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RESUMO  

O uso de agrotóxicos para a agricultura é uma prática intensamente utilizada 

por produtores rurais, visando a diminuição de implicações que possam 

prejudicar a produção. Tendo isso em vista, realizou-se uma pesquisa 

bibliográfica, com auxílio de artigos científicos, monografias e sites, para reunir 

informações sobre o uso de agrotóxicos, com o objetivo de esclarecer as 

contribuições e riscos causados pelo uso dos defensivos agrícolas, tanto para 

a saúde humana, quanto para o meio ambiente. Observou-se, com a presente 

revisão de literatura que os agrotóxicos possuem suas vantagens e 

desvantagens, que tudo depende da utilização correta e cuidados no manuseio.  
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1 INTRODUÇÃO   

  

Agrotóxicos são produtos utilizados na agricultura para controlar insetos, 

doenças, ou plantas daninhas que causam danos às plantações. Atualmente 

existem inúmeros produtos no mercado capazes de realizarem estas funções. 

Também, podem ser chamados de defensivos agrícolas ou agroquímicos, sem 

alterar o seu significado (CULTIVANDO, 2015).  

Durante a Primeira Guerra Mundial os agrotóxicos foram criados, mas 

sua ampla utilização foi durante a Segunda Guerra Mundial como um tipo de 

arma química. Quando a guerra teve fim, os produtos passaram a ser utilizados 

como defensivos agrícolas (COSTA, 2014).  

A história desses defensivos remonta a muitos anos, o primeiro 

agrotóxico produzido foi o composto orgânico Dicloro-Difenil-Tricloroetano 

(DDT), desenvolvido no ano de 1874 por Othomar Zeidler. Contudo, somente 

em 1939 que Paul Muller percebeu que o composto poderia ser utilizado como 

um tipo de inseticida (COSTA, 2014).  

A maior problemática do uso de agrotóxicos se iniciou devido às 

incertezas quanto a sua segurança para a saúde humana e animal, bem como 

para o meio ambiente, visando manter o ambiente seguro para sobrevivência 

(CULTIVANDO, 2015).  



 
 

 

De modo simplificado, separamos os agrotóxicos em 3 grupos: 

Inseticidas, destinados ao controle de insetos, ácaros, nematoides e moluscos, 

fungicidas usados no controle de doenças causadas por fungos, bactérias e 

vírus e herbicidas, destinados ao controle de plantas invasoras (CARVALHO, 

2013).  

O objetivo deste trabalho é realizar uma revisão bibliográfica e apontar 

as vantagens trazidas pelo uso de agrotóxicos na agricultura, e como eles 

podem colaborar na produção de alimentos. Também buscou-se mostrar os 

cuidados e riscos de manusear defensivos agrícolas.  

  

2 METODOLOGIA  

  

Este artigo foi elaborado realizando levantamento de dados por meio de 

revisão bibliográfica, com auxílio de artigos científicos, monografias e sites de 

busca, sobre as vantagens, desvantagens e efeitos que os agrotóxicos podem 

causar a saúde humana. Todas as fontes de pesquisas utilizadas, foram citadas 

e referenciadas adequadamente.  

Desta forma, utilizou-se para a revisão de literatura todas as informações 

pertinentes ao assunto tratado, com respeito à aplicação correta dos 

agrotóxicos, o manuseio e o cuidado para evitar intoxicação e minimizar os 

danos à saúde humana e o meio ambiente.   

  

3 REVISÃO E DISCUSSÃO DA LITERATURA  

  

3.1 Definição de Agrotóxico  

  

Os agrotóxicos podem ser definidos como produtos e agentes de 

processos físicos, químicos ou biológicos, destinados ao uso nos setores de 

produção, no armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, nas 

pastagens, na proteção de florestas, nativas ou plantadas, e de outros 

ecossistemas e de ambientes urbanos, hídricos e industriais, cuja finalidade 

seja alterar a composição da flora ou da fauna, a fim de preservá-las da ação 



 
 

 

danosa de seres vivos considerados nocivos, bem como as substâncias e 

produtos empregados como desfolhantes, dessecantes, estimuladores e 

inibidores de crescimento, classificados como inseticidas, herbicidas e, 

fungicidas (NATACCI, 2015).  

  

3.2 Divisão dos Grupos de Agrotóxicos  

  

3.2.1 Inseticidas  

  

 A utilização de inseticidas nas lavouras foi considerada um dos principais 

fatores para o aumento da produtividade desde o século passado. Os mesmos 

auxiliam no controle de pragas que podem sugar a seiva das plantas, se 

alimentar de folhas e frutos, e até mesmo servindo de vetores de doenças. 

Existem formulações para várias pragas em todos os seus ciclos de vida, porém 

é necessário consultar um engenheiro agrônomo antes de realizar a aplicação 

(ADAMA, 2016).  

  

3.2.2 Herbicidas   

  

Alguns conceitos de herbicidas podem ser dados de acordo com a 

maneira como eles agem sobre as plantas, quando foram desenvolvidos os 

primeiros herbicidas de ação seletiva, eram chamados de graminicidas e 

latifolicidas, além desses existiam aqueles de largo espectro (ou de ação total). 

Quanto a seletividade, existem os seletivos, que matam as plantas invasoras e 

não causam efeitos deletérios na cultura de interesse e, não seletivos que além 

de matar as plantas daninhas podem causar danos drásticos as culturas 

agrícolas (CARVALHO, 2013).  

  

3.2.3 Fungicidas   

  

Os fungicidas são substância que controlam fungos nas plantações, 

visando impedir que os mesmos se proliferem e gerem doenças que causem 



 
 

 

danos econômicos. Os fungicidas são efetivos quando são aplicados antes da 

introdução do fungo no tecido do hospedeiro formando uma barreira que 

impede a penetração dos fungos, impedindo a germinação dos esporos, já os 

sistêmicos são absorvidos pelas plantas e deslocados para outras partes da 

planta inibindo a proliferação de patógenos (BARRETO, 2015).  

  

3.3 Uso de Agrotóxico no Brasil  

  

O Brasil ocupa o primeiro lugar no ranking mundial de consumo de 

agrotóxicos, desde 2008. Uma das justificativas para esse alto consumo, é o   

grande número de lavouras, e principalmente, o clima propicio para proliferação 

de doenças e pragas. Enquanto nos últimos dez anos o mercado mundial desse 

setor cresceu 93%, no  

Brasil, esse crescimento foi de 190%, de acordo com dados divulgados pela 

Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ROSSI, 2015).  

O Brasil conta com uma grande variedade de empresas no mercado que 

trabalham com compra e comércio de agrotóxicos, com 107 empresas aptas a 

registrar produtos, o Brasil é o sexto país no ranking mundial de importação de 

agrotóxicos para destinação nas lavouras (ALENCAR; et. al., 2017).  

É comum o uso de agrotóxicos na agricultura não somente no nosso 

país, como no mundo todo. Geralmente usados para evitar algum tipo de praga 

em uma plantação, esses produtos acabam sendo utilizados inadequadamente, 

gerando riscos à saúde das pessoas. As mortes e intoxicações pelo uso desses 

produtos acabaram tornando-se um grande problema de saúde pública 

(SANTOS, 2015).  

Os agrotóxicos têm representado, no âmbito do agronegócio, a principal 

fonte de receita e responsável pela maior parte dos lucros de muitas empresas 

desse ramo. O argumento utilizado para sustentar este modelo, é que o uso de 

agrotóxicos auxilia no aumento da produtividade. No entanto, quando 

analisamos os dados referentes ao aumento da área plantada e utilização de 

adubos pelo agronegócio no país, e ao comparamos com o aumento no 

consumo de agrotóxicos, pode-se visualizar que o consumo destes produtos 



 
 

 

tem aumentado de forma muito superior ao acréscimo na produção agrícola 

brasileira (DUTRA; et.al., 2017).  

  

3.4 Boas Práticas Agrícolas  

  

Levando-se em consideração os riscos causados por manuseio 

inadequado de agrotóxicos os mesmos podem ocasionar problemas em curto, 

médio e longo prazo, a depender da substância utilizada e do tempo de 

exposição ao produto. Pesquisas apontam que ocorrem mais de 200 mil mortes 

por ano no mundo em virtude de problemas gerados pelo uso inadequados dos 

agrotóxicos, sendo que a maioria ocorre em países em desenvolvimento 

(SANTOS, 2015).  

Ao longo dos anos, “acidentes” com agrotóxicos causam graves 

problemas ambientais e de saúde por todo o mundo. Os casos vão desde a 

intoxicação de trabalhadores durante o processo de produção, até a intoxicação 

de cidades inteiras. Um dos casos mais famosos aconteceu na cidade de 

Aniston, no estado norteamericano do Alabama, onde as atividades de uma 

grande empresa de tecnologia agropecuária causaram a intoxicação de toda 

população (AIRES, 2013).  

Como pode ser visto na figura 1 a maioria dos casos de intoxicação por 

agrotóxicos ocorre nos estados do Sudeste, e mesmo representando grande 

parte dos casos, as intoxicações dentro do trabalho representam média menor 

que os casos de intoxicação fora do trabalho, não tão longe encontram-se as 

intoxicações dentro do trabalho, aquelas que ocorrem por exposição na 

aplicação de defensivos em lavouras e, as intoxicações sem informações, ou 

seja, não se sabem onde essas ocorreram.   

  



 
 

 

  
                                                     

Figura 1- Mapa do Brasil de intoxicação por exposição a agrotóxicos 

Fonte: Lazzeri, 2017  

Embora sejam produtos estudados profundamente, os defensivos 

agrícolas devem ser usados apenas quando necessários e de acordo com 

procedimentos adequados. Isto envolve as Boas Práticas Agrícolas, incluindo: 

aquisição, transporte, armazenamento, EPI’S (Equipamento de Proteção 

Individual), preparo da calda, aplicação e destino adequado de sobras e 

embalagens (MENTEN, 2001).  

  

3.5 Legislação Sobre Uso de Agrotóxicos  

  

As leis que regulamentam o uso de agrotóxicos estabelecem a melhor 

maneira para seu uso, visando manter a tolerância dentro dos seus padrões. A 

lei também regulamenta a nomenclatura, onde o “agrotóxico” venha a ser 



 
 

 

chamado de “defensivo fitossanitário”, quem defende a regulamentação, diz 

que o termo é depreciativo (CAMPOS, 2018).  

Seja pela falta de fiscalização, pela fragilidade legislativa ou qualquer 

outro motivo, problemas envolvendo a venda, o registro e a utilização de 

agrotóxicos ainda são comuns no Brasil (AIRES, 2013).  

Além disso, por meio do Decreto nº 1.355, de 30/12/1994, o Brasil 

incorporou ao seu ordenamento jurídico as disposições do Acordo sobre 

Aplicação de Medidas Sanitárias e Fitossanitárias da Organização Mundial do 

Comércio (conhecido como Acordo SPS/OMC). No artigo 5.1 desse acordo se 

estabelece o seguinte: os membros assegurarão que suas medidas sanitárias 

e fitossanitárias são baseadas em avaliação adequada às circunstâncias, dos 

riscos à vida ou à saúde humana, animal ou vegetal, tomando em consideração 

as técnicas para avaliação de risco elaboradas pelas organizações 

internacionais competentes, visando a preservação da saúde humana, 

buscando auxilio a informação no momento de utilização de tais produtos 

(MAPA, 2018).  

Assim, a legislação brasileira de agrotóxico deve levar em consideração 

as disposições do Codex Alimentarius, que visa o código de conduta sobre os 

alimentos, e realizar avaliação de risco para determinar a aprovação ou não 

dessas substâncias (MAPA, 2018).  

  

3.6 Uso de Agrotóxico X Qualidade dos Alimentos     

  

A Organização Mundial da Saúde (OMS) incluiu os dados do Programa 

de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos (PARA) da Anvisa no 

programa Gems Food, responsável por manter o sistema global de 

monitoramento e avaliação da exposição de contaminantes em alimentos. O 

sistema recebe informações de 35 centros de colaboração, distribuídos em 28 

países, referentes ao consumo de alimentos e exposição a resíduos de 

agrotóxicos, contaminantes, drogas veterinárias e outras substâncias presentes 

nos alimentos, buscando cada vez mais melhorar e reforçar os cuidados com 

níveis de resíduos em alimentos (ANVISA, 2017).  



 
 

 

Diversos agrotóxicos aplicados nos alimentos agrícolas e no solo têm a 

capacidade de penetrar no interior de folhas e polpas, de modo que os 

procedimentos de lavagem dos alimentos em água corrente e a retirada de 

cascas e folhas externas dos mesmos contribuem para a redução dos resíduos 

de agrotóxicos, ainda que sejam incapazes de eliminar aqueles contidos em 

suas partes internas, podendo assim chegarem alimentos com resíduos de 

agrotóxicos (ASCOM, 2013).  

Os hortifrutigranjeiros são os produtos que mais oferecem perigo. Um 

estudo da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) revelou que 

morango, alface, maçã e banana têm resíduos de pesticidas acima do permitido 

(FREITAS, 2018).  

As aplicações de agrotóxicos são mais frequentes quando se tem uma 

vasta lista de insetos, condições adequadas para proliferação de algum 

problema que possa afetar a produção de determinada cultura. A lista de 

alimentos com maior taxa residual de agrotóxicos engloba, pimentão, cenoura, 

morango, pepino, alface, abacaxi, laranja, uva, mamão, arroz, tomate, feijão, 

maçã, enquanto o alimento com menor taxa de resíduo é a batata (BARBOSA, 

2016).  

O uso de agrotóxicos é um dos recursos mais utilizados pelos produtores 

rurais para tentar compensar a perda de produtividade provocada pela 

degradação do solo e controlar o aparecimento de doenças. Porém, muitas 

vezes, essa utilização de agrotóxicos é feita de forma inadequada, sem o 

conhecimento das reais necessidades do solo e das plantas (VEIGA, 2016).  

No entanto, controlar uma doença não é simplesmente tentar eliminá-la 

tão logo apareça. O manejo e o controle de uma doença devem procurar evitar 

que ela apareça ou evitar que, no caso de detecção da sua presença, resulte 

em perdas “significativas” de qualidade e quantidade dos produtos. Os 

agrotóxicos mais eficientes seriam capazes de eliminar cerca de 95% da 

população da praga. Por isso, considera-se um bom manejo e uso de 

agrotóxicos quando, ao final de um ciclo de produção, um número menor do 

que 10% dos frutos foram danificados (VEIGA, 2016).  



 
 

 

De acordo com a tabela 1 o Brasil apresenta índices de limites de 

agrotóxicos superiores a União Europeia, podemos ver que o alimento que mais 

apresenta resíduo é o feijão.  

  

TABELA 1- Limite de resíduos nos alimentos no Brasil e na União Europeia 

(EU).  

      

 Limite de resíduos mg/kg   

Alimentos  EU  Brasil  Produto  

Arroz  0,10  0,20  2,4-D  

Milho  0,05  0,25  Atrazina  

Citros  0,01  0,20  Acefato  

Soja  0,05  10,0  Glifosato  

Feijão  0,02  8,0  Malationa  

Fonte: Lazzeri, 

2017.  
   

  

Quando se trata do agrotóxico Malationa, do grupo dos 

inseticidas/Acaricida, sendo 400 vezes maior em comparação a União 

Europeia, enquanto o de menor taxa de contaminação é o 2,4-D sendo 1 vez 

maior para a cultura do arroz. Mas da mesma maneira alimentos como citros, 

soja e, milho, no Brasil apresentam índices muito elevados em comparação 

com a união Europeia, tal fato pode se dar por conta do maior índice de 

utilização dos mesmos, em relação ao ambiente propicio para aparição de 

pragas e doenças.   

  

3.7 Consequências e Perigos Toxicológicos e Ambiental  

  

É comprovado cientificamente que o uso de agrotóxicos pode causar 

algum dano à saúde humana, o que define o período em que esse dano pode 

ocorrer, é a exposição ao produto. O tipo de exposição pode ser, aguda, quando 

a pessoa entra em contato com uma grande parte do produto de uma única vez, 



 
 

 

ou crônico, quando a pessoa entra em contato com pequenas doses, mas, por 

um longo período (VITAL, 2017).  

Em 2008 os dados anuais de mortes registradas no Brasil por conta de 

intoxicação por agrotóxicos eram de 2000 casos/ano. Em 2017 foram 

registrados 4003 casos por exposição a agrotóxicos em todo país, quase 11 

por dia, em uma década os casos dobraram (CAMPOZEL et. Al., 2018).  

  Um agravante é que parte dos defensivos usados no Brasil é 

contrabandeado, em 2016 e 2017, foram apreendidos nas rodovias federais, 

principalmente próximas as fronteiras com o Paraguai, Bolívia e, Argentina, 

quase 111 mil quilos de defensivos agrícola (CAMPOZEL et. al., 2018).  

 No ambiente uma das principais desvantagens causadas pelo uso de 

agrotóxicos é o desequilíbrio ambiental, podendo atingir organismos não 

prejudiciais a lavouras e também podendo extinguir espécies, em algumas 

vezes poluindo a água podendo ser um agravante e uma forma de 

contaminação para pessoas (PENSANDO VERDE, 2013).   

 O uso de agrotóxicos de maneira inadequada além de causar 

desequilíbrio na fauna e na flora, pode acarretar contaminação a lenções 

freáticos rios e nascentes. Como pode-se ver na tabela 2, o índice de 

contaminação a água potável apresenta grandes níveis.  

   

TABELA 2 - Comparação entre o limite máximo de resíduos em água potável.  

     

 
Limite de resíduos em água potável ug/L  

Tipo de 

agrotóxico  
UE  Brasil  

2,4-D  0,10  30,00  

Clorpirifos  0,10  30,00  

Diuron  0,10  90,00  

Mancozebe  0,10  180,0  

Tebuconazol  0,10  180,0  

Glifosato  0,10  500,00  



 
 

 

Fonte: Lazzeri, 2017.    

    

Como pode-se observar a diferença entre todos os agrotóxicos é 

extremamente grande para o 2,4-D e Clorpirifos, o limite máximo brasileiro 

chega a 300 vezes maior que o Europeu, para o Diuron a diferença é 900 vezes 

maior, Mancozebe e Tebuconazol é de 1800 vezes, e liderando com maior 

índice de contaminação Herbicida Glifosato, chegando a ser 5000 vezes maior 

que o índice europeu.   

O Brasil possui uma lista de 504 agrotóxicos registrados, destes 30% são 

proibidos na união europeia. Esses mesmos agrotóxicos são os mais utilizados 

no Brasil, um produto que ocupa o terceiro lugar neste ranking pode causar a 

chamada de “síndrome intermediaria”, podendo causar também fraquezas 

musculares em adultos (LAZZERI, 2017).  

  

3.8 Contribuições do Uso dos Agrotóxicos   

  

 Conhecidos como pesticidas, venenos, defensivos agrícolas, os agrotóxicos 

são utilizados no combate de pragas, doenças e plantas daninhas nas lavouras, 

proporcionando o aumento da produção agrícola (BARIBANTE et. Al., 2015).  

O uso de agentes químicos traz o benefício econômico, pois demanda de 

menos mão de obra para ser aplicado, seu modo de ação acontece de maneira 

mais rápida, assim como sua aplicação. Em comparação com tratos manuais, 

se tem um rendimento diário maior com o uso de agrotóxicos 

(SHUTTERSTOCK, 2015).  
   

3.9 Desvantagens do Uso de Agrotóxicos   

  

 Desde 2008 o Brasil apresenta alta taxa de uso de agrotóxicos, sendo o país 

campeão pelo uso, consumindo 20% do que é comercializado mundialmente, 

entre 2000 e 2014 o Brasil sofreu uma alta de cerca de 170 para 500 mil 

toneladas. Entre algumas desvantagens trazidas pelo uso de tais produtos 

pode-se destacar o desequilíbrio ambiental, contaminações em fontes de água 



 
 

 

e, contaminações em seres humanos, podendo serem agravadas e futuras 

complicações como câncer e necrose de células (LAZZERI, 2017).  

 A figura 2 dá ênfase nos números de casos de contaminações ocorridas pelo 

uso de agrotóxicos dentro e fora do trabalho entre 2007 e 2014.  

  

  

  

  

  

  
Figura 2- Mapa de contaminação por agrotóxicos no Brasil.                

Fonte: Lazzeri, 2017.  



 
 

 

    

O uso de agrotóxicos está espalhado pelo país, com isso pode-se 

observar casos por todo território brasileiro, com pode ser observado a região 

norte apresenta menores índices de contaminação, seguidas da região sudeste 

e nordeste, o número de casos aumenta na região centro-oeste. Entre todos os 

estados brasileiros, o estado do Paraná Lidera com os casos de intoxicações 

enquanto o estado com menores índices é o Amapá.   

  

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

 Observou-se com a presente revisão de literatura que os agrotóxicos possuem 

suas vantagens, suas desvantagens e os cuidados necessários em seu 

manuseio. Uma das maiores vantagens trazidas pelo uso de agrotóxicos é o 

combate a pragas, doenças e plantas daninhas nas lavouras, que podem 

causar injúrias a cultura de interesse, com isso podem acabar reduzindo o 

potencial produtivo das mesmas.   Porém para se obter resultados significantes, 

deve-se obedecer a critérios estabelecidos para maximizar os efeitos 

desejados em conjunto com os cuidados com a saúde humana e preservação 

do meio ambiente, realizando aplicações como recomendada por um 

profissional responsável, utilizar sempre equipamento de proteção individual. 

Por outro lado, as desvantagens trazidas pelos agrotóxicos estão diretamente 

ligadas a má utilização dos mesmos, como severas intoxicações nas pessoas 

que o manuseiam, desequilíbrio ambiental por conta de aplicações mal 

realizada, e em algumas das vezes até mesmo contaminações a fontes de 

água.    
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RESUMO  

O girassol ou tornassol (Hiliantus Annus L) é uma planta nativa americana, da 

família Asteraceae, que foi levada para o continente europeu em meados do 

século XVI, devido a interesses como planta ornamental. Este artigo tem por 

objetivo, baseado em revisão de literatura, propor informações sobre os 

respectivos aspectos da cultura do girassol, retratando as principais doenças 

(Podridão Branca, Mancha de Alternaria, e Ferrugem) que afetam o seu cultivo 

no Brasil, bem como, apresentar os sintomas e as condições que favorecem o 

desenvolvimento dessas doenças e que  

consequentemente resultaram em danos na produtividade, demonstrar o seu 

controle,  levando conhecimento aos agricultores, técnicos e a população de 

diferentes regiões.  Os tópicos abordados devem servir como parâmetros, 

auxiliando na produção da cultura do girassol, nas diversas extensões, 

contribuindo para o seu cultivo e estabelecimento em diversas localidades.  

  

Palavras-chave: Girassol. Doenças. Cultivo.  

  

1 INTRODUÇÃO  

  

O girassol ou tornassol (Hiliantus Annus L) é uma planta nativa 

americana, da família Asteraceae, que foi introduzida no continente europeu 

no século XVI, com interesses de utilizar como planta decorativa. 

Posteriormente, em 1830 a cultura foi introduzida na Rússia, que começou a 

produzir o óleo de girassol, em termos elevados (VIANA, 2008). Possuindo 

uma incrível beleza, atingindo cerca de 1 a 4 metros, tendo como 

característica principal, girar sua inflorescência, seguindo o movimento do sol.   

Atualmente, a cultura do girassol vem ocasionando amplo interesse no 

mercado. De acordo com pesquisas realizadas pela Companhia Nacional de 

Abastecimento (CONAB), o cultivo de tornassol possibilita um crescimento de 

40% na área plantada, tornando-se produzida em todos os continentes, com 

aproximadamente 18 hectares, sendo considerada a quarta oleaginosa em 

produção de grãos, e a quinta dimensão cultivada no mundo.  

O desenvolvimento do girassol obtém um ciclo anual, vegetativo, que 

varia entre 90 a 130 dias, dependo do cultivo, da semeadura e condições 

ambientais peculiares de cada região, seu caule é ereto, geralmente não 



 
 

 

ramificado, com altura entre 1,0 a 2,5m e com cerca de 20 a 40 folhas por 

planta, apresentando porte alto, raízes fundas e uma elevada diversidade de 

características fenotípicas. O sistema radicular é pivotante, ou seja, possui 

uma raiz vigorosa que cresce aprofundando-se no solo. Dessa raiz saem 

numerosas outras raízes mais finas que exploram o solo lateralmente, estas 

são chamadas de raízes secundárias. É possível que a raiz pivotante possa 

atingir dois metros ou mais de comprimento, variando de acordo com suas 

condições de solo (VIANA, 2008).   

Para tanto, o plantio desta espécie dispõe características agronômicas 

importantes, como, a resistência à seca, ao frio e ao calor, sendo assim, 

superior a maioria das espécies amanhada no Brasil. É uma planta que se 

adapta a inúmeras condições edafoclimáticas, pouco influenciadas pelas 

variações de latitude e altitude, menor incidências de pragas e de doenças, 

são relativamente tolerantes a baixas temperaturas e estresse hídricos, e 

sensíveis a umidades e chuvas elevadas, entre outros, assim possibilitando 

ou não seu cultivo em diversas regiões, tornando-se opção nos sistemas de 

rotação e sucessão das culturas das principais regiões produtoras de grãos 

(EMBRAPA, 1996; EMBRAPA, 2015).  

O plantio de girassol é utilizado como recurso para consumo em 

diferentes contextos, ressaltando o óleo comestível de excepcional qualidade, 

apresentando 38 a 52% em média de óleo para cada tonelada de grão. São 

produzidos 250Kg de casca e 350Kg de tona, com 45% a 50% de proteína 

bruta, que possui estruturas físico-químicas e substanciais ao desempenho 

das funções fisiológicas do corpo humano, evitando doenças cardiovasculares 

e os níveis colesterol no sangue. Seu óleo, também pode ser usado para 

produção de Biodiesel, ornamentação, grãos para pássaros. Outro ponto 

importante, é que esta planta é polinizada por insetos (abelhas), associando-

se com a apicultura, sendo possível a produção de 20 a 30Kg de mel de 

excelente qualidade, por hectare de girassol. Ressaltando também, que 

algumas cultivares podem produzir mesmo com a ausência de insetos 

polinizadores (EMBRAPA, 2015).  



 
 

 

O cultivo do girassol pode ser prejudicado por doenças ocasionadas 

por vírus, fungos e bactérias. De acordo com Zimmer e Hoes (1978) estima-

se que as doenças são responsáveis pela perda anual média de 12% da 

produção mundial, considerando ainda que o girassol se apresentes como um 

hospedeiro é hospedeira de mais de 35 microrganismos fitapogênicos, os 

quais dependendo das condições climáticas relativas a cada região, pode 

favorecer processo infectivo patogênicos, podendo gerar danos a produção. 

Várias doenças já foram relatadas afetando a cultura do girassol no Brasil, 

sendo as principais: Podridão Branca, Mancha de Alternaria, e Ferrugem 

(EMBRAPA, 1983; YORINORI et al., 1985). Algumas têm importância 

significativa, sendo a mancha de alternaria e a podridão Branca as doenças 

que mais causam danos à cultura (EMBRAPA, 1983). A cultura do girassol, 

como opção econômica para compor sistemas de produção agrícola, impõe 

produtividade com uma estabilidade em termos econômicos. Esta imobilidade 

é obrigada passar pelo manejo das diversas doenças que atacam a cultura 

(EMBRAPA, 1997).  

Este artigo tem como objetivo básico, apresentar as principais doenças 

que afetam a cultura do girassol no Brasil, descrevendo os seus sintomas e 

as condições que propiciam o desenvolvimento dessas doenças na cultura do 

girassol e demonstrar algumas soluções e medidas que devem ser tomadas 

para minimizar os danos ao seu plantio.  

  

2 METODOLOGIA   

  

Para elaboração deste artigo foi realizado um levantamento de dados por 

meio de revisão bibliográfica a respeito do cultivo do girassol, principalmente 

no Brasil. A coleta de informações ocorreu por meio de artigos científicos, 

monografias e sites para a coleta das informações a respeito do assunto, todos 

mencionados com suas respectivas fontes. Segundo Gil (2010) pesquisa 

bibliográfica é elaborada com base em material já publicado. Tradicionalmente, 

esta modalidade de pesquisa inclui material impresso, como livros, revistas, 

jornais, teses, anais de eventos científicos etc.  



 
 

 

Desta forma, para elaboração deste artigo utilizou-se, todas as 

informações importantes, ou seja, fontes de pesquisas confiáveis, autores e 

sites renomados na área, para produzir um trabalho que contribua de forma 

significativa, apresentando as principais doenças do girassol, como a Mancha 

Alternaria, o Podridão Branca e a Ferrugem. O trabalho foi desenvolvido por 

discentes do curso de agronomia, da faculdade La Salle, localizado no 

município de Lucas do Rio verde, MT.   

  

3 REVISÃO E DISCUSSÃO DA LITERATURA  

  

3.1 Doenças da Cultura do Girassol  

  

Inúmeras doenças já foram constatadas prejudiciais ao cultivo do 

girassol no  

Brasil. Entre elas, a podridão branca (Sclerotinia sclerotiorum) e a mancha 

alternaria, (Alternaria helianthi), são consideradas de maior importância 

(CASTRO; et al., 1996), salientando também, a ferrugem causada pelo fungo 

puccinia helianthi.   

Na cultura do girassol, desde o florescimento, as doenças ocorrem com 

uma elevada potência. De acordo com as condições climáticas da região 

Meio-Norte do Brasil, observa-se baixa incidência de doenças, que 

possivelmente se dá porque o início do florescimento do girassol ocorre no 

final do período das chuvas. Para tanto, em anos com precipitações pluviais 

acima de 600mm, podem surgir doenças, como as descritas anteriormente, 

após a época de semeadura (ALMEIDA; et al., 1981; LEITE, 2005).   

  

3.1.1 Mancha de Altenaria (alternaria sp.)  

  

A mancha de alternaria (Figura 01) é uma doença muito destrutiva, 

aliás, considerada uma das doenças de maior importância na cultura do 

girassol. Segundo Cassetari Neto; et al. (1994), subsiste três tipos de espécies 

com a presença de fungos patogênicos no girassol, como: A. helianthi, A. 

zinnia e A. alternata. Sua taxa de devastação vem elevando muito na região 



 
 

 

Centro-Oeste, sendo Mato Grosso, mais comum à ocorrência de A. alternata, 

com uma média de 36,5% nas sementes mensuradas de acordo com o teste 

de blotter.  

  

 Figura 01 
– Mancha de alternaria (alternaria sp.).                              

Fonte: Biezus; Sousa, 2015.  

  

Os outros dois tipos de espécies ocorrem em torno de uma média de 12% 

(A.  

zinnia) e 3% (A. helianthi). Segundo Leite (1997), a redução da produção 

decorrente de capítulos menores, aquênios e o teor de óleo se dá pelo fato 

das manchas e quedas das folhas precocemente, ocorrerem pelos fungos 

causadores.  

A mancha de alternaria possui pequenos pontos necróticos de tons 

castanho a negro, de forma angular ou arredondada, em torno de 3 a 5mm de 

comprimento, e talo com coloração amarela envolto do machucado (EBDA, 

2007). Em condições releváveis, as lesões aumentam de tamanho, abordam 

anéis concêntricos, coalescem e causam a desfolha da planta. A doença 

progride elevando-se desde as folhas mais baixas até as folhas mais altas do 

ponteiro. As infecções mais drásticas ocorrem em etapas mais desenvolvidas, 

após o florescimento (ALLEN; et al., 1983; GODOY; FERNANDES, 1985b; 

PEREYRA; ESCANDE, 1994).  

  



 
 

 

3.1.2 Podridão Branca (Sclerotinia sclerotiorum (lib.) de bary)  

  

Podridão Branca - Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary (Figura 02), é 

um fungo patogênico relevante mundialmente para a cultura do girassol. De 

acordo com pesquisas realizadas pela (EBDA) Empresa Baiana de 

Desenvolvimento Agrícola, ele origina-se nas lavouras tardias plantadas 

usualmente na época de abril, nas regiões frias e úmidas, que é representado 

por um revestimento de micélio branco por cima do caule das plantas, 

podridão nos capítulos, e escleródios no seu interior.   

A decorrência de murcha na planta pode causar danos 

significativos para produção e qualidade dos aquênios ou capítulos gerando 

quedas, pois este fungo causa a infecção capitular, ocasionando em perda 

total do plantio. Perdas indiretas ocorrem devido à contaminação de 

propriedades de grãos com escleródios, o qual no momento de limpeza é difícil 

de remover. Além desses prejuízos, o fungo prolonga-se por muitos anos no 

solo, expondo o potencial do girassol em risco permanente (ZIMMER; HOES, 

1978; DAVET; et al., 1991; MASIREVIC; GULYA, 1992; PEREYRA; 

ESCANDE, 1994).  

  

  
Figura 02 - Podridão branca (Sclerotinia sclerotiorum (lib.) de bary) 

Fonte: AGUIAR, 2016.  



 
 

 

  

De acordo com a EMBRAPA (1997), os primeiros sintomas são 

manchas inundadas que progridem para um tom castanho-claro e 

posteriormente apresentam micélio branco e denso. O fungo pode contaminar 

qualquer parte da planta, no entanto, as infecções começam frequentemente 

desde as inflorescências, as axilas das folhas e das áreas laterais. O micélio 

torna-se massa rígida e negra, o esclerócio, varia de tamanho de acordo com 

poucos centímetros a alguns milímetros e são produzidos de tal maneira na 

superfície como também no interior da haste e das vagens contaminadas.  

Existem três sintomas que auxiliam a descobrir este respectivo fungo: (1)  

Podridão basal: murcha repentina da planta sem danos foliares, que pode 

recuperar sua turgidez, mas com uma lesão na coloração marrom-clara, mole 

e inundada na haste, ao ponto do solo. Para tanto, se houver umidade 

extremamente elevada esta contusão pode ser revestida por micélio branco; 

(2) Podridão na parte mediana da haste: a infecção começa a ocorrer em folhas 

danificadas e acaba na haste, seus sintomas são parecidos com a da podridão 

basal e os sintomas iniciais correm por lesões inundadas no lado posterior do 

capítulo, pardas e o micélio branco pode revestir a lesão; (3) Podridão do 

capítulo: os sintomas iniciais são lesões de coloração escuras e inundadas no 

lado posterior do capítulo, com micélio branco revestindo partes dos tecidos. O 

fungo decorre apodrecimento do capítulo, e no final desintegra o capítulo com 

fundamentos vasculares fibrosos evidenciados. Em todos os três sintomas 

observa-se a produção de um micélio branco revestindo a lesão e escleródios 

no interior ou fora da haste (LEITE, 2005).  

  

3.1.2 Ferrugem (Puccinia helianthi)  

  

Ferrugem é um fungo autóico que produz dois tipos de esporos e situa-

se em todas as regiões onde se cultiva o girassol (ZIMMER e HOES, 1978; 

PEREYRA e ESCANDE, 1994). São atribuídos a ela, danos significativos à 

produção reduzindo a peculiaridade dos aquênios, devido à diminuição do 

peso e do teor de óleo.   



 
 

 

O fungo é considerado autóico, cujo, reproduz seu período em um único 

hospedeiro e formam-se dois modelos de esporos: uredósporos e teliósporos. 

Os uredósporos compõem a massa pulverulenta de coloração alaranjada, 

particular da doença da planta e são constituídos em urédios, durante a fase 

relevável ao processedimento do patógeno. Os urédios se constituem na face 

menos elevada da folha, compartilhados desigualmente e possuem em torno 

de1 mm de diâmetro. Os uredosporos são elipsoidais-obovais, cilíndricos às 

vezes, de tamanho variante entre 25-32/µm a 19-25/µm. A parede tem cerca 

1 a 2µm de espessura. Nos télios, composições escuras semelhantes aos 

urédios, são formadas os teliósporos, que possuem formas cilíndricas a 

clavados, de tamanho de 40 a 60/µm a 18 a 30/µm  

(LAUNDON; WATERSON, 1965; ZIMMER; HOES, 1978; PEREYRA; 

ESCANDE,  

1994).  

O fungo (Figura 03) gera desfolha precoce e é mais elevado em regiões 

de clima úmido. Começa inicialmente a formar pequenas pústulas circulares 

de cores variáveis na tonalidade alaranjada a preta, compartilhadas por caso 

em toda a superfície da planta. Eles são bastante comuns nas folhas menos 

elevadas, desenvolvendo para as folhas superiores.  

  

  
Figura 03- Ferrugem (Puccinia helianthi)            

Fonte: EMBRAPA, 1997.  

  



 
 

 

Os sintomas de início são pequenas pústulas circulares, de tonalidades 

alaranjadas a preta, que soltam um polvilho da mesma cor, constituído pelos 

uredósporos do fungo, além de que, os danos pelo fungo podem se decorrer 

de acordo com a idade da planta e suas condições ambientais. Geralmente, 

as pústulas são contornadas por pequenos halos de cor amarela. Em 

proporções elevadas de níveis de infecção, pecíolo, haste e partes florais 

podem abordar sintomas. A coalescência de pústulas pode envolver quase 

toda a superfície foliar, gerando senescência precoce das folhas, o que causa 

a redução da produção e a qualidade dos aquênios (ZIMMER; HOES, 1978; 

ALMEIDA et al., 1981; PEREYRA; ESCANDE, 1994, apud LEITE, 1997).  

   

3.2 Controle de Doenças   

  

O controle eficaz das doenças é baseado num programa adaptado de 

medidas, que incluem várias práticas culturais. Dessa forma, os aspectos 

seguintes de controle devem ser considerados, pois uma vez instaladas no 

plantio é muito difícil de controlar (EMBRAPA, 2005).  

  

3.2.1 Podridão Branca (Sclerotinia sclerotiorum)  

  

A utilização de material preparatório bom é uma das medidas mais 

apropriadas para o controle e diminuição de perdas no armazenamento e nas 

lavouras. Durante o período da colheita o ideal é evitar danos nos bulbos. Para 

o armazenamento o ideal é que seja realizada uma boa secagem do material 

vegetal e uma ótima cura, os quais devem ser armazenados em boas 

condições de temperatura, aeração e umidade. Recomenda se pela pesquisa, 

o tratamento do material preparatório com fungicida e o uso de produtos 

registrados para as culturas do girassol.  

A determinação genética da podridão basal e da podridão do capítulo 

vem sido estudada e analisada em diversos países. Trabalhos têm sido 

efetuados em programas eficientes visando achar resistência ao patógeno, 

mas a poucos resultados de desenvolvimento obtidos com sucesso (ZIMMER 

e HOES, 1978). Há informações de transformações de comportamento entre 



 
 

 

as cultivares tanto quanto à incidência da podridão do capítulo, porém, 

aparentemente, essas diferenças estão associadas à maior altura das plantas, 

que deve oferecer condições menos favoráveis para a infecção causada pelo 

fungo (ZIMMER e HOES, 1978). Sendo assim, não existem variedades 

comerciais ou híbridas que proporcionam um nível de resistência apropriado 

para serem cultivados em condições adequadas à doença (MASIREVIC e 

GULYA, 1992).  

  

3.2.2 Ferrugem (Puccinia helianthi)  

  

Uma forma de controle é evitar uso de semente de rodagem diferente, 

o cultivo em sucessão, e rotação de culturas; manter a densidade de 

semeadura recomendado para não formar um microclima favorável à 

disseminação da doença (AFONSO, 2017).  

No controle da ferrugem, um dos métodos utilizados baseia-se em 

pesquisas de cultivares resistentes desenvolvidas, realizadas no Peru, 

Rússia, Chile, Iugoslávia Argentina e Estados Unidos (LAUNDON; 

WATERSON; 1965).  A persistência à ferrugem é definida pelas fontes de 

resistência à ferrugem selvagem, abrangendo H. annuus e H. petiolaris, que 

abordam um reservatório de genes resistentes que podem ser utilizados na 

formação de cultivares comerciais do girassol. Para tanto, o uso de cultivares 

de resistência pode haver um limite devido ao fato da existência de gêneros 

do fungo, à proporção das cultivares portadoras dos genes de resistência 

forem amplamente utilizadas, poderá possibilitar pressão de seleção para as 

espécies que superem essa resistência. Além do que, nem sempre podem 

incorporar esses genes resistentes sem afetar o comportamento outros 

caracteres (PEREYRA; ESCANDE, 1994).   

  

3.2.2 Mancha de Altenaria (alternaria sp.)  

   

Para o controle da doença, devem ser executadas as práticas culturais, 

tais como: a eliminação de plantas daninhas e a rotação de culturas não 



 
 

 

hospedeiras. O ideal é escolher sementes de ótima qualidade, e para o 

controle químico, é recomendado ser realizado com produtos registrados para 

a cultura do girassol composto de Estrubirulina e Triazol, em doses e volumes 

de calda indicadas (BIEZUS; SOUSA, 2015).   

Relativo à mancha de alternaria, os genótipos atualmente são 

suscetíveis A.  

helianthi e estão disponíveis no mercado. Certos tipos de espécies de 

Helianthus, como H. hirsutus, H. rigidus e H. tuberosus, abordam resistência 

a A. helianthi (LIPPS e HERR, 1986; DAVET; et al., 1991). A hibridização não 

específica possibilitará permitir a agregação de genes resistentes nos 

genótipos plantados (DAVET; et al., 1991).  

  

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

O girassol mesmo sendo uma oleaginosa importante em diversos 

contextos de produção, tais como na produção de óleo, Biodiesel, e grãos in 

natura para alimentação de pássaros, necessita de atenção e cuidados no 

manejo de sua cultura, uma vez que a espécie está exposta a inúmeras 

doenças que podem causar danos relevantes em termos de produtividade.   

No entanto, se o manejo da cultura for realizado corretamente de acordo 

com condições apropriadas para a espécie estando atento para as condições 

ambientais exigidas para o melhor desenvolvimento das plantas, manejo este 

desde o plantio até sua colheita, torna-se uma cultura viável economicamente, 

gerando lucros e uma  

elevada produção sem prejuízos significativos para os produtores  
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RESUMO  

A parte aérea do feijoeiro tem um crescimento exagerado e com isso a planta 

gasta energia desnecessária para o desenvolvimento destas ramificações, 

podendo essa energia, ser transferidas para a produção e peso de grãos com 

a finalidade de maior rentabilidade, e assim, com o intuito de se elevarem os 

níveis de produtividade do feijão, novas tecnologias vêm sendo desenvolvidas 

e testadas e muitos produtores vêm aderindo na utilização de redutores de 

crescimento, e o mais utilizado é o ácido 2,3,5-triiodobenzóico (TIBA). Desta 

forma, o objetivo deste artigo é através de revisão de literatura avaliar o efeito 

do TIBA sobre o crescimento e a produtividade de grãos do feijão tipo II e III, 

ou seja, verificar se, o uso desse redutor de crescimento, não afeta de alguma 

forma a produtividade.  Com base nas pesquisas, verificou a publicação de 

trabalhos, tanto descrevendo que o TIBA não tem interferência sobre a 

produtividade, como outros, se mostrado contraditórios, que esse redutor de 

crescimento pode afetar, também a produtividade de grãos, tanto para maior, 

quanto para menor a produtividade.  

  

Palavras-chave: Redutores de Crescimento. Desenvolvimento Vegetativo. 

Redução de produtividade.   

  

1 INTRODUÇÃO  

  

O feijão é um dos produtos primordiais na alimentação da população 

brasileira, tendo um consumo variando entre 3,3 a 3,6 milhões de toneladas 

anuais entre 2010 e 2015, tornando-se importante cultura para agricultura, 

produzindo em torno de 543,4 mil toneladas em 389,6 mil hectares no Brasil, 

sendo 71,4 mil hectares só no estado de Mato Grosso, na última safra 2017/18, 

a média em sacas de 60 kg por hectares nacional ficam em 26 sacas/hectares, 

enquanto no estado do Mato Grosso 29 sacas/hectares, considerando a 



 
 

 

inviabilidade lucros maiores no Mato Grosso por interferência dos custos de 

logísticas (CONAB, 2018).  

Métodos são estudados e pesquisados constantemente para que se 

obtenham melhores resultados. E desta forma, muitos trabalhos são realizados 

com a intenção de reduzir o tamanho da estrutura da planta cultivada, no caso 

do feijão, para que essa energia investida pela planta em ramas, que não serão 

aproveitadas na produção, seja convertida para a qualidade, quantidade e peso 

de grãos. Um dos inibidores de crescimento muito utilizado é o ácido 2,3,5-

triiodobenzóico (TIBA) (SOATTO 2015). Esse inibidor reduz consideravelmente 

o porte da planta, através de sua ação, que age na interferência do transporte 

das auxinas, hormônio responsável pelo crescimento (TAIZ & ZEIGER, 2004).   

Considerando as produções de feijão atualmente no Mato Grosso, 

objetiva-se neste trabalho através de revisão da literatura, buscar informações 

em relação ao uso do ácido 2,3,5-triiodobenzóico (TIBA) como redutor de 

crescimento vegetativo e analisar os resultados, a fim de verificar se, o uso 

desta substância pode de alguma forma, interferir na produtividade do feijão. 

Também, pretende-se verificar essa problemática experimentalmente, ou seja, 

a próxima etapa deste trabalho é realizar um experimento para investigar a 

influência do TIBA na produtividade do feijão.  

  

2 METODOLOGIA  

  

Este trabalho está dividido em duas etapas, na primeira, será realizado 

uma revisão da literatura sobre o tema proposto e elaboração deste artigo, e na 

segunda parte, pretende dar continuidade do trabalho, através da realização de 

um experimento para estudar a campo a interferências do uso de redutores de 

crescimento na produtividade do feijão.   

De acordo Gil (2010) “pesquisa bibliográfica é elaborada com base em 

material já publicado. Tradicionalmente, esta modalidade de pesquisa inclui 

material impresso, como livros, revistas, jornais, teses, anais de eventos 

científicos etc”.  



 
 

 

Desta forma, para elaboração deste artigo utilizou-se, todas as 

informações importantes, ou seja, fontes de pesquisas confiáveis, autores e 

sites renomados na área, para produzir um trabalho que contribua de forma 

significativa, apresentando os principais redutores de crescimentos utilizados 

na cultura do feijão, principalmente o ácido 2,3,5-triiodobenzóico (TIBA), sua 

função e influência na produção.  

  

3 REVISÃO E DISCUSSÃO DA LITERATURA  

  

3.1 Tipos de Feijão  

  

Para o cultivo do feijão, dentre as cultivares de sementes existentes, 

encontrase quatro tipos de feijão, conforme figura 01, classificando-os em: Tipo 

I, de hábito determinado, onde a planta encontra-se totalmente ereta, sem 

apresentar ramificações em excesso em sua estrutura fenológica da planta, 

Tipo II, III e IV, de hábito indeterminado, que caracterizam-se por apresentar 

ramas a mais em sua fenologia, sendo maior de acordo com cada tipo de 

cultivar que vai aumentando por subsequente, como o Tipo II que é considerado 

semiereto, Tipo III denominado Prostrado e o Tipo IV conhecido como feijão 

trepador por obter longas ramas com hábito de plantas trepadeiras (EMBRAPA, 

2018).  

          

  



 
 

 

Figura 01- Característica de diferentes tipos de Feijão.          
Fonte:  EMBRAPA, 2018.  

  

O Feijão tipo IV, não sendo viável em larga escala de cultivos, por não 

haver mão de obra para a mesma finalidade e se tratando em variedades de 

feijões do tipo I por haver poucos material genético existente, nas quais não 

apresentam boa produção em relação ao custo benefício para o produtor, 

sobram as cultivares que se enquadram nos tipos II e III, que predominam-se 

por se tratar de maiores rusticidades e ao mesmo tempo maiores produções 

em relação aos outros tipos, porém tendo que lidar com o acamamento das 

plantas nas lavouras por ter uma definição de plantas com ramificações, 

considerando que essas tais ramas não agregam e nem se fazem necessárias 

para a cultura ali instalada na lavoura, não causando inibição na produção 

(CONAB, 2018).  

  

3.2 Uso de Redutores de Crescimento no Feijão  

  

No crescimento e desenvolvimento das plantas, encontramos um 

hormônio fundamental para que isso ocorra, as auxinas, dentre elas o ácido 

indolilacético (AIA), que agem no gene das células em produção, na gema 

apical e gema lateral, ocasionando o crescimento e o alongamento dessas 

células, ao mesmo tempo precisando de mais nutrientes e energia para que 

esse aumento ocorra. Agindo no amolecimento da parede celular 

proporcionando o aumento de tamanho das células na dominância apical 

(VIRTUOUS, 2018).  

Considerando uma necessidade a mais de nutrientes e energia da planta 

para com a ramificação do feijão, por produzir essas ramas em excesso, 

conforme exemplo de um feijão tipo III na figura 02, nas quais não há 

importância na produção, podendo essa energia, gasta desnecessariamente 

nas ramas, ser transferidas para a produção e peso de grãos com a finalidade 

de maior rentabilidade, muitos produtores vêm aderindo na utilização de 

redutores de crescimento, cujo o principal redutor de planta que vem sendo 

utilizado é o ácido 2,3,5-triiodobenzóico (TIBA), no qual  age interferindo no 



 
 

 

transporte da AIA, inibindo o crescimento da parte superior da planta sem 

alterar a produção, sendo aplicado no momento fisiológico exato da cultura e 

em dose exatas em cultivares de feijão IAC alvorada e IAC Jabola (SORATTO, 

2015).  

  

  
Figura 02 - Ramas em excesso.  
Fonte:  EMBRAPA, 2018.  

  

  

3.3 Tipos de Redutores de Crescimento Utilizado em Feijão  

  

Atualmente no comércio existe vários redutores de crescimento 

vegetativo e um, muito utilizado para esta função em várias culturas, inclusivo 

o feijão, é ácido 2,3,5-triiodobenzóico (TIBA) (figura 3).  

Portanto, existem vários produtos com capacidade de reduzir o 

crescimento vegetativo das plantas e os mesmos, têm sido estudados na 

cultura do feijão, tais como os reguladores de crescimento cloreto de mepiquat, 

cloreto de clormequat, cloreto de clorocolina, etiltrinexapac (SOUZA; et al., 



 
 

 

2010), paclobutrazol (GITTI; et al., 2012) e o fungicida propiconazol 

(ANDRADE; et al., 2013). Até o momento, foi demonstrado cientificamente 

apenas que o cloreto de clorocolina (SOUZA; et al., 2010) e o TIBA (SORATTO, 

2015), são capazes de reduzir o porte do feijoeiro sem diminuir a produtividade 

de grãos.  

  

  
Figura 3 – Fórmula estrutural do redutor de crescimento ácido 2,3,5-triiodobenzóico 

(TIBA). Fonte: Dados da pesquisa, 2018.  

  

 Soratto (2015) realizou um experimento com a cultura do feijão, 

utilizando o inibidor de crescimento TIBA. Este trabalho foi realizado em 

parcelas, subdivididas, com quatro repetições. As parcelas foram constituídas 

por duas cultivares de feijão  

(‘IAC Alvorada’ e ‘IAC Jabola’) e as subparcelas por seis doses de TIBA (0, 8, 

16, 32, 64 e 128 g do i.a. ha-1). Cada parcela foi constituída por 5 linhas de 30m 

de comprimento, espaçadas de 0,45m. Já as subparcelas foram compostas de 

5 linhas com 5m de comprimento. Para as avaliações, foram consideradas as 

três linhas centrais de cada subparcela, desprezando-se 0,5m em ambas as 

extremidades de cada linha. As doses de TIBA foram aplicadas enquanto as 

plantas estavam na fase de V4 - 7 (sete folhas trifolioladas totalmente 

expandidas), aos 30 dias após a emergência.   

Aos 60 dias, foi coletada a parte aérea de 10 plantas ao acaso de cada 

subparcela.  Em seguida, avaliou o comprimento da maior haste de cada planta, 

mediante a determinação da distância entre o colo da planta e a extremidade 

mais alta da planta. Posteriormente, a parte aérea das plantas foi submetida à 



 
 

 

secagem em estufa de circulação forçada de ar a 65°C por 96h; e pesada para 

a determinação da Matéria Seca da parte aérea. Por ocasião da colheita, 

realizada aos 96 dias para ambas as cultivares, foram coletadas 10 plantas de 

cada subparcela. Nessas plantas, determinou-se à altura de inserção da 

primeira vagem, avaliada pela distância entre o colo da planta e o ponto de 

inserção da primeira vagem.   

Os números de ramos e de vagens por planta foram obtidos por meio de 

contagem em cada uma das plantas. Em seguida, as vagens foram debulhadas 

e os grãos foram contados e pesados para a obtenção do número de grãos por 

vagem e da massa de 100 grãos. Em duas fileiras da área útil de cada 

subparcela, determinou se a população final de plantas. E de acordo com 

resultados do trabalho, com a utilização do (TIBA) ocorreu a redução no 

comprimento da maior haste das cultivares ‘IAC Alvorada’ e ‘IAC Jabola’ até as 

doses de 96 e 112 g ha-1 de TIBA, respectivamente. No entanto, apenas nas 

doses acima de 32 g ha-1 de TIBA, as hastes do cultivar ‘IAC Alvorada’, 

tornaram-se menores que as do cultivar ‘IAC Jabola’. A redução no 

comprimento da haste do cultivar ‘IAC Alvorada’ com a aplicação de TIBA 

chegou a 57cm, mas, na cultivar ‘IAC Jabola’, não ultrapassou os 28cm, o que 

demonstra que as cultivares responderam de forma diferente à aplicação de 

TIBA.   

Estudos mostraram que cultivares de soja apresentam comportamentos 

semelhante à aplicação de TIBA. Com a diminuição no porte das plantas, pode-

se aumentar a aeração da cultura e beneficiar a aplicação de defensivos 

agrícolas. Esses mesmos autores obtiveram redução de até 21 cm no 

comprimento da maior haste das plantas de feijão do cultivar ‘IPR Juriti’ com a 

aplicação de paclobutrazol, um inibidor da síntese de giberelina (SOUZA 2010).   

Nos estudos de Cato & Castro (2006), em soja, a aplicação de TIBA 

reduziu em até 95 cm à altura das plantas. A área foliar e a Matéria Seca (MS) 

da parte aérea sofreram influência apenas do fator cultivar, ou seja, a aplicação 

de TIBA diminuiu o comprimento das hastes sem interferir na área foliar e na 

produção de MS das plantas de feijão, o que é desejável no sistema de cultivo 

atual, em que se buscam plantas de menor porte, com arquitetura mais 



 
 

 

equilibrada e com capacidade de suportar maior número de vagens e grãos até 

o momento da colheita.  

Em outras circunstâncias, já com trabalhos realizados com outros 

métodos de redutores, há produtores que utilizam Nitrogênio na fase vegetativa 

do feijoeiro, a fim de um manejo adequado na parte nutritiva da planta. No 

entanto, na utilização do Nitrogênio, ocorre um estímulo de crescimento 

anormal da planta, podendo perder produtividade por não haver espaço entre 

a planta, perdendo contato com sol, tornando ambientes favoráveis à 

desenvolvimento de patógenos e fungos, resultando em perda de produção. No 

feijoeiro alguns produtores vêm utilizando o Tilt®, um fungicida sistêmico do 

grupo dos triazóis recomendado para o controle de doenças do feijoeiro com 

aplicações após o florescimento (SYNGENTA, 2018).  

Porém a utilização deste fungicida não se refere ao controle do fungo, 

mas sim, ao controle do crescimento da planta, pois o mesmo aplicado junto ao 

nitrogênio provoca uma “fitotoxidade” na cultura, onde a mesma, através desta 

prática, visa inibir o crescimento vegetal, favorecendo a incidência de luz, 

atingindo assim maior parte da planta (LIMA, 2010).   

O primeiro experimento foi conduzido na Embrapa Arroz e Feijão, no 

município de Santo Antônio de Goiás, GO, e o segundo, na Fazenda Aliança 

no município de Brasília, DF. Em ambas as áreas, o solo é classificado como 

Latossolo Vermelho - Amarelo, de textura franco argilosa e argilosa, 

respectivamente. Os delineamentos experimentais foram blocos ao acaso, em 

esquema fatorial, com quatro repetições, cada experimento. Os tratamentos 

avaliados constituíram-se da combinação de dois níveis de nitrogênio e três 

manejos de redução de crescimento. O nível 1 de nitrogênio (N1) correspondeu 

à aplicação de 30 kg/ha na redução do crescimento vegetativo do feijoeiro 

juntamente com diferentes doses de nitrogênio no rendimento da cultura (LIMA, 

2010).   

Os dados de produtividade do feijoeiro dos experimentos realizados em 

Brasília-DF e Santo Antônio de Goiás-GO estão apresentados. Observa-se que 

para os dois locais, houve uma diminuição da produtividade do feijoeiro com o 

aumento da dose de nitrogênio, sendo em Santo Antônio de Goiás este efeito 



 
 

 

significativo. Como os solos, nos dois locais, apresentavam-se com altos teores 

de Matéria Orgânica, provavelmente a aplicação de 30 kg N/ha já foi suficiente 

para uma boa produtividade e quando se fez a aplicação de 120 kg N/ha, 

ocorreu um crescimento intenso do feijoeiro o que aumentou o auto 

sombreamento. Isto pode explicar a diminuição da produtividade (LIMA, 2010).   

Em relação a aplicação do redutor de crescimento, observa-se nas duas 

localidades, que no nível 1 de nitrogênio (30 kg/ha), houve um efeito positivo 

da aplicação de Tilt® quando o feijoeiro apresentava-se com 4 trifólios, sendo 

em Santo Antônio de Goiás o efeito significativo. Neste tratamento observou-se 

uma redução do crescimento do feijoeiro que proporcionou uma maior entrada 

de luz no dossel da planta, que pode explicar a maior produtividade do feijoeiro. 

Na aplicação de Tilt® aos 8 trifólios do feijoeiro, não foi observada a redução 

do crescimento da planta que pode explicar a falta de resposta em 

produtividade da cultura. Para o nível 2 de nitrogênio (120 kg/ha) devido o maior 

crescimento da planta, mesmo com o redutor de crescimento, não foram 

verificados efeitos na produtividade do feijoeiro. Diante dos resultados concluiu-

se que em condições de crescimento exagerado do feijoeiro  

(Pérola) pode haver a redução da produtividade do feijoeiro devido o auto 

sombreamento e que a aplicação de Tilt® com o feijoeiro com 4 trifólios pode 

permitir a maior entrada de luz no dossel e aumentar a produtividade (LIMA, 

2010).   

  

3.4 Uso de Redutores de Crescimento X Produtividade do Feijão  

  

A busca por aumento de produtividade dessa cultura, muitas vezes, 

através do uso de maior quantidade de fertilizantes, têm resultado na obtenção 

de plantas com maior vigor vegetativo contribuindo para o aumento do índice 

de acamamento das plantas e fechamento mais rápido da cultura. Em 

decorrência desses fatos, pode-se aumentar a incidência de doenças, limitar a 

produtividade e prejudicar a qualidade dos grãos, além de dificultar a colheita 

mecanizada uma das práticas culturais que poderia minimizar esse problema e 

melhorar o desempenho da cultura do feijoeiro é a aplicação de reguladores de 



 
 

 

crescimento, com o objetivo de reduzir o crescimento excessivo da parte aérea, 

sem prejudicar a produtividade de grãos. Sabe se que a redução no 

crescimento apical das plantas pode aumentar a ramificação e, 

consequentemente, o número de vagens por planta, culminando em maior 

produtividade de grãos, em função da melhor distribuição da matéria seca (MS) 

dos ramos para os grãos (ANDRADE; et al., 2013).  

A possibilidade de reduzir o desenvolvimento exagerado das plantas, 

adequar sua arquitetura aos tratos culturais e melhorar a aeração da cultura 

pode ser obtida pelo uso de reguladores de crescimento (SORATTO, 2015), 

evitando perdas, promovidas pela rama superior que é característica do feijão, 

além do espaçamento que promova alta densidade e competição de grãos por 

luminosidade, causando estiolamento, gasto de energia que poderia ter sido 

alocada para a produção de grãos (CASTRO, 2005).  

  

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

Através da análise dos resultados apresentados nos trabalhos 

publicados, constatou que a influência dos inibidores de crescimento na 

produtividade de grãos, depende do método e o tipo de inibidor utilizado, ou 

seja, em alguns casos, pode aumentar ou diminuir a produtividade.   

Conclui-se que, alguns produtos, destacando o uso do TIBA, se usado 

na dose e época certa da fisiologia da planta, resulta em uma interferência 

positiva na produção do feijão.  

No entanto, não encontrou-se trabalhos destinado para a região do 

centrooeste, podendo haver interferência em relação ao fotoperíodo da região 

do cerrado, e desta forma, tem-se por intenção realizar um trabalho para saber 

os tipos de efeitos que se obtém sobre o cultivo de feijão nesta região.   
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PRODUÇÃO DE MUDAS DE TOMATE SOLANUM LYCOPERSICUM L. 
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CULTIVO EM AMBIENTE PROTEGIDO  
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RESUMO  

A produção de tomate está sujeita a diversas condições naturais de cultivo, 

entre elas, estão enfermidades como doenças relacionadas à fungos, bactérias 

e vírus. No entanto, alguns destes vírus podem ser transmitidos por insetos 

ainda na fase de muda. Da mesma forma, fungos e bactérias podem ser 

transmitidos pela semente ou mesmo na fase de muda, sendo de suma 

importância na cadeia produtiva, a produção de mudas livres de patógenos, 

uma vez que reflete diretamente no desenvolvimento da cultura, causando 

perdas de produtividade. Portanto, o trabalho tem por finalidade destacar a 

importância da produção de mudas de qualidade, bem como o manejo da planta 
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desde a distribuição da semente nas bandejas até o transplante para o local 

definitivo em ambiente protegido.  

  

Palavras-chave: Sanidade. Mudas. Produtividade.  

  

1 INTRODUÇÃO  

  

O tomate (Solanum Lycopersicum L.) é uma das hortaliças mais 

requeridas pela culinária brasileira e mundial, fonte geradora de emprego e 

renda para pequenos e médios produtores. O Brasil destaca-se na produção 

deste fruto, ocupando a oitava posição no ranking mundial de produção 

(NADAI; et al, 2015).  

Tendo como centro de origem à zona costeira ocidental da América do 

Sul, localizada entre Equador e Chile e relatos de cultivo pelos povos astecas 

no México. Os europeus por sua vez, começaram a cultivar este fruto no antigo 

continente no século XVI, a cultura foi adaptada ao clima da Itália e a Espanha 

(ALMEIDA, 2006).  

O tomate desperta interesse pelos produtores, tanto pela sua aceitação 

no mercado como também pelos preços praticados. Segundo o Anuário 

Brasileiro do Tomate (2016), a produção no Brasil é bastante desenvolvida, em 

especial no CentroOeste, principal produtor nacional.  

Considerando a dificuldade no controle de pragas e doenças, a produção 

de mudas é uma das etapas de crucial importância para o ciclo da cultura, 

refletindo no seu desenvolvimento fitossanitário e desempenho produtivo, 

conforme relatado por (ECHER et al., 2007), uma vez que a muda esteja livre 

de pragas e doenças, terá relação direta com a produtividade.  Da mesma 

forma, Guimarães et al. (2002) afirma que mudas bem desenvolvidas podem 

aumentar a produção, enquanto mudas com má formação podem ampliar o 

ciclo da cultura e, consequentemente, proporcionar prejuízos financeiros ao 

produtor.  

A doença do vira-cabeça do tomateiro é motivo de devastação parcial ou 

total a lavoura de tomate, acarretando perdas quase que total na produção, 

doença está, causada por várias espécies de tospovírus da família 

Bunyaviridae (EMBRAPA, 2006).  



 
 

 

Desta forma, este estudo tem como objetivo a produção de mudas isenta 

de patógenos causadores de doenças no tomateiro, com intuito de obter maior 

produtividade e sanidade de planta, ao longo do ciclo da cultura.  

   

2 REVISÃO DA LITERATURA  

  

2.1 Produção de Mudas de Tomate  

  

A produção de hortaliças está sujeita a diferentes agentes causadores 

de doenças ou agressões físicas na planta, mudas livres de patógenos se faz 

de crucial importância para promover fitossanidade nos primeiros estádios de 

desenvolvimento da cultura, na qual reflete diretamente no desempenho 

produtivo da cultura (CARMELLO, 1995; CAMPANHARO; et al., 2006).  

As mudas de tomate necessitam de 30 dias após a germinação para que 

esteja com porte de planta e desenvolvimento radicular ideal para serem 

transplantadas ao campo ou local definitivo de condução da cultura, nesse 

período alguns cuidados devem ser tomados, com relação a fitossanidade e 

controle de pragas (PAIVA, 1998).  

De acordo com a Embrapa Hortaliças (2006), a uniformidade de plantas 

evitará danos que possa danificar mudas durante o transplante, desta forma, 

deve-se evitar mudas de pequeno porte, que ficam facilmente enterradas e de 

mudas muito estioladas, que tombaria com facilidade, durante o transporte.  

Para a obtenção de mudas uniformes e de qualidade necessita-se de 

substratos com boas características, além de exercer a função de suporte às 

plantas, ele deve proporcionar adequado suprimento de ar e água ao sistema 

radicular, por sua vez, ser de fácil manejo, baixo custo, alta disponibilidade e 

ter longa durabilidade (KRAUSE; et al., 2017).  

Além disso, o substrato deve ser mantido sempre úmido, evitando o 

estresse hídrico as mudas, assim as mudas desenvolvem de forma satisfatória 

sua parte aérea e sistema radicular (PAIVA, 1998). Almeida (2006), acrescenta 

que a temperatura ideal do substrato para a germinação e condução situa-se 

entre 18 e 30°C.   



 
 

 

As sementes devem apresentar sanidade, vigor e germinação 

satisfatória. Contudo, é necessário obter sementes preferencialmente 

embaladas em latas ou pacotes aluminizados, ambos herméticos (FILGUEIRA, 

1982).   

Segundo Paiva (1998), são necessárias 200-250 gramas de sementes por ha- 

1 e que as sementes sejam distribuídas uma por célula da bandeja, sendo 

conduzidas até 30 dias após a germinação.   

O avanço tecnológico contribui com novas técnicas e metodologias para 

o cultivo de mudas, passando de canteiros no solo para produção em 

recipientes. Mudas produzidas em recipientes apresentam maior resistência 

após o transplante, além de economia de substrato e melhor utilização da área 

do viveiro (RODRIGUES; et al., 2010).  

A semeadura em bandejas de poliestireno expandido (isopor) permite 

melhor controle sanitário e nutricional, além de facilitar o transporte das mudas 

até o local definitivo (EMBRAPA, 2006). Da mesma forma, Paiva (1998), 

recomenda que seja utilizado bandejas de isopor de 128 células para a 

produção das mudas.  

Quando as mudas apresentarem 4 ou 5 folhas, pode ser realizado o 

transplante para o local definitivo. Posteriormente a semeadura até a emersão 

das plântulas os primeiros 10 cm do solo devem permanecer sempre 

umedecidos com uma suave e frequente irrigação, principalmente quando as 

plantas encontram-se em estado de turgidez e a temperatura amena 

(EMBRAPA HORTALIÇAS, 2006).   

Em se tratando de nutrição mineral, o tomateiro é apontado como uma 

das hortaliças mais exigentes em adubação, tendo em vista que a quantidade 

de nutrientes extraída pelo tomateiro é baixa, no entanto, sua exigência em 

adubação é muito alta (EMBRAPA HORTALIÇAS, 2006).    

2.2 Principais Pragas e Doenças  

  

As mudas de tomateiro podem ser atacadas por vários fungos, vírus e 

bactérias, cujas enfermidades decorrem da intensidade das condições 

climáticas e de insetos transmissores de doenças. Apesar de existirem seis 



 
 

 

vírus no Brasil, apenas quatro infectam o tomateiro, dentre elas: Tomato spotted 

wilt vírus (TSWV), Tomato Chlorotic spot vírus (TCSV), Groundnut ringspot 

vírus (GRSV) e Chrysanthemum stem necrosis vírus (CSNV) (EMBRAPA, 

2006).  

Em se tratando destas enfermidades, é preciso tomar cuidados 

especiais, sobretudo com a Tripes, que transmite o vírus do vira-cabeça do 

tomateiro (PAIVA, 1998). O inseto atinge todo o ciclo, mas o período, mais 

crítico é até os 60 dias após a emergência, nessa etapa a infecção por esse 

vírus causa a morte da planta (EMBRAPA, 1993).  

Outras pragas também são relevantes nesse período, sendo elas, a 

larvaminadora (Liriomyza spp.), ácaro-do-bronzeamento (Aculops lycopersici) 

e pulgões (Myzus persicae e Macrosiphum euphorbiae) (EMBRAPA, 1993). 

Além do mais podem ser provocadas por deficiência ou excesso de nutrientes, 

fito toxidez por agrotóxicos e luminosidade inadequada (KOBAYASHI & 

AMARAL, 2018). Destacando o vírus do gênero Tospovirus, responsáveis por 

sintomas da doença conhecida como “vira-cabeça”, provocam danos 

significativos à cultura (QUARTEZANI; et al., 2018). Se a infecção por esse 

vírus ocorrer na sementeira, leva a perda total. Ainda não existem variedades 

resistentes a essa doença (EMBRAPA, 1993). A Embrapa (1993), ressalta a 

importância do controle de fungos Pythium Ssp., Rhizoctonia solani, 

Phytophthora spp. e Fusarium spp., na qual ocorre na fase de formação de 

mudas, que pode ser ocasionado pelo excesso de água. Estes, por sua vez, 

causam o tombamento, mela ou damping-off, caracterizados por lesões no colo 

da muda.   

  

3 METODOLOGIA  

  

O estudo foi conduzido na Faculdade La Salle, Campus de Lucas do Rio 

Verde  

– MT, situada a 13º04’19,5’’ S de Latitude e 55º56’37,0’’ W de longitude com 

uma altitude de 390m. Este trabalho foi desenvolvido em duas etapas, o 

primeiro sendo de preparo das bandejas e semeadura, no qual foram 



 
 

 

acomodadas em ambiente de estufa de cobertura lona plástica com laterais de 

sombrite 50%, adubação e regas foram efetuadas conforme necessidade.   

As sementes foram semeadas em 7 bandejas de isopor, identificadas de A à  

G, cada uma com 128 células, equivalendo a 896 sementes no total, conforme 

figura  

1:  

  

 
  

Figura 1: Bandeja de 128 células.  
Fonte: Dados da pesquisa, 2018.  

  

Para preenchimento das células, utilizou-se substrato agrícola 

desenvolvido especificamente para a produção de mudas de hortaliças, 

produzido através de pinus, vermiculita expandida e aditivos, adequado para 

recipientes pequenos como os tabuleiros por permitir boa drenagem. A 

substância também é enriquecida com macro e micronutrientes necessários 

para a germinação da semente.  

Após preenchimento das bandejas com substrato, as sementes foram 

distribuídas, sendo 1 unidade por célula, as bandejas foram posicionadas em 

ordem alfabética e rotacionadas a cada 7 dias, evitando o fator bordadura. 

Cinco dias após a semeadura, começaram a aparecer as primeiras gêmulas 

que dão origem a parte superior do caule e as primeiras folhas, assim 

redobrando a atenção sobre possíveis invasores como segue a figura 2:  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
    



 
 

 

 

  

Figura 2: Primeiras gêmulas 

Fonte: Dados da pesquisa, 

2018.  

  

A espécie utilizada neste experimento foi, da variedade Compack, que 

por sua vez, apresenta entrenós mais próximos e cachos do fruto aparentes e 

posicionados ao transcorrer da planta. Para o processo de rega, constituiu a 

utilização de um regador com capacidade de 10 litros de forma manual, até que 

se percebesse o encharcar das células, diariamente no período da manhã e 

tarde. Durante a condução foram realizadas aplicações de fertilizantes (K2O 

solúvel em água mais Mo solúvel em água) e (Nitrogênio solúvel em água mais 

Fósforo solúvel em água mais Óxido de Potássio solúvel em água mais soma 

NPK mais Carbono orgânico total) sendo um fertilizante organomineral fluido a 

base de compostos orgânicos de baixo peso molecular e fertilizantes minerais 

solúveis, facilmente assimiláveis e prontamente disponíveis às mudas. Duas 

aplicações com dosagem de 5ml/L foram feitas. Um outro fertilizante 

organomineral utilizado, o Bioamino, em dosagem de 1ml/L com aplicação 

única, os compostos orgânicos e os nutrientes são absorvidos pelos diversos 

órgãos das plantas (folhas, caule e ramos). Cada litro do fertilizante Bioamino 

possui 50 g de Nitrogênio e 287,5 g de Carbono Orgânico Total.  



 
 

 

Trinta dias após a semeadura, as mudas já com aproximadamente 4 ou 

5 folhas, dois entrenós e 12 cm de comprimento, foram transplantadas no solo 

da estufa como sendo o local definitivo para o seu desenvolvimento.   

  

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS  

As mudas de tomateiro produzidas na estufa seguiram todos os 

processos de sanidade, sendo inspecionadas diariamente para eventual 

aparecimento de mudas mirradas, contudo algumas apresentaram 

deformidades.  

A primeira anormalidade encontrada, foi em relação a germinação das 

sementes, que não apresentaram 100% de aproveitamento, alcançando os 

seguintes saldos conforme tabela 1:  

  

TABELA1 - Germinação das sementes por bandeja.  

 
 BANDEJAS    SEMENTES  SEMENTES  

SEMENTES POR  NÃO GERMINADAS  GERMINADAS 

BANDEJA  
A  

B  

128  1  

3  

127  

125  128  

C  128  3  125  

D  128  2  126  

E  128  3  125  

F  128  4  124  

G  

   

128  

   

2  

   

126  

   

 Total  896  18  878  

Fonte: Dados da pesquisa, 2018.  

  

Verificou-se que 18 sementes plantadas não germinaram, acarretando 

uma avaria de 2% do total semeado, restando 878 mudas de tomate aptas a 

crescer.  

Após análise da germinação, averiguou-se os demais agravos, sendo 

coletados após 30 dias de acordo com a tabela 2:  

  

TABELA 2 - Mudas com 30 dias na bandeja.   



 
 

 

 
 BANDEJAS  SEMENTES  MUDAS  MUDAS COM  

 GERMINADAS POR  ESTIOLADAS  SANIDADE  

BANDEJA  
A  

B  

127  3  

2  

124  

123  125  

C  125  5  120  

D  126  3  123  

E  125  4  121  

F  124  1  123  

G  

   

126  4  

   

122  

      

 Total  878  22  856  

Fonte: Dados da pesquisa, 2018.  

  

Percebe-se que houve retenção de água em algumas células causando 

excesso de umidade, altas temperaturas e alguns invasores, contribuíram para 

uma redução de 2,5% de mudas com sanidade. Deste modo, apuramos os 

resultados finais da produção de mudas (tabela 3):  

  

TABELA 3 - Mudas com sanidade.  

 
 BANDEJAS  SEMENTES  AVARIA  MUDAS COM  

 POR BANDEJA  SANIDADE  
A  128  4  124  

B  128  5  123  

C  128  8  120  

D  128  5  123  

E  128  7  121  

F  128  5  123  

G  

   

128  

   

6  

   

122  

   

 Total  896  40  856  

Fonte: Dados da pesquisa, 2018.  

  

Decompondo os elementos finais, apresentou-se os seguintes dados, 

conforme gráfico 1:  



 
 

 

GRÁFICO 1 - Percentual do aproveitamento de mudas.  

 
Desta forma, constata-se um aproveitamento de 95,5% das sementes 

distribuídas, alcançando um total de 856 mudas com salubridade, prontas para 

o transplante. Tendo em vista que 4,5% das avarias adquiridas, abrange as 

condições climáticas, invasores e sanidade da semente utilizada.  

  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

Compreende-se que ao seguir criteriosamente o manejo para produção 

de mudas, os resultados são satisfatórios. Alta qualidade nas mudas se deve a 

escolha certa do substrato, sementes, quantidade ideal de água e fertilizantes 

apropriados. Esses requisitos conferem ao final do ciclo, mudas mais 

resistentes e com capacidade de alta produtividade e qualidade e atributo ao 

fruto.  
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RESUMO  

O objetivo deste trabalho é avaliar os efeitos alelopáticos envolvidos entre as 

principais ervas daninhas e as principais culturas cultivadas no estado do Mato 

Grosso, e observar qual a erva causa mais dano ao desenvolvimento das 

culturas. A pesquisa foi desenvolvida no laboratório de sementes da Faculdade 

La Salle de Lucas do Rio Verde-MT, onde as culturas analisadas foram: Soja 

(Glycine Max) e Milho (Zea Mays L.), as amostras foram tratadas com os 

extratos de raízes, caules e folhas, das principais ervas daninhas que causam 

efeitos alelopáticos nas culturas, e levadas a B.O.D (Biochemical oxygen 

demand) estufa de oxigênio controlado, em papel germitest, para avaliar a 

germinação e os prováveis efeitos alelopáticos causados pelas ervas daninhas, 

assim, concluiu-se que os extratos alelopáticos possuem efeitos que podem 

atrapalhar o desenvolvimento das culturas, através da alta competição por 

nutrientes entre as culturas analisadas e os extratos das plantas daninhas.  

  



 
 

 

Palavras-chave: Milho. Soja. Alelopatia. Germinação. Crescimento.  

  

1 INTRODUÇÃO  

  

Alelopatia refere-se a qualquer efeito direto ou indireto que pode ser 

prejudicial às plantas ou não, mediante a produção de compostos químicos que 

são produzidos e liberados no ambiente. A palavra Alelopatia veio do grego 

alleton (mútuo) e phatos (prejuízo), e foi definido por Molisch em 1937, para 

referir-se tanto às interações bioquímicas de plantas, sendo essas benéficas ou 

não.   

Alelopatia é a supressão por meio de uma espécie vegetal, do 

crescimento e do estabelecimento de outras plantas no mesmo ambiente que 

ocorre por meio de agentes químicos liberados da planta ou de partes desta.   

Nas comunidades vegetais, as plantas podem interagir de três maneira: 

positiva, negativa ou neutra. Trata-se de um dos mecanismos de defesa contra 

patógenos, pragas, herbívoros e outras plantas, e mesmo após a morte destas, 

as substâncias alelopáticas se mantêm nos tecidos de onde são liberadas e 

arrastadas para o solo e ao atingirem a concentração necessária, podem 

influenciar o desenvolvimento de microrganismos e plantas (ALMEIDA, 1991).  

Com o aumento da resistência de plantas daninhas a busca por 

informações sobre efeitos alelopáticos causados por plantas, proporcionou o 

crescimento do número de experimentos desenvolvidos para avaliar os efeitos 

dos compostos alelopáticos para a germinação de sementes de soja e milho.  

 O trabalho tem como objetivo verificar por meio de experimento 

controlado, os efeitos de compostos alelopáticos na germinação de sementes 

das culturas de soja e milho demonstrando os pontos negativos e o seu 

comportamento durante a germinação.  

  

2 REVISÃO DA LITERATURA  

  

2.1 Compostos Alelopáticos   

  



 
 

 

Nos estudos de alelopatia em plantas, um dos principais interesses é 

verificar se os efeitos aleloquímicos dos compostos interferem na germinação 

e desenvolvimento das culturas de milho e soja, analisando os produtos do 

metabolismo celular ou se são, sintetizados pela planta como função específica. 

Alguns autores defendem a primeira hipótese, com base no fato de que essas 

substâncias se encontram, em maior quantidade, nos vacúolos das células das 

plantas, onde seriam depositadas a fim de evitar a sua própria autotoxicidade 

(MULLER, 1966; WHITTAKER, 1970).  

  

2.2 Efeito Alelopático  

  

De acordo com Muller (1996) o efeito alelopático pode ser classificado 

em dois tipos: autotoxicidade, que é um mecanismo intraespecífico de 

alelopatia, ocorrendo quando, uma espécie de planta libera determinada 

substância química que inibe ou retarda a germinação e o crescimento de 

plantas da própria espécie; heterotoxicidade, ocorre quando uma substância 

com efeito fitotóxico é liberada por determinada planta afetando a germinação 

e o crescimento de plantas de outras espécies.  

O conceito de influência de um indivíduo sobre o outro, seja prejudicando 

ou favorecendo tal efeito é realizado por biomoléculas. Os mecanismos de ação 

dos agentes alelopáticos ainda são pouco conhecidos, dada à dificuldade de se 

separar os efeitos secundários das causas primárias.  

A análise realizou-se com base em interesses econômicos da região 

matogrossense, onde destacam-se o cultivo de soja, pertencente à família 

leguminosa e, subfamília Fabacea e o milho (Zea mays L.) que atualmente é o 

cereal mais cultivado no mundo.  

Dentro desse gênero, foram habilitados a pesquisa, quatro plantas 

daninhas considerados mais relevantes dentre as respectivas culturas 

analisadas, dentre os mesmos a tiririca (Cyperus rotundus L.), a qual é 

considerada uma das principais plantas invasoras, perene, tolerante a 

temperaturas elevadas; desenvolvendo-se em solos com diferentes texturas e 

níveis variados de pH, considerada por muitos a mais importante invasora do 



 
 

 

mundo, devido à capacidade de competição e agressividade, bem como pela 

dificuldade de controle e erradicação; afetando  a germinação, a brotação e o 

desenvolvimento de outras espécies.  

O capim-amargoso (Digitaria insularis) uma espécie perene, herbácea, 

entouceirada, ereta, rizomatosa.  

Capim Carrapicho, Timbête, Capim-amoroso (Cenchrus echinatus L.) 

são planta anual capaz de se desenvolver em todos os tipos de solos. 

Reprodução por semente, ocorre enraizamento através dos colmos, quando em 

contato com o solo.  

Capim-rabo-de-raposa (Bambuzinho) planta invasora medianamente, 

gramínea perene entouceirada frequente em lavouras anuais e perenes, beira 

de estradas e terrenos baldios, prefere solos férteis.  

Em relação à soja, observou-se um estímulo na germinação em 

sementes na presença de extrato na concentração de 10 g L-1 e uma inibição 

em extrato na concentração de 100 g L-1, em relação à testemunha.  

Um dos sistemas de cultivo predominantes no Sul do Brasil é a 

semeadura direta, na qual, a decomposição dos resíduos da cultura libera 

compostos orgânicos, alguns dos quais com propriedades alelopáticas, as 

quais podem influenciar o desenvolvimento das plantas daninhas e culturas 

sequenciais (ALMEIDA, 1989).  

As coberturas vegetais de gramíneas em sistema de semeadura direta, 

as quais parecem exercer efeitos alelopáticos mais pronunciados, são as de 

milho, trigo e aveia. Entretanto, algumas espécies de plantas daninhas, como o 

amendoim-bravo, têm-se mostrado insensíveis às três coberturas vegetais. A 

persistência desses efeitos também é variável de espécie para espécie. A 

persistência dos efeitos da cobertura de trigo e aveia é de mais ou menos duas 

semanas; de milho e sorgo, é de 22 dias a 28 semanas e a suscetibilidade do 

trigo é variável de acordo com a cultivar (MEDEIROS, 1990).   

Almeida (1988) afirmou que, a menor presença de plantas daninhas na 

cobertura vegetal de aveia preta foi devido à liberação do aleloquímico 

escopoletina pelas raízes das plantas.  

  



 
 

 

3 METODOLOGIA  

  

3.1 Plantas Utilizadas Para Verificação do Efeito Alelopático  

  

- 30 Gramas de Planta Amargoso (Digitaria insularis)   

- 30 Gramas de Planta Tiririca (Cyperus rotundus)   

- 30 Gramas de Planta carrapicho (Acanthospermum)   

- 30 Gramas de Planta Capim Rabo de Raposa (Setaria geniculata)   

  

3.2 Sementes Usadas Para Fazer a Inoculação do Extrato das Plantas 

Daninhas  

  

- 500 Semente milho AG8690 PRO3   

- 500 Semente soja SYN1281 RR  

  

3.3 Materiais e Equipamentos Utilizados Para Realização do Experimento  

   

- Faca de serra   

- Bacia plástica   

- Balança de precisão   

- Saco plástico   

- Liquidificador   

- Peneira  

- Lápis   

- Copo plástico  

- Papel germitest   

- Água   

- Estufa de germinação ou B.O.D (Biochemical Oxigen demand)   

3.4 Método  

  

O trabalho foi desenvolvido no Laboratório da Faculdade La Salle, em 

Lucas do Rio Verde - MT, selecionou-se às ervas daninhas, a Tiririca, o 

Amargoso, o Carrapicho, o Capim Rabo de Raposa que tem efeito alelopático 



 
 

 

na germinação de semente nas grandes culturas, usadas neste experimento 

que são, a Soja e milho.  

Realizou-se 3 experimentos, composto por 2 culturas diferentes, soja e 

milho e uma testemunha sem tratamento. Os tratamentos de cada experimento 

consistiram em quatro diferentes ervas daninhas: T1 testemunha; T2 Tiririca; 

T3 Amargoso; T4 Carrapicho; T5 Capim rabo de Raposa. Cada tratamento 

contava com duas repetições de 50 sementes cada.  

Com o extrato das plantas preparado, tratou-se as sementes. A dose 

usada para cada tratamento foi de 5 ml de extrato para cada 50 sementes.  

Para a realizar o teste de germinação, utilizou-se 90 folhas de papéis, 

para calcular a média de peso e obter a massa de 1,585g, em seguida 

multiplicou-se esse valor 2,5 para saber a quantidade de água a ser utilizada 

para umedecer os papéis.  

Após realizar o tratamento, as sementes foram enroladas em papel e 

umedecidos durante quatro (4) dias até germinar. Cada tratamento utilizou-se 

três (3) folhas de papéis e utilizou-se cinquenta (50) sementes de cada cultura. 

Os experimentos foram identificados e posteriormente colocados na B.O.D 

(Biochemical oxygen demand) estufa de oxigênio controlado. Ficaram 

armazenadas até as datas estabelecidas, onde foram retiradas e realizadas as 

leituras de germinação de cada tratamento no quinto e no oitavo dia da 

germinação.  

  

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS  

  

Após a realização das leituras no quinto e oitavo dia de germinação 

realizouse a contabilização das sementes normais, anormais e mortas. E 

analisou-se os resultados obtidos.  

A figura 1 demostra as Plântulas de sementes de soja sob efeitos de 

extrato de tiriricão, onde a mesma, apresentou danos no desenvolvimento do 

sistema radicular.  

  



 
 

 

  
Figura 1- Plântulas de sementes de soja sob efeitos de extrato de tiriricão      

Fonte: Dados da pesquisa, 2018.  

  

Após a realização das leituras e contabilização das sementes normais, 

anormais e mortas, observou-se os resultados para a soja, apresentados no 

gráfico 1.  

  

GRÁFICO 1 – Germinação da Soja.  



 
 

 

  
Fonte: Dados da pesquisa, 2018  

A testemunha apresentou alto índice de germinação, porém algumas 

plântulas não desenvolveram bem as suas radículas principalmente pela alta 

umidade e por interferência física do espaço (as sementes ficaram muito 

próximas umas das outras) onde estavam distribuídas.  O tratamento com 

tiririca apresentou a maior taxa de plantas anormais dos tratamentos, 

provavelmente por interferência dos compostos na germinação e 

desenvolvimento das raízes primárias e secundárias, reduzindo o vigor das 

plântulas. Os tratamentos com carrapicho e Rabo de raposa tiveram 

desempenho muito parecidos com o tratamento da tiririca, afetando 

razoavelmente as plântulas recém germinadas. O tratamento com amargoso 

teve muito pouco efeito em relação à cultura da soja.  

A figura 2 demostra as Plântulas de sementes de soja sob efeitos de 

extrato de tiriricão, onde a mesma, apresentou baixo índice de plantas mortas.  

  



 
 

 

  
Figura 2- Plântulas de sementes de Milho sob efeitos de extrato de 

tiriricão. Fonte: Dados da pesquisa, 2018  

  

Após a realização das leituras e contabilização das sementes normais, 

anormais e mortas, observou-se os resultados para o milho, apresentados no 

gráfico 2 a seguir.  

  

  

  

  

GRÁFICO 2 – Germinação da Milho.  



 
 

 

  
Fonte: Dados da pesquisa, 2018  

  

Nos tratamentos com milho a testemunha apresentou índice baixo de 

plantas mortas, onde a metade das sementes tiveram germinação normal, os 

demais tratamentos que mais afetaram a cultura foi o Amargoso, carrapicho e 

rabo de raposa, já o tiriricão teve médio índice de plantas mortas e mais da 

metade de plantas normais.  

Sendo assim o tratamento que menos interferiu no milho foi o tiriricão.  

  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

Dentre os resultados obtido do experimento, conclui-se que os 

compostos alelopáticos realmente geram influência sobre o desenvolvimento 

de outras plantas, observando-se a espécie que pode ser mais ou menos 

suscetível a esses efeitos, e essa susceptibilidade é quem ditará em grande 

escala (no caso de plantações) se haverá influência ou não em fatores 

importantes da produção, como o desenvolvimento das plantas ou mesmo a 

produtividade de uma cultura.  

Dessa forma, o trabalho ajudou muito a elucidar inúmeras dúvidas 

relacionadas aos efeitos alelopáticos e a reforçar o entendimento na 

visualização de forma prática, dos conhecimentos teóricos adquiridos durante 



 
 

 

o experimento, mostrando assim, que ocorre interferência principalmente do 

desenvolvimento das radicular das culturas de soja e milho.  
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