contendo 13,3 mg L
-1

 de B (bórax 11%) e 

13,3 mg L
-1

 de Zn (sulfato de Zn p. a.). Nos tratamentos que previam aplicação de Ni via 

solo, foram aplicados 0,13 mg  de Ni (sulfato de Ni) em cada pote, antes do plantio.   

Em cada vaso, foram semeadas três sementes da cultivar de soja convencional, 

suscetível, Monsoy 8001 de ciclo médio, na profundidade de 0,05 m. Foram utilizadas 

sementes tratadas com inoculante turfoso Masterfix Soja
®
 (Estirpes SEMIA 5019 e 

SEMIA 5079) com concentração mínima de 5x10
9
 células viáveis por grama, numa 

dosagem de 4 g kg
-1

 de sementes. Foram aplicados 250 mg kg
-1

 de semente de cobalto 

(sulfato de Co 20%) e 812 mg kg
-1

 de semente de molibdênio (molibdato de amônio p. a.). 

Após emergência das plântulas, foi feito desbaste, mantendo-se duas plântulas 

por vaso. O fertilizante potássico KCl foi aplicado na dose de 4,8 mg por vaso de K, sendo  

esta dose parcelada em duas aplicações, realizadas aos 15 e 35 dias após o plantio. As 

doses aplicadas de nutrientes seguiram recomendação descrita em Sousa & Lobato (2004). 

A inoculação do fungo Phakopsora pachyrhizi foi realizada quando as plantas 

estavam no estádio R2, caracterizado por florescimento pleno, no qual a maioria das 

inflorescências da haste principal encontra-se com flores abertas (Ritchie et al., 1982). 

Utilizou-se suspensão contendo 2x10
5
 esporos por mL, que foi aplicada na face abaxial das 

folhas, no período noturno. Para obtenção da suspensão, os esporos foram coletados, com 

succionador a vácuo, de plantas de soja com inoculação previa do fungo, mantidas em casa 

de vegetação, localizada na unidade de pesquisas de sementes de soja da Monsanto, 

Morrinhos – GO (18º05’40” latitude sul e 49º27’34” de longitude oeste). Os esporos, 

retirados a seco, foram transferidos para Erlenmeyer contendo água e espalhante adesivo 

Tween 80. Após contagem de esporos na câmara de Neubauer, ajustou-se para a  

concentração desejada.  
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Os primeiros sintomas da doença apareceram 7 dias após a inoculação do 

fungo (DAI), data na qual foram feitas as primeiras aplicações de sulfato de Ni e de 

fungicida nos tratamentos que previam a aplicação dos mesmos. As aplicações seguintes 

foram realizadas aos 18 e 28 DAI.  Foi utilizada a formulação comercial de fungicida 

Priori Xtra®, na dose de 300 mL ha
-1

, composta pelos ingredientes ativos Azoxistrobina 

(200 g L
-1

) e Ciproconazol (80 g L
-1

) adicionando-se surfactante a uma concentração de 

0,5%.   

Para aplicação foliar do níquel ou fungicida, os produtos foram diluídos em 

água e aplicados com pulverizador costal pressurizado por CO2, acoplado a uma barra de 

pulverização com 2 m de largura útil e quatro pontas do tipo jato plano (XR 110.02), 

espaçadas em 0,50 m. Utilizou-se taxa de aplicação de 200 L ha
-1

. 

Para avaliações de severidade, em cada data, foram amostrados dois trifólios 

aleatórios na porção média superior da planta.  As avaliações foram realizadas nos estádios 

fenológicos R5.3 (média granação – maioria das vagens no terço superior da haste 

principal com 25 a 50% da granação máxima), R5.4 (média granação – maioria das vagens 

no terço superior da haste principal entre 50 e 75% da granação máxima), R5.5 (final da 

granação – maioria das vagens no terço superior da haste principal com 75 a 100% da 

granação máxima), R6 (semente formada ou granação plena – 100% de granação. Maioria 

das vagens no terço superior contendo sementes verdes em seu volume máximo) (Ritchie 

et al., 1982).  

A avaliação da severidade e cálculo da área abaixo da curva de progresso da 

doença foram realizadas como descrito no item 3.2.2 e 3.2.3 do capítulo anterior.  

A colheita foi realizada 120 dias após a semeadura, quando as plantas 

encontravam-se no estádio R9, que é caracterizado por apresentar 95% das vagens com a 

cor da vagem madura. As plantas foram cortadas rente a superfície do solo e as vagens 

foram separadas e acondicionadas em sacolas de papel. A massa de solo e raízes foi 

peneirada em malha de 2 mm, as raízes foram lavadas e colocadas em estufa de circulação 

forçada, por 48 horas, a 65
o
C, para determinação da massa seca. Os grãos foram retirados 

das vagens, contando-se o número total de grãos, o número total de vagens e a 

porcentagem de vagens cheias. Posteriormente, sub-amostras dos grãos foram retiradas 

para determinação da umidade, sendo os resultados de massa de grãos apresentados com 

correção de umidade para 13%. 
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Os resultados obtidos foram submetidos à análise de variância e, quando o teste 

F foi significativo, procedeu-se a comparação de médias de tratamentos pelo teste de Scott-

Knott (α = 0,05%). 

 

4.2.2   Germinação de urediniósporos de Phakopsora pachyrhizi  em solução de sulfato 

de Ni 

O experimento foi desenvolvido no Laboratório de Fitopatologia da Escola de 

Agronomia e Engenharia de alimentos - UFG, Goiânia-GO (16° 35' 12" latitude sul, 49° 

21' 14" longitude oeste e 730 m de altitude), no período compreendido entre 23 e 28 de 

fevereiro de 2012. Foi utilizado Delineamento Inteiramente Casualizado (DIC) com 6 

repetições e sete tratamentos, totalizando 48 unidades experimentais. Os tratamentos 

utilizados são descritos na Tabela 4.5. 

 

Tabela 4.5. Tratamentos aplicados para avaliação dos efeitos “in vitro” de sulfato de 

níquel sobre P. pachyrhizi. Goiânia – GO, 2012 

 

Tratamentos 
Concentração do i. a. 

(g L
-1

) 

Dose equivalente 

 

1- Testemunha - - 

2-  níquel 0,1 20 g ha
-1

 

3-  níquel 0,15 30 g ha
-1

 

4-  níquel 0,20 40 g ha
-1

 

5-  níquel 0,30 60 g ha
-1

 

6-  níquel 0,60 120 g ha
-1

 

7-  
Azoxistrobina 200

 

330 mL ha
-1

 
Ciproconazol 80 

 

A fonte de Ni utilizada foi o sulfato de níquel hexahidratado (NiSO4.6H2O). A 

formulação comercial de fungicida utilizada foi a Priori Xtra®, composta pelos 

ingredientes ativos Azoxistrobina e Ciproconazol.   

Cada parcela correspondeu a uma placa de petri de tamanho 60 x 15 mm, 

contendo como substrato ágar – água (1000 ml de água, 14g de ágar). Os substratos 

utilizados foram autoclavados e vertidos nas placas de Petri com antecedência de 5 horas 

da deposição da suspensão dos urediniósporos.  

Cada tratamento foi adicionado isoladamente, em uma suspensão com 

concentração de 2x10
5
 esporos por mL. Os esporos de P. pachyrhizi foram obtidos de 
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plantas da cultivar Monsoy Luziania previamente inoculadas com o fungo em casa de 

vegetação, localizada na Escola de Agronomia e Engenharia de Alimentos - UFG. Os 

folíolos foram destacados e lavados com ajuda de pincel. Foi feita contagem dos esporos 

em câmara de Neubauer e ajustou-se à concentração. 

As suspensões, de esporos foram homogeneizados em agitador magnético. Em 

seguida verteu-se 1,0 mL das suspensões sobre os substratos de cada placa. As placas 

foram deixadas em incubação por 24 horas, em câmara de germinação a 18°C, do tipo 

BOD (Biochemical Oxygen Demand). Após a incubação, foi avaliada a porcentagem de 

germinação, com auxílio de microscópio óptico com aumento de 100 vezes, através de 

varredura da placa de Petri. Foi contado o número de esporos germinados em 200 esporos 

observados aleatoriamente. Os urediniósporos foram considerados germinados quando o 

comprimento do tubo germinativo ultrapassou o diâmetro do esporo. 

Os resultados obtidos foram submetidos à análise de variância e, quando o teste 

F foi significativo, procedeu-se a comparação de médias de tratamentos pelo teste de Scott-

Knott (α = 0,05%). 

 

4.3   RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.3.1   Severidade da ferrugem asiática decorrente da adubação com Ni em casa de 

vegetação  

 

Em todos os estádios avaliados, a severidade da ferrugem asiática foi menor 

quando foi aplicado fungicida ou níquel em doses de até 60 g ha
-1

, independentemente da 

forma de aplicação (via solo ou via foliar) (Tabela 4.6). Doses iguais ou superiores a 80 g 

ha
-1 

não diferiram da Testemunha, sem níquel. A redução de severidade, conseguida com 

doses de até 60 g ha
-1 

de Ni não diferiu daquela obtida com 1 ou 2 aplicações de fungicida. 

É importante observar que o comportamento dos dados de severidade foram similares entre 

as avaliações, assim, os tratamentos com menor severidade apresentaram menores 

sintomas da doença desde a primeira avaliação. 

A menor severidade, em relação a Testemunha sem Ni, do tratamento com Ni 

aplicado somente via solo indica que o efeito fungitóxico do Ni ao patógeno não é o único 

mecanismo de ação do elemento na redução da severidade da doença. Este resultado 

evidencia que o Ni promove mudanças fisiológicas na planta que contribuem para o 
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aumento da resistência. De fato, Graham e Welch (1985) e Brown (1988) demonstraram 

que o efeito do níquel no controle de doenças decorre de alterações metabólicas induzidas 

na planta hospedeira. 

 

Tabela 4.6. Estimativa de média de severidade (%) de ferrugem asiática em diferentes 

estádios fenológicos da planta de soja tratadas com sulfato de níquel, Goiânia 

– GO, 2012 

 

Tratamentos R5.3 R5.4 R5.5 R6 

1- Testemunha (sem níquel) 23,1  aA 27,3  aA 31,6  aA 34,8  aA 

2- Ni via solo    5,2  bA   7,3  bA    9,7  bA 12,3  bA 

3- Ni via solo + 1 aplicação foliar de 30 g ha
-1

   6,1  bA   9,0  bA   11,8  bA 15,1  bA 

4- Ni via solo + 2 aplicações foliares de 30 g ha
-1

 22,7  aA  26,2  aA  29,8  aA 34,0  aA 

5- 1 aplicação foliar  de 20 g ha
-1

   3,7  bA    6,0  bA    9,1  bA 12,3  bA 

6- 1aplicações  foliar  de 30 g ha
-1

   3,2  bA    5,4  bA    8,4  bA 11,4  bA 

7- 2 aplicações foliares  de 20 g ha
-1

   5,1  bA    9,2  bA   13,3  bA 16,5  bA 

8- 2 aplicações foliares  30 g ha
-1

   5,6  bA    9,2  bA   13,5  bA 16,7  bA 

9- 3 aplicações foliares de 30 g ha
-1

 16,9  aA 19,3  aA   23,4  aA 26,6  aA 

10- 3 aplicações foliares 40 g ha
-1

 17,1  aA 21,2  aA   24,6  aA 27,8  aA 

11- Fungicida 1 aplicação foliar   8,8  bA  11,7  bA   15,1  bA 17,9  bA 

12- Fungicida 2 aplicações foliares   2,0  bA    4,9  bA      8,6  bA 12,1  bA 

Valores de F Fadubação=7,8** Festádio=16,5** Finteração=0,01** 

Coeficiente de Variação CVestádio(%)=56,0 CVadubação(%)=84,5 

Médias seguidas de mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha, não diferem estatisticamente 

entre si, pelo teste Scott-Knott (P=0,05). **Teste F significativo a 1%. 

 

A severidade média e a área abaixo da curva de progresso da doença 

apresentaram resultados similares aos descritos acima. Com relação a massa de grãos, 

todos os tratamentos com aplicação de Ni via solo, combinados ou não com aplicações 

foliares, foram superiores a Testemunha e aos tratamentos com fungicida (Tabela 4.7). Nos 

tratamentos em que o Ni foi fornecido somente via foliar, maiores massas de grãos foram 

obtidas com uma ou duas aplicações de Ni, na dose de 20 g ha
-1. 

Doses superiores a 20 g 

ha
-1 

em cada aplicação, ou seja, uma, duas ou três aplicações foliares de 30 g ha
-1 

e três 

aplicações foliares de 40 g ha
-1

, ocasionaram redução de produção, em relação as doses 

inferiores a 20 g ha
-1

.  

Segundo Seregin & Kozhevnikova (2006), o Ni em baixas concentrações 

podem auxiliar no crescimento e desenvolvimento de plantas pelo fato da atividade de 

várias enzimas ser dependente da presença do íon. Por outro lado, doses altas de Ni, que é 

um metal pesado, podem afetar vários processos fisiológicos, como o aumento da síntese 

de metabólitos secundários e proteínas relacionadas à patogênese, provocando consumo 
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maior de energia que pode diminuir a concentração de metabólitos básicos e, 

consequentemente, a produtividade da planta (Maksymiec, 2007). 

A análise dos dados de produção, juntamente com os de severidade, evidencia 

que, quando o Ni é aplicado em doses elevadas, há efeito fitotóxico do nutriente na soja 

e/ou interação do Ni com outros micronutrientes, diminuindo a disponibilidade destes 

elementos. O efeito fitotóxico pode ser o responsável pela maior severidade observada nos 

tratamentos com doses de Ni superiores a 60 g ha
-1

, isto porque taxas de infestação 

similares em plantas com área foliar diferente (fitotoxicidade tende a reduzir o tamanho 

das folhas), poderão apresentar maior proporção da área da folha com injúrias, como 

observado no trabalho de Nagajyoti et al. (2010). Cabe destacar que, embora possa ter 

ocorrido toxicidade, esta não foi acentuada, uma vez que não foram observados sintomas 

visíveis de toxidez como clorose, necrose, inibição do crescimento da parte aérea e redução 

da área foliar (Yusuf et al., 2011).  

Outro fator que pode explicar a redução de produtividade e o aumento da 

severidade nos tratamentos com as doses mais elevadas de Ni é a ocorrência de interação 

do elemento com outros nutrientes, reduzindo a disponibilidade dos últimos. Segundo 

Barsukova & Gamzikova (1999), a presença do Ni em altas concentrações nos órgãos das 

plantas pode diminuir a absorção de macro e micronutrientes devido a competição pelos 

sítios de ligação que podem ser ocupados por cátions de raio atômico semelhantes ao do 

Ni
2+

, como Mg
2+

, Fe
2+

 e Zn 
2+

. O declínio da absorção de nutrientes pode também resultar 

das desordens metabólicas induzidas pelo Ni, que afetam a estrutura e a atividade das 

enzimas que atuam nas membranas celulares, afetando a mobilidade de solutos 

(Schutzendubel & Polle, 2002). 

Os resultados de massa seca (MS) de raízes não foram semelhantes aos obtidos 

para produtividade (Tabela 4.7). Maior MS de raízes, em relação à Testemunha, foi 

observada nos tratamentos Ni via solo + 1 aplicação foliar de 30 g ha
-1

, Ni via solo + 2 

aplicações foliares de 30 g ha
-1

, 3 aplicações foliares de 30 g ha
-1

, 1 ou 2 aplicações 

foliares de fungicida. Estes resultados explicitam que a MS de raízes pode não apresentar 

correlação positiva com a produtividade.  

 

Em relação ao número total de vagens e número de vagens cheias, os 

tratamentos com Ni via solo + uma aplicação foliar de 30 g ha
-1

, Ni via solo + duas 

aplicações foliares de 30 g ha
-1

, tratamento com uma aplicação foliar de 20 g ha
-1

 e 
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tratamento com duas aplicações foliares de 20 g ha
-1

 apresentaram valores superiores aos 

demais (Tabela 4.8).  

Tabela 4.7. Média de severidade de ferrugem asiática, Área Abaixo da Curva de Progresso 

da Doença (AACPD), massa de grãos e massa de raízes por planta de soja em 

função dos tratamentos com sulfato de níquel, Goiânia – GO, 2012 

 

Tratamentos Severidade 

média 
(%) 

AACPD 

Massa de 

grãos 

(g/planta)  

Massa de 

raiz 

(g/planta) 

1- Testemunha (sem níquel)  14,6  a         219,7  a 5,1  b  3,4  b 

2- Ni via solo   4,3  b      64,3  b 6,0  a   3,1  b 

3- Ni via solo + 1 aplicação foliar de 30 g ha
-1

  5,2  b   78,6  b 6,4  a   4,0  a 

4- Ni via solo + 2 aplicações foliares de 30 g ha
-1

  14,1  a       210,7  a 6,3  a   3,9  a 

5- 1 aplicação foliar  de 20 g ha
-1

    3,9  b  57,7  b 7,8  a   5,2  a 

6- 1aplicações  foliar  de 30 g ha
-1

    3,5  b  52,9  b 5,0  b   3,1  b 

7- 2 aplicações foliares  de 20 g ha
-1

    5,5  b  83,4  b 6,6  a   3,1  b 

8- 2 aplicações foliares  30 g ha
-1

    5,6  b  84,6  b 4,5  b   2,8  b 

9- 3 aplicações foliares de 30 g ha
-1

  10,6  a      159,9  a 5,3  b   2,8  a 

10- 3 aplicações foliares 40 g ha
-1

  11,3  a      170,8  a 3,9  b   2,2  b 

11- Fungicida 1 aplicação foliar    6,7  b      100,4  b 5,1  b   4,5  a 

12- Fungicida 2 aplicações foliares    3,4  b        51,3  b 5,4  b   4,0  a 

Valores de F 2,1* 2,1* 2,9* 2,9** 

Coeficiente de Variação 82,3 82,5 35,1 32,8 

Em cada coluna, médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste Scott-Knott (P=0,05). 

**Teste F significativo a 1%; *Teste F significativo a 5%. 

 

Tabela 4.8 . Número total de vagens, número de vagens chochas e número de sementes 

por planta em função dos tratamentos com sulfato de níquel na soja, Goiânia 

– GO, 2012 

 

Tratamentos 
Número de 

vagens 

Número de vagens 

cheias 

1- Testemunha (sem níquel) 24,9  b 19,8  b 

2- Ni via solo  20,3  b 15,7  b 

3- Ni via solo + 1 aplicação foliar de 30 g ha
-1

 31,3  a 25,9  a 

4- Ni via solo + 2 aplicações foliares de 30 g ha
-1

 27,8  a 24,0  a 

5- 1 aplicação foliar  de 20 g ha
-1

 33,3  a 30,4  a 

6- 1aplicações  foliar  de 30 g ha
-1

 17,9  b 16,9  b 

7- 2 aplicações foliares  de 20 g ha
-1

 29,4  a 25,3  a 

8- 2 aplicações foliares  30 g ha
-1

 21,8  b 17,3  b 

9- 3 aplicações foliares de 30 g ha
-1

 23,9  b 20,3  b 

10- 3 aplicações foliares 40 g ha
-1

 18,5  b 15,4  b 

11- Fungicida 1 aplicação foliar 23,7  b 21,1  b 

12- Fungicida 2 aplicações foliares 22,5  b 18,4  b 

Valores de F 3,5** 3,8* 

Coeficiente de Variação 33,0 34,8 

Em cada coluna, médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott  

(P=0,05) . **Teste F significativo a 1%. *Teste F significativo a 5%. 
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4.3.2   Germinação de urediniósporos de Phakopsora pachyrhizi  em solução de sulfato 

de níquel 

A germinação dos esporos de Phakopsora pachyrhizi foi reduzida pela 

aplicação de sulfato de níquel (Tabela 4.9), sendo que a utilização de doses equivalentes a 

20 ou 30 g ha
-1

 apresentou controle inferior ao obtido com doses de 40, 60 ou 120 g ha
-1

 de 

níquel, as quais não diferiram do tratamento com fungicida. Vale destacar que, embora 

alguns autores afirmem que esporos de fungos causadores de ferrugens podem exibir baixa 

germinação in vitro (Alfenas & Mafia, 2007) a germinação na Testemunha foi de 95,5% 

dos esporos, demonstrando que a menor germinação nos tratamentos com Ni se deve a 

aplicação deste elemento. 

O grupo químico das estrobilurinas interferem na germinação dos esporos,  

atuando na inibição da respiração mitocondrial inibindo o transporte de elétrons nas 

mitocôndrias das células no citocromo bc1 (complexo III ubiquinol-citocromo c 

oxidoredutase, também denominado coenzima Q-citocromo c redutase), impedindo a 

formação de ATP pelos fungos sensíveis (Gisi et al., 2000; Köehle et al., 2002; Agrios, 

2005).   

Tabela 4.9. Porcentagem de germinação de esporos de Phakopsora pachyrhizi com 

suspensão com níquel e fungicida em substrato ágar-água, Goiânia – GO, 

2012 

 

Tratamentos Concentração do i. a. 

 

 

 

Esporos germinados 

   g L
-1 

% 
1- Testemunha - 95,5 a 

2-  Níquel 0,1 72,3 b 

3-  Níquel 0,15 69,7 b 

4-  Níquel 0,20 21,7 c 

5-  Níquel 0,30 20,2 c 

6-  Níquel 0,60 18,2 c 

7-  
Azoxistrobina 200

 

2 c 
Ciproconazol 80 

Valores de F - 33,8** 

CV (%) - 21,7 

Em cada coluna, médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott  

(P=0,05)**Teste F significativo a 1%.  

 

Os triazóis atuam sobre os fungos, inibindo a biossíntese de ergosterol, 

substância que mantém a integridade da membrana celular dos fungos. No caso específico 
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dos triazóis testados neste estudo, ocorre ação sobre a inibição da passagem do lanosterol 

para 4,4-dimetil-colesta-8,24- trienol (Forcelini, 1994).  

A inibição da germinação in vitro de fungos de solo como, Aspergillus, 

Penicillium, Trichoderma, Fusarium e Curvularia pela aplicação de Ni e relatada em 

outros trabalhos: Babich et al. (1982) e Amir & Pineau (1998) observaram que 10 μg mL
-1

 

foram suficientes para inibir o crescimento e esporulação de algumas estirpes de fungos em 

meios de cultura e que 50 μg ml
-1

 reduziu a maior parte das espécies testadas.  

Os resultados obtidos neste experimento demonstram que o Ni é tóxico ao 

fungo, como observado anteriormente por Mishra & Kar (1974) e Gerendas et al., (1999). 

No entanto, o efeito inibitório do Ni sobre os esporos de fungos ainda não é bem 

compreendido. Neste sentido novas pesquisas devem ser desenvolvidas afim de avaliar 

como o Ni atua na fisiologia e no metabolismo de esporos de fungos fitopatogênicos.   

  

4.4   CONCLUSÕES 

 

 O Ni promoveu menor severidade da ferrugem e incremento na produção de 

grãos nos tratamentos com aplicação de doses 20 - 40 g ha
-1

. 

 O Ni reduziu a germinação in vitro dos esporos de Phakopsora pachyrhizi;  
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5.   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pelos resultados obtidos neste trabalho, conclui-se que a nutrição mineral pode 

influenciar o sistema de defesa da soja contra o patógeno Phakopsora pachyrhizi, agente 

causal da ferrugem asiática, reduzindo os sintomas da doença e aumentando a produção de 

grãos.  

A aplicação foliar de Zn reduziu a severidade da doença em condições de 

campo, entretanto, não houve influência de nenhum micronutriente na produção de grãos 

sob estas condições. 

Em condições de casa de vegetação, a aplicação de Zn (via solo ou foliar), B 

(via solo), Si e Ni proporcionou redução da severidade da doença. No entanto, não houve 

efeito sinergético com a combinação destes elementos, uma vez que a severidade não foi 

reduzida em relação àquela observada pela aplicação de somente um deles. 

Maiores rendimentos de grãos foram obtidos em casa de vegetação com 

aplicação foliar de Zn, e B aplicado via solo.  

A aplicação de 20 g ha
-1

 de Ni via solo antes do plantio ou aplicações foliares a 

concentrações equivalentes a 20 a 40 g ha
-1

 reduziram a severidade da ferrugem e 

promoveram incremento da produção de grãos em casa de vegetação, enquanto que as 

maiores doses do nutriente não influenciaram a severidade da doença e a produção.  

A germinação in vitro dos esporos de Phakopsora pachyrhizi foi reduzida pela 

aplicação de Ni nas concentrações equivalentes a 40, 60 e 120 g ha
-1

 evidenciando efeito 

fungitóxico do metal. 

Com base nos resultados obtidos neste trabalho, sugere-se a aplicação foliar de 

2 kg ha
-1

 de Zn e/ou de 2 kg ha
-1

 de B, via solo, e/ou aplicação foliar de 20 g ha
-1

 de Ni, 

como alternativas viáveis, do ponto de vista econômico e ambiental, que podem ser 

acrescentadas ao manejo da doença. 

Como alguns experimentos foram realizados somente em casa de vegetação, 

propõe-se, como pesquisas futuras, o desenvolvimento de experimentos em condições de 

campo que possam dimensionar a real influência do Ni na reação da soja à ferrugem.  
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Os resultados deste trabalho evidenciaram que o efeito de nutrientes sobre 

doenças não permite generalizações, sendo necessário considerar isoladamente cada 

combinação patógeno – hospedeiro, quantidade, época de aplicação e forma de aplicação 

do nutriente. 
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