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RESUMO 

A ocorrência de doenças está entre os principais fatores que limitam a produtividade da cultura 

da soja no Mundo. O controle normalmente é realizado por meio de agrotóxicos. Estudos com 

produtos alternativos, como bioextratos vegetais, para o controle dessas moléstias se faz 

necessário visando uma agricultura mais sustentável. O objetivo do trabalho foi avaliar a 

eficiência do uso de bioextratos vegetais como forma alternativa de controle de doenças na 

cultura da soja. O experimento foi conduzido em ambiente protegido sob delineamento 

inteiramente casualizado, com 14 tratamentos com quatro repetições. As plantas foram 

pulverizadas com borrifador manual, em volume de calda equivalente a 150 L ha-1, nos estádios 

fenológicos V3, V5, R2 e R4, utilizando-se água não clorada e adjuvante. Foram avaliadas a 

ocorrência de mofo-branco (Sclerotinia sclerotiorum) e oídio (Microsphaera diffusa). Os 

extratos vegetais aplicados demonstraram controle efetivo sobre as doenças avaliadas, com 

destaque para os produtos ASP, Phytotrat e a associação deste com Titan FS. 
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INTRODUÇÃO 

Na economia nacional e mundial a soja (Glycine max (L.) Merrill) passou a ser um dos 

grãos mais produzidos e consumidos no mundo. Refletindo no ano de 2021, 362,947 milhões 

de toneladas e a área plantada de 127,842 milhões de hectares (CONAB, 2021). 

Diversos fatores abióticos e bióticos podem limitar o potencial produtivo da soja. 

Podendo ser acometida por doenças causadas por bactérias, nematoides, vírus ou fungos. 

(MENEGATTI, 2006). Estas podem afetar diferentes órgãos da planta, resultando em redução 

da sua eficiência fisiológica e consequentemente produtiva. 

Dentre as principais doenças que acometem a cultura da soja, podem-se destacar o 

Oídio, causado pelo fungo Microsphaera diffusa e o Mofo branco (Sclerotinia sclerotiorum 

(Lib.) de Bary). Quando não realizado o controle eficaz desses patógenos, são responsáveis, 

respectivamente, por apresentar 30% a 40% e 70% de perda na produtividade da cultura 

(ALVES et al. 2009; MEYER, 2019). 



 

O controle da maioria das doenças pode ser realizado com a utilização de métodos 

genéticos, culturais, químicos e biológicos, sendo o químico o método mais empregado. No 

entanto, o uso abusivo de agroquímicos pode acarretar diversas perturbações como: seleção de 

patógenos resistentes, contaminação de águas, acúmulo de resíduos tóxicos em alimentos e 

aumento nos custos de produção (AMORIM, 2003; HATA et al., 2020). 

Fungicidas químicos em sua maioria apresentam alto grau de especificidade, no qual 

acaba inibindo somente um ou poucos sítios específicos no patógeno, gerando resistência 

(KTILLER & SCHEINPFLUG, 1987). De outro modo, extratos vegetais podem apresentar 

mais de um sítio de atuação, sendo uma alternativa promissora no controle de doenças 

(LAZAROTTO et al., 2009). 

Diversos trabalhos desenvolvidos com extratos vegetais ou óleo essencial, obtidos de 

plantas medicinais, apresentaram potencial no controle de patógenos em decorrência da ação 

fungitóxica direta, sendo capaz de inibir o crescimento micelial e a germinação de esporos, 

além de induzir fitoalexinas, indiciando a presença de compostos de caráter eliciador 

(SCHWAN-ESTRADA et al. 2003). 

Em um estudo realizado por Borges et al. (2013) avaliando os efeitos de extratos e óleos 

essenciais de plantas na germinação de urediniósporos de Phakopsora pachyrhizi, fungo 

causador da ferrugem asiática, constataram com a utilização de extratos de Rosmarinus 

officinalis, Glechoma hederaceae, Symphytum officinale e de Tropaeolum majus redução do 

percentual germinativo, com destaque para o último extrato.  

Diante do exposto, o objetivo do trabalho foi avaliar a eficiência do uso de bioextratos 

vegetais como forma alternativa de controle de doenças na cultura da soja. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi desenvolvido na área experimental da AGROWISER 

DESENVOLVIMENTO E PESQUISAS TECNOLÓGICAS LTDA em parceria com a 

Universidade Estadual de Londrina (UEL), PR, Brasil (23º 17 '34” S; 51º 10' 24” W; 550 m 

acima do nível do mar.). O clima é classificado como subtropical (Cfa) pelo sistema de Köppen-

Geiger, apresentando temperaturas médias entre 18 e 22 ºC, para os meses mais frios e mais 

quentes, respectivamente e a precipitação pluviométrica concentrada nos meses de verão, sem 

estação seca definida (WREGE et al., 2011). 

O solo utilizado foi um Latossolo Vermelho eutroférrico, acrescido de substrato 

comercial e casca de arroz carbonizada na proporção 1:1:1, proveniente de  áreas sem relato de 

mofo-branco ou outros tipos de doenças. Com a mistura solo:substrato, preencheram-se vasos 

com volume de 5 dm³ em ambiente protegido (casa de vegetação de vidro), onde as sementes 

de soja, cultivar BMX Potência RR, foram semeadas a 15 mm de profundidade. 

O cultivo da soja foi realizado entre os meses de janeiro e maio de 2021, sem inoculação 

das sementes com Bradyrhizobium sp., porém, com aplicação de 12,3 gramas por vaso de NPK 

conforme análise química do solo. Para a correção da acidez, foram aplicados 4,2 gramas de 

carbonato de cálcio por vaso. Além disso, duas aplicações de nitrogênio em cobertura foram 

efetuadas aos 35 e 55 dias após a  semeadura, na dose equivalente a 200 kg ha-1 de ureia (45% 

N). 

 

DELINEAMENTO EXPERIMENTAL E TRATAMENTOS 

 



 

O experimento seguiu o delineamento inteiramente casualizado, com quatro repetições, 

sendo cada parcela composta por 10 vasos com três plantas cada.  Os tratamentos foram 

constituídos por 14 produtos aplicados via pulverização com borrifador manual, direcionado às 

folhas, flores e vagens, em volume de calda equivalente a 150 L ha-1, utilizando-se água não 

clorada e espalhante adesivo, nos estádios fenológicos V3, V5, R2 e R4, conforme Tabela 1.  
 

Tabela 1. Descrição dos tratamentos/produtos aplicados e respectivas épocas de aplicação e 

composição. 

 

AVALIAÇÕES 

 

Para avaliar o efeito dos produtos aplicados sobre a ocorrência de problemas 

fitossanitários na soja, foi inoculado o isolado de Sclerotinia sclerotiorum SSSM03, 

proveniente da Universidade Federal de Lavras e da Embrapa Soja. A escolha deste isolado foi 

devido a agressividade do patógeno, promovendo lesões em  haste da soja cerca de 10 vezes 

maiores do que as causadas por isolados menos agressivos. 

Anteriormente à inoculação, o isolado SSSM03 foi cultivado e multiplicado em meio 

de cultura BDA por três dias, a 25±1 °C, com fotoperíodo de 12   horas, de onde foram obtidas 

as soluções com micélio. Os métodos de inoculação utilizados foram com ponteira de plástico 

de 1.000 μL, preenchida com solução de lavagem de micélios presentes no meio BDA em placas 

de petri, fixado ao pecíolo do  3º trifólio e com a mesma ponteira preenchida com discos de 

BDA contendo micélios, fixado ao ápice da planta, pelo método “cut stem” (KULL et al., 2003). 



 

Para a avaliação de oídio (Oidium sp), não foi necessário realizar a inoculação, devido a 

ocorrência espontânea do patógeno no ambiente protegido. 

As plantas foram infectadas com S. sclerotiorum entre os estádios fenológicos V3/V4, 

com  a 2ª e 3ª folhas trifoliadas completamente expandidas, mantendo-se as plantas em casa de 

vegetação a 27±5 oC, com umidade relativa do ar de 80±5%. As avaliações foram efetuadas 

após sete dias da inoculação e ao longo  de sete semanas subsequentes, nos estádios fenológicos 

V5, V6 (fase vegetativa), R1, R2, R3, R4 e R5 (fase reprodutiva), por meio da contagem do 

número de plantas  sem e com sintomas (infectadas) da doença e a porcentagem de plantas 

mortas por tratamento. 

Ainda, avaliou-se o nível de severidade de Oidio (Micosphaerela diffusa) nas mesmas 

sete ocasiões, por meio de escala diagramática, sendo atribuídas notas por quatro avaliadores 

distintos. 

 

ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os pressupostos de estatística paramétrica foram testados e, se atendidos, realizou-se a 

análise de variância por meio do teste F a 5% de probabilidade. As médias dos tratamentos 

foram então comparadas pelo teste de agrupamento de Scott-Knott, a 5% de probabilidade, com 

auxílio do software Sisvar. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Por meio da análise de variância foi possível detectar efeito significativo dos produtos 

testados em boa parte das avaliações realizadas no experimento. No âmbito fitossanitário, os 

tratamentos diferiram entre todos os parâmetros relacionados à ocorrência de severidade de 

oídio (Figura 1) e ocorrência de mofo-branco (Figura 2). 

 

 



 

 
Figura 1. Escala de notas para oídio (Microsphaera diffusa) em plantas de soja tratadas 

com diferentes produtos alternativos. 

 

 
Figura 2. Ocorrência de mofo-branco (Sclerotinia sclerotiorum) em plantas de soja tratadas 

com diferentes produtos alternativos. 



 

 

Em relação ao mofo-branco, tanto o número de plantas com a doença, quanto o número e 

porcentagem de plantas mortas, foi significativamente superior nos  tratamentos com água 

(controle), NIR e Titan FS (Figura 2). O tratamento químico apesar de 15% de plantas mortas, 

apresentou bons resultados no controle nos estádios fenológicos reprodutivos, no entanto, isso 

interferiu negativamente no estande final e consequentemente na produção. Os menores valores 

para infecção foram encontrados com a utilização de Phytotrat 1,0 L ha-1, Phytotrat 1,5 L ha-1 

+ Titan FS e ASP, com destaque para este último. 

A eficiência dos produtos supracitados está relacionado à capacidade de induzir 

mecanismos de resistência, podendo ser comprovada através do maior número de hastes 

produzidas nas plantas que apresentaram infecção. Pansera et al. (2012), avaliaram a ação de 

extratos vegetais e óleos essenciais in vitro e in vivo (em plantas de alface) sobre um isolado de 

Sclerotinia sclerotiorum, observaram inibição do crescimento micelial com a utilização dos 

óleos essenciais de Cymbopogom citratus, Salvia officinalis e Baccharis trimera, atribuindo 

esses resultados a atividade antimicrobiana direta das substâncias, bem como a indução de 

mecanismos de defesa das plantas contra o fungo, o que pode ter ocorrido também no presente 

trabalho com     a utilização dos produtos mencionados anteriormente. 

De forma semelhante, Queiroz et al. (2020), avaliaram  a atividade de  extratos e óleos 

essenciais, sobre os fungos Sclerotinia sclerotiorum e Sclerotium rolfsii isolados de soja, 

obtiveram inibição micelial completa com o uso de óleos essenciais de cidreira, citronela e 

melissa sobre ambos os fungos, da mesma forma com os extratos hidroalcóolicos e 

hidroacetônicos de cidreira, citronela e neem, demonstrando o potencial de utilização dessas 

substâncias como fungicidas naturais  no controle desses patógenos. Garcia et al. (2012) também 

demonstraram a inibição micelial de S. sclerotiorum com a combinação de óleo de neem e 

laranja, além de extratos vegetais aquosos, com destaque para o fruto de pimenta longa, com 

43% de inibição do micélio fúngico. 

Assim como para o mofo-branco, a incidência de oídio, representada pela escala de 

notas atribuída para os diferentes tratamentos, sugere efeito supressivo de alguns dos produtos 

utilizados sobre a infecção pelo fungo. A maior infestação ocorreu na testemunha, ZGB, NIR e 

Phytotrat 1,0 L ha-1. Os tratamentos que apresentaram maior eficiência no controle foram AAC, 

químico e ASP, sendo que  tanto o primeiro quanto o último não diferiram estatisticamente do 

tratamento com defensivo químico Fluazinam (Figura 1). Os tratamentos que continham o 

produto Titan FS, não foram eficientes no controle de oídio na cultura da soja, presume-se que  

por se tratar de um produto rico em aminoácidos e nutrientes na forma livre, o que pode 

contribuir para maior interesse dos patógenos. 

Em estudo realizado por Gouvea et al. (2011), foi observado que extratos vegetais a 

base de alho e neem induziram a produção de fitoalexina gliceolinas em cotilédones de 

soja, de forma a reduzir a incidência de oídio (Microsphaera difusa), demonstrando o potencial 

desses extratos na proteção da soja     contra doenças. 

Além dos fungos estudados neste trabalho, a atividade antifúngica de  extratos vegetais 

tem sido demonstrada para outros fitopatógenos, a exemplo do trabalho realizado por Venturoso 

et al. (2011), em que os autores observaram maior atividade dos extratos de cravo-da-índia, alho 

e canela, destacando-se o primeiro que apresentou inibição completa do crescimento micelial in 

vitro dos fungos Aspergillus sp., Penicillium sp., Cercospora kikuchii, Colletotrichum sp., 

Fusarium solani e Phomopsis sp. 

 



 

CONCLUSÕES 

O uso de bioextratos vegetais, com destaque para os produtos ASP, Phytotrat 1,0 L ha-

1 e a associação do Phytotrat 1,5 L ha-1 com Titan FS, demonstram eficiência na redução da 

ocorrência de mofo-branco (Sclerotinia sclerotiorum) e consequente redução da mortalidade de 

plantas de soja. Para o oídio (Microsphaera diffusa), destacam-se os extratos vegetais ASP e 

AAC. 
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