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Nossa
capa

Nutriente indispensável para 
as plantas, o fósforo apresenta 

diversas particularidades a serem 
consideradas no uso agrícola

Crédito de André Caixeta Consonni

Fevereiro chegou. Começam os trabalhos para o plantio da se-
gunda safra de milho em muitos estados do Brasil. As perspectivas 
de mercado são boas. Se o clima ajudar e a sanidade vegetal for 
mantida, colheita e comercialização compensarão o esforço.

Pensando nisso, nosso material de capa deste mês aborda um dos 
nutrientes essenciais para as plantas: o fósforo. Trata-se de elemento 
usualmente aplicado em quantidades que chegam a cinco vezes a 
necessária para a absorção dos vegetais. Isso porque, por diversas 
razões, as plantas captam apenas 20% a 30% do fósforo aplicado 
como fertilizante.

Apresentamos também os resultados de estudo de plantio de bra-
quiária na entre linha do milho. A conclusão é que a prática melhora 
algumas características químicas do solo.

Das plantas desejadas para as indesejadas... Técnicos e produtores 
precisam atenção ao manejo do caruru. A invasora é biologicamente inte-
ressantíssima. Mas não quando se desenvolve nas lavouras. Erradicação 
ou controle são as recomendações de pesquisadores para o problema.

Voltando a filosofar sobre o transcurso do tempo, fevereiro marca o 
desenvolvimento das lavouras de algodão. Sugadores se animam. E os 
produtores precisam considerar as populações desses insetos. Estima-se 
que pulgões, mosca-branca, tripes e percevejo-marrom sejam alvo de 
40% das pulverizações de inseticidas nas lavouras. Uma das alternativas 
para o manejo são os fungos entomopatogênicos. Mas não combatem 
todas essas pragas. E devem ser usados conforme indicações técnicas.

Schubert Peter
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Seedcorp vendida para 
Bunge e Advanta

A compra de ações da controladora da Se-
edcorp HO (HO Semillas Holding S.A.) pela Bunge 
Brasil Holdings B.V. (20%) e pela Advanta Seeds 
Holdings UK Ltd. (20%) foi autorizada pelo Cade. 

Embora o valor do negócio não tenha sido 
divulgado no Brasil, documentos das empresas 

mostram que cada um dos lotes de 20% de ações 
tem avaliação em US$ 42,33 milhões.

DIRETAS
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Nova liderança 
A Corteva anunciou Ana 

Claudia Cerasoli como presi-
dente da empresa para o Brasil 

e Paraguai. Ela presidia a Cor-
teva para a região Mesoandina 
desde janeiro de 2019. Rober-
to Hun, presidente desde a for-
mação da Corteva, foi indicado 

líder global de integração da 
Stoller, cuja compra foi aprova-

da pelo Conselho Administrativo 
de Defesa Econômica no Brasil.

Expansão 
no Brasil

A Syngenta anunciou projeto de aquisição da capacidade 
produtiva fabril de uma subsidiária da Ultrafine. "Estamos 
entusiasmados com o apoio que esse investimento proporcio-
nará à agricultura brasileira", afirmou Juan Pablo Llobet, presi-
dente da empresa para a América Latina.

Diversos movimentos de expansão foram realizados pela 
Syngenta no mercado brasileiro nos últimos anos. Recente-
mente, comprou 100% do capital social da Agro Jangada, 
celebrou contrato com a Ouro Fino para comercialização de 
tiametoxam e adquiriu todo o capital social da Vipagro e da 
Dipagro. A Syngenta, por meio de outras pessoas jurídicas, 
pertence ao Estado Chinês, assim como a Pirelli.

Novidades 
na Nutrien

O agrônomo Lucas Siqueira assumiu o car-
go de “Head of Market Development” para a 

América Latina na Nutrien Soluções Agrícolas.
“A responsabilidade é grande e a jornada vai 

ser desafiadora, mas terei comigo, literalmente, 
mais de uma centena de agrônomas e agrô-

nomos com muita capacidade e vontade de ir 
além do óbvio e fazer acontecer”, disse.

A Syngenta está autorizada a co-
mercializar alguns herbicidas com o 
princípio ativo pinoxaden (pinoxadem) 
no Brasil. Os produtos comerciais que 
receberam autorização foram: Almane, 
Axial e Radis (trigo e cevada), e Sedum 

Herbicida 
pinoxaden
vem aí...

e Traxos (trigo). Há pedido, em trâmite, 
para uso do produto na cultura da soja. 
O pinoxaden como herbicida foi desco-
berto por pesquisadores da Syngenta 
e descrito em publicação de 2009 (doi.
org/10.1016/j.bmc.2008.12.062). 





A Bayer e a empresa de 
biotecnologia agrícola Oer-
th Bio anunciaram acordo 
para desenvolver produtos 
para proteção de cultivos. 
Conforme informações das 
empresas, a tecnologia de 
degradação de proteínas 
utilizada pela Oerth Bio tem 
o potencial de gerar pro-
dutos com baixo impacto 
ambiental. Isso por meio de 
maior precisão, pois haverá 
direcionamento das molé-
culas contra células específi-
cas dos alvos.

Bayer e Oerth Bio 

A Ceradis BV está em processo de negociações 
para contratar distribuição e venda no Brasil do 

fungicida Ceramax, registrado para o tratamento 
de sementes de soja. Seu vice-presidente de ma-

rketing e vendas, Jan Stechmann, coordena as 
tratativas. Ainda não se sabe quando o produto 

estará disponível aos agricultores.
O Ceramax é um fungicida biológico baseado 

em natamicina, registrado no Brasil para o tra-
tamento de sementes de soja contra Fusarium 

solani. De acordo com informações da empresa, 
possui a mesma efetividade de produtos conven-

cionais. E pode ser armazenado por até dois anos.

Ceramax no Brasil

A FMC e a Micropep Technologies informaram 
sobre o desenvolvimento conjunto de bio-herbicidas. 
Representantes das empresas disseram que o negó-
cio abarca as culturas de milho e soja num primeiro 
momento. Está baseado em micropeptídeos.

"Temos o prazer de colaborar com a Micropep no 
desenvolvimento de novas tecnologias de micropep-

Bio-herbicidas: 
FMC e Micropep
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tídeos para lidar 
com o gerencia-
mento da resis-
tência", disse a 
vice-presidente 
executiva e di-
retora de Tec-
nologia da FMC, 
Kathleen Shel-
ton, que deve 
se afastar da 
companhia no 
próximo dia 31 
de março (seu 
sucessor é Seva 
Rostovtsev).

A Oerth Bio LLC é uma joint 
venture criada pela Bayer CropS-
cience LP e pela Arvinas Inc no es-

tado de Delaware (EUA), em 2019. 
Cada uma das pessoas jurídicas 
possui 50% das cotas sociais. 





Alternativas 
para o controle
Aumento de populações de cascudinho-da-soja demonstra a necessidade 
de uso de diversas técnicas de manejo e de novos estudos sobre a praga

A soja (Glycines max 
L.) é a leguminosa 
mais cultivada no 
mundo. No Brasil, na 

safra 2020/2021, a produção es-

timada foi de 134,409 milhões de 
toneladas, numa área de 38,5 mi-
lhões de hectares (Conab, 2021). 
Tal fato é atribuído à solidificação 
da cultura como ponto-chave ao 

SOJA
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comércio de produtos do com-
plexo agroindustrial da soja no 
mundo. Tamanha magnitude de 
área plantada remete a fonte de 
alimento e abrigo a diversos ti-
pos de insetos-praga adaptados 
à cultura. 

Durante o ciclo de desen-
volvimento da cultura da soja, 
alguns problemas podem com-
prometer a produtividade, como 
a ocorrência de pragas e plantas 
daninhas, além de outros, como 
os decorrentes de condições 
climáticas adversas. Os insetos-
-praga destacam-se por causa-
rem prejuízos extremamente 
significativos. Entre eles estão as 
lagartas desfolhadoras e os per-
cevejos, ocasionando redução 
no rendimento e comprometen-
do a produtividade final. 

O Myochrous spp. Baly, 1865 
(Coleoptera: Chrysomelidae), 
denominado cascudinho-da-
-soja, é um inseto polífago que 
se alimenta de diferentes plantas 
cultivadas e plantas daninhas. 
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Essa praga ocasiona redução no 
rendimento da cultura e dificulta 
o desenvolvimento devido aos 
danos que pode causar nas fases 
iniciais da cultura. 

Myochrous armatus tem cau-
sado sérios prejuízos a muitos 
produtores no Centro-Oeste do 
Mato Grosso do Sul (MS), de-
tectados na safra de 2017/2018 
no Norte do MS, nas regiões 
de Coxim e Sonora. Na safra 
2021/2022, foi alta a ocorrência 
dessa praga em muitas áreas agrí-
colas do MS, causando danos nas 
fases iniciais da cultura. E muitas 
áreas foram submetidas a novos 
replantios, atrasando a colheita 
e trazendo prejuízos econômicos 
aos produtores. Além do MS, a 
alta incidência do cascudinho foi 
constatada em áreas nas regiões 
Sul e Leste de Mato Grosso.

Na presente safra 22/23, foi 
observado que algumas regiões 
que ainda não tinham tanta in-
cidência dessa praga passaram 
a sofrer ataques severos (Cam-
po Grande, Chapadão do Sul, Si-
drolândia, Bandeirantes, Cama-
puã, Jaraguari e Rio Negro). 

O cascudinho-da-soja, ao 

ser constatado nas lavouras de 
São Gabriel do Oeste (MS), ge-
rou questionamentos e dúvidas 
quanto a sua identificação. Foi 
comparado a outro inseto, conhe-
cido como torrãozinho, que se 
trata de Aracanthus morei. Após 
a coleta, os espécimes foram 
encaminhados para a identifica-
ção e avaliados por taxonomista 
especializado, juntamente com 
pesquisadores da CropSolutions. 
Trata-se da espécie M. armatus 
e não A. morei. As espécies são 
morfologicamente distintas, per-
tencentes a duas famílias: Chryso-
melidae e Curculionidae. 

As larvas do cascudinho da 
soja, M. armatus, são amarela-
das e vivem no solo. Alimentam-
-se de matéria orgânica e raízes 
de diversas espécies. Os adultos 
medem aproximadamente 5mm 
de comprimento por 3mm de 
largura, apresentando de colora-
ção preto-fosco com variações de 
marrom ao acinzentado, depen-

Os danos e injúrias provocados pelo M. armatus, 
em soja, ocorrem na fase adulta do inseto

Os indicativos de que está ocorrendo a infestação do 
inseto são a constatação de plântulas sem o ponteiro
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dendo do tipo de solo em que 
vivem (partículas de solo ficam 
aderidas ao seu corpo). A mar-
gem lateral da parte anterior do 
tórax do adulto apresenta den-
tes. E o corpo é recoberto por 
escamas curtas e robustas. Em 
observações, percebe-se que o 
cascudinho-da-soja tem pouca 
capacidade para voar, apresenta 
tanatose quando se sente acua-
do: finge-se de morto, permane-
cendo imóvel. E muitas vezes se 
esconde no solo, rente ao caule 
da planta.

Os danos e injúrias provoca-
dos pelo M. armatus, em soja, 
ocorrem na fase adulta do inse-
to. O ataque inicia-se logo após a 
emergência da cultura da soja em 
(VE), coincidindo com o período 
de início das chuvas, sendo uma 
importante praga até o estágio 
fenológico V5. Durante a seca, o 
cascudinho permanece no solo, 
no estádio de pupa, mantendo-
-se nessa fase por um período 



aproximado de sete meses, 
até que tenha novamente 
condições adequadas para 
a emergência dos adultos. 
Esses insetos alimentam-se 
de plântulas, caule, hastes e 
pecíolos. Os danos causados 
apresentam maior intensida-
de quanto mais jovem for a 
planta de soja. Por ocasião 
do ataque da praga, pode 
ser inviabilizado o desenvol-
vimento da cultura, falha de 
estande. Somado a isso, as 
plantas atacadas apresen-
tam um desenvolvimento 
inicial reduzido, seguido por 
amarelecimento, murcha e 
morte, podendo esses sin-
tomas ocorrer em grandes 
reboleiras distribuídas irregu-
larmente nas lavouras.

Os indicativos de que es-
tá ocorrendo a infestação 
do inseto são a constatação 
de plântulas sem o ponteiro, 
haste principal decepada, 
folíolos pendentes na planta 
e presença de folhas intei-
ras caídas ao solo, as quais 
servem de abrigo para os 
adultos. Já em plantas em 
estágio de florescimento, 
alguns adultos podem ser 
observados. Porém, até o 
momento, não foi detecta-
do se são capazes de causar 
prejuízos. Mas estão sendo 
estudados nessas fases, prin-
cipalmente no que se refere 
à capacidade de cortar flor 
ou até mesmo vagens em fa-
se de canivete, o que se faz 
constantes a observação e o 
monitoramento desta praga 
no campo. 

O monitoramento de pra-
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Fotos Andressa L. de Brida

gas por via de regra é realiza-
do com base nos princípios 
do Manejo Integrado de Pra-
gas (MIP), que indica o nível 
de ação de controle confor-
me a quantidade de insetos 
identificados no monitora-
mento. Para o cascudinho, 
o nível de controle ainda se 
encontra em estudo. Porém, 
o pano de batida é conside-
rado uma ferramenta essen-
cial para o monitoramento 
dessa praga. 

A adoção das estratégias 
de controle do cascudinho-
-da-soja em lavouras agrí-
colas apresenta um grande 
desafio, uma vez que esse 
inseto mostra o comporta-
mento bastante peculiar, 
com hábito de se abrigar na 
palhada ou sob torrões de 
solo durante o dia, estando 
protegido contra o contato 
direto entre os inseticidas 
por ocasião das pulveriza-
ções, invalidando algumas 
aplicações. Atualmente, pro-
dutores têm investido no tra-
tamento de sementes, pois 
oferece proteção inicial para 
as plântulas na fase conside-
rada mais crítica do ataque 
do inseto. Somado a isso, é 
fundamental o manejo quí-
mico e/ou a associação de 
produtos biológicos em pul-
verizações iniciais quando a 
planta estiver com o primei-
ro par de folhas, sempre ro-
tacionar os princípios ativos 
e, se possível, realizar apli-
cações noturnas, momento 
em que o inseto está mais 
exposto. 

A maioria dos inseticidas 



disponíveis no mercado não pro-
porciona controle eficaz. Com isso, 
muitos produtores acabam adap-
tando doses e misturas. Entretan-
to, alguns princípios ativos têm 
demonstrado bons resultados na 
redução da população desses in-
setos, como fipronil, clorpirifós e 
thiametoxan, imidacloprid, além 
dos produtos biológicos, os quais 
têm contribuído para o cenário de 
manejo de pragas.

Muitos produtos biológicos à 
base de bactérias e fungos ento-
mopatogênicos têm demonstrado 
eficácia em condições de laborató-
rio. Da mesma forma, para muitas 
pragas agrícolas, apresentando 
grande potencial quando associa-
dos a inseticidas químicos. 

Com o objetivo de avaliar inse-
ticidas microbiológicos na patoge-
nicidade e inseticidas químicos na 
mortalidade de adultos de M. ar-
matus, foi desenvolvido um experi-
mento no Laboratório de Entomo-
logia da CropSolutions – Pesquisa, 
Tecnologia e Inovação Agropecuá-
ria – Ltda., sediada em São Gabriel 
do Oeste, Mato Grosso do Sul. 

As unidades experimentais EUs 
foram constituídas por sete trata-
mentos: T1 – Testemunha (2ml/
água destilada); T2 - Beauveria 
bassiana IBCB 66 (200g/ha); T3 – 
Metarhizium anisopliae IBCB 425 
(200g/ha); T4 - Bacillus thuringien-
sis isolado 1641 e 1644; T5 – Fipro-
nil 800 (80g/ha); T6 – Clorpirifós 
(800ml/ha) e T7 – Etiprole (2,5L/
ha). As unidades experimentais 
foram constituídas de placas de 
Petri (9cm de diâmetro e 1,5cm de 
altura), contendo um trifólio de so-
ja por placa e cinco adultos de M. 
armatus. Após a pulverização dos 
tratamentos (pulverizador manu-

al), as placas de Petri foram veda-
das e acondicionadas em câmera 
climatizada B.O.D a 25°C. Após a 
mortalidade dos insetos, aqueles 
tratamentos com fungos e bacté-
rias foram isolados em placas de 
Petri, contendo papel filtro, e ar-
mazenados em BOD a 25°C para 
a confirmação da causa morte. 

Os tratamentos T2 - Beauve-
ria bassiana IBCB 66 (200g/ha), 
T3 – Metarhizium anisopliae IB-
CB 425 (200g/ha) e T4 - Bacillus 
thuringiensis (isolado 1641 e 
1644) foram patogênicos a adul-
tos de M. armatus, com taxa de 
mortalidade variando de 58% a 
86% após 24 horas da aplicação. 
Os tratamentos T5 – Fipronil 800 
(80g/ha), T6 – Clorpirifós (800ml/
ha) e T7 – Etiprole (2,5L/ha + áu-
reo 2,5%) apresentaram de 72% 
a 100% de mortalidade após 24 
horas da aplicação. Após 72 horas 
da aplicação dos tratamentos, a 
taxa de mortalidade variou de 2% 
a 42% (Gráfico 1). A integração de 
diversas formas de manejo para 
o controle de pragas, como a uti-
lização inseticidas associados aos 
biodefensivos, é uma poderosa 
arma contra M. armatus. 
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Trata-se da espécie M. armatus 
e não A. morei. As espécies são 

morfologicamente distintas, 
pertencentes a duas famílias: 

Chrysomelidae e Curculionidae

Gráfico 1 - Mortalidade (%) de Myochrous armatus, a 24, 48 e 72 horas 
após a aplicação dos tratamentos 



Autores falam da necessidade de uso de diversas técnicas 
de manejo para conter o cascudinho-da-soja 

Os inseticidas microbiológicos à base de micro-
-organismos (fungos, vírus, bactérias e nematoides) 
são capazes de infectar, incapacitar e matar insetos. 

Os mecanismos de ação são variados e altamente 
específicos para determinadas espécies de insetos, de 
modo que cada aplicação pode resultar no controle de 
apenas uma porção do complexo de pragas presente 
na lavoura. Os insetos, quando infectados pelo fungo, 
perdem a mobilidade e a coloração, apresentando o 
corpo rígido e quebradiço, podendo, algumas vezes, 
estar recoberto por micélio e esporos com aspecto 
e coloração típicos do entomopatógeno associado.

 Tratando-se de bactérias, a transmissão de Bacillus 
thuringiensis (Bt) ocorre por meio de esporos: células 
bacterianas dormentes capazes de resistir ao calor, à 
dessecação e até à radiação. Esses esporos contêm 
material genético, citoplasma e todas as substâncias 
necessárias para a sobrevivência da bactéria, em uma 
forma de animação suspensa. Além disso, permane-
cem encapsulados no interior de cristais, que facilitam 
a infecção dos insetos hospedeiros. Após serem dige-
ridos pelo inseto suscetível, os cristais se dissolvem, 
liberando proteínas tóxicas que destroem a mem-
brana do mesêntero (intestino médio) e permitem a 
proliferação das células bacterianas, levando o inseto 
à morte por um processo de infecção generalizada de-
nominado septicemia. Os bioinseticidas à base de B. 
bassiana, M. anisopliae e Bt estão entre os produtos 
comerciais mais utilizados em programas de contro-
le de pragas agrícolas. Visto a eficácia de inseticidas 

dos grupos químicos organofosforados e fenilpirazol 
testados no presente trabalho, a associação de inse-
ticidas químicos e biológicos pode apresentar efeito 
sinérgico e aumentar significativamente a eficiência 
de controle M. armatus. Ainda há muito a ser pes-
quisado e testado em diferentes situações, mas essa 
associação tem demonstrado resultados promissores.

Um ponto importante para ser ressaltado é que o 
manejo de M. armatus não está apenas no controle 
da praga em si, mas no manejo do sistema como um 
todo, uma vez que o cascudinho-da-soja é um inseto 
polífago e se alimenta de várias espécies de plantas, 
como braquiárias, fedegoso, amendoim-bravo, fei-
jão e milho. Assim, o manejo de invasoras e plantas 
tigueras de milho é muito importante, uma vez que o 
cascudinho-da-soja pode se abrigar e se alimentar des-
sas plantas. Isso foi confirmado na nesta safra 22/23. 
A maior incidência de cascudinho ocorreu no sistema 
de plantio soja/braquiária e soja/milho devido ao vo-
lume de palhada, a qual serve de abrigo aos adultos. 

Pouco a pouco a pesquisa começa a identificar o 
comportamento dessa praga, incluindo sua biologia e 
ecologia. Estudos estão sendo realizados visando ao 
controle dessa praga. Seja via tratamento de semen-
tes ou em pulverizações com diferentes produtos, 
além da tecnologia de aplicação, que é fundamental 
devido à complexidade de alvo, será necessário um 
somatório de estratégias para o manejo dessa praga. 
Realizar a identificação correta, mapear o comporta-
mento, delimitar os melhores horários para aplicação 
e adotar técnicas preconizadas pelo manejo integrado 
de pragas são caminhos que podem ajudar o produ-
tor a lidar com o cascudinho-da-soja. 
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Os danos causados apresentam maior intensidade 
quanto mais jovem for a planta de soja

Andressa Lima de Brida,
CropSolutions;

 Marlon Augusto Luft,
CEO Luft & Libman;

Juliano Deimiros  Ribeiro,
CropSolutions
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PLANTAS DANINHAS

Erradicar 
ou conter
A melhor estratégia para lidar 
com o Amaranthus palmeri neste 
momento é exterminá-lo da área ou 
restringir a sua disseminação

Dentre as espécies de caruru exis-
tentes no mundo, destaca-se o 
Amaranthus palmeri, originário 
do Norte do México e do Sul do 

Estados Unidos (EUA). A espécie estava confi-
nada ao ambiente semiárido dessas regiões. 
Até encontrar condições adequadas para in-
vasão nas áreas agrícolas, principalmente nos 
EUA. O principal ponto é a sua adaptabilidade 
ecológica, que permitiu o desenvolvimento de 
resistência ao glifosato. Notadamente, pela 
superexpressão gênica, em que a planta resis-
tente apresenta até 64 vezes maior expressão 
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Pedro Christoffoleti





Amaranthus palmeri infestando a 
cultura do milho nos Estados Unidos
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gênica da enzima EPSPs (enol pi-
ruvil Chiquimato sintetase – en-
zima-alvo da ação do glifosato), 
que uma planta suscetível.

Essa adaptabilidade tornou 
a planta daninha uma das es-
pécies mais frequentes na agri-
cultura norte-americana, repre-
sentando um grande desafio pa-
ra os produtores daquele país. 
Além disso, por modificação do 
sítio de ação, essas populações 
resistentes ao glifosato são tam-
bém resistentes aos herbicidas 
inibidores da ALS. Adicional-
mente, já foram relatadas nos 
Estados Unidos populações com 
resistência múltipla a triflurali-
na, inibidores da Protox (lacto-
fen), auxínicos (2,4-D), inibido-
res do fotossistema II (atrazina), 
dentre outros. Em virtude disso, 
a planta daninha disseminou em 
todas as principais regiões agrí-
colas daquele país.

O Amaranthus palmeri é uma 
planta daninha de crescimento 
muito rápido (até 3cm por dia), 
exigindo atenção no estádio de 
aplicação dos herbicidas. A li-
teratura dos EUA cita que, em 

infestações altas, as perdas de 
produtividade podem atingir 
90% no milho, 79% na soja e 
77% no algodão. Suas semen-
tes são pequenas, facilitando a 
dispersão por aves, mamíferos 
ou maquinário.

Como a maioria das plantas 
daninhas, devido à dissemina-
ção entre países, acaba se tor-
nando cosmopolita. Ou seja, 
é levada para outras regiões, 
onde é considerada exótica. Na 
maioria das vezes, adapta-se 

muito bem pela ausência de ini-
migos naturais. 

Assim aconteceu com a disse-
minação do Amaranthus palmeri 
para a Argentina. E, mais recente-
mente, no Brasil. Servidores do 
Ministério da Agricultura toma-
ram conhecimento do assunto 
em junho 2015. Uma das hipóte-
ses para a sua chegada ao Brasil 
é o transporte em colhedoras de 
soja, usadas inicialmente na Ar-
gentina, importadas sem a devida 
limpeza. Assim, teriam sementes 

Detalhe dos sintomas de fitotoxicidade do herbicida dicamba aplicado 
em plantas de Amaranthus palmeri, em pós-emergência inicial

Figura 1 - Ocorrência de Amaranthus palmeri mostrando as áreas onde a 
planta daninha é nativa e não nativa. Retirado de Brundu et al. (2020)

https://www.researchgate.net/publication/350412242_Pest_Risk_Analysis_for_Amaranthus_palmeri/
figures?lo=1

Fo
to

s 
Pe

dr
o 

C
hr

is
to

ff
ol

et
i



17www.revistacultivar.com.br • Fevereiro 2023

da planta daninha espalhando-se 
pelo nosso País.

No Brasil, a ação ágil dos ór-
gãos de fiscalização no Mato 
Grosso (Indea/MT) permitiu iso-
lar três municípios (Ipiranga do 
Norte, Tapurah e Sorriso), onde 
foram encontradas sementes 
(instrução normativa Indea-MT n. 
47, de 15/7/2015). Essas medidas 
de contenção foram efetivas por 
muitos anos e continuam sendo 
até o momento. No entanto, há 
relatos recentes de expansão da 
infestação para a região de Prima-
vera do Leste. Ainda não se sabe 
se ocorreu por disseminação da 
região inicial de infestação ou se 
por meio de colhedoras impor-
tadas.

Produtores brasileiros temem 
repetir o ocorrido nos EUA. Lá, 
uma população inicialmente res-
trita ao Sul do país disseminou-
-se rapidamente. Hoje, causa 
perdas e aumento de custos de 
produção.

Para evitar esse cenário, deve-
-se ter atenção à lavoura e erra-
dicar as plantas assim que iden-
tificadas.

Identificar corretamente a 
planta é o primeiro passo. A qua-
lificação correta deve ocorrer an-
tes que ela floresça - e produza 
sementes viáveis. Seu reconheci-
mento é feito a partir de algumas 
características morfológicas e de 
reprodução. É uma planta dioi-
ca, ou seja, há plantas com flores 
apenas masculinas e plantas com 
flores apenas femininas. A plan-
tas com flores femininas têm a 
inflorescência “espinhosa” e as 
masculinas são menos espinho-
sas. Ambas são sem ramificação. 

Além disso, a espécie tem ou-

tras características morfológicas 
nas folhas: o comprimento do 
pecíolo das folhas é maior que o 
limbo foliar, axila das folhas com 
“tufo de espinhos”, dossel foliar 
com simetria radial na vista supe-
rior. Claro que há também carac-
terísticas genéticas identificáveis 
através de estudos de biologia 
molecular.

Caso seja necessária a coleta 
de uma planta para sua identifi-
cação, é importante herborizar 
corretamente para envio ao la-
boratório ou a especialista em 
reconhecimento morfológico. É 
necessário coletar uma planta 
inteira e envolver em jornal para 
secagem. Se possível, prensar o 
jornal e trocá-lo uma ou duas ve-
zes. Coletar com folhas e inflores-
cência, se possível. E envolver o 
herbário em sacos de papel para 
envio, nunca em plástico.

O que fazer caso identificar em 
sua propriedade? Tentar erradi-
cá-la. Se não for possível, fazer 
um processo de contenção de 
disseminação de sua infestação 
para outras áreas. 

Para a erradicação, não ser-
vem o glifosato ou os inibidores 
da ALS em razão da resistência 
da espécie. Em pequenas infes-
tações, as alternativas são o ar-
ranque manual ou herbicidas à 
base de glufosinato sal de amô-
nio, inibidores da Protox ou do 
Fotossistema II ou auxínicos. O 
mais importante é evitar que es-
sas plantas produzam sementes 
para disseminação. Há relatos de 
planta produzindo até um milhão 
de sementes.

O sucesso do processo de con-
tenção ou erradicação depende 
de levantamento criterioso de 

possível ocorrência. Se detecta-
da em espaço geográfico restrito, 
adotar práticas de erradicação ou 
contenção. Essas práticas devem 
sempre ter por objetivo evitar a 
produção de sementes (para não 
formar o banco de sementes). 
Assim, a conscientização de pro-
dutores acerca das medidas de 
contenção da planta daninha é 
de fundamental importância para 
evitarmos mais esse desafio para 
a agricultura brasileira.

Pedro Jacob Christoffoleti,
PJC Consultoria Agronômica Ltda.

ex-docente da Esalq/USP

Detalhe da inflorescência não ramificada 
de uma planta de Amaranthus palmeri 

nos Estados Unidos
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Cravorana 
sob controle
Invasora originária da América do Norte tem registros 
oficiais de resistência em quatro países; no Brasil, ainda 
não se tem confirmação, mas há indícios em estudo

PLANTAS DANINHAS
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Nas regiões dos Cam-
pos Gerais e Cen-
tro-Sul do estado 
do Paraná e no Rio 

Grande do Sul, estão sendo ob-
servados problemas com plantas 
de cravorana ou losna-branca (Fi-
gura 1). É crescente o número de 
reclamações devido a falhas de 
controle, atribuídas principalmen-
te ao herbicida glifosato (Figura 2). 
Tais falhas permitem que a planta 
rebrote a partir da base do caule, 
tornando-se, assim, uma planta 
daninha de difícil controle, espe-
cialmente nas regiões frias e em 
áreas com sistema soja-cereais 
de inverno.

Cravorana ou 
losna-branca
Conhecida popularmente co-

mo cravorana, losna-branca ou 
losna-do-campo, a espécie Am-
brosia artemisiifolia L. é comum 
nas regiões Sul do Brasil, apresen-
tando potencial crescente de infes-
tação em diversas culturas anuais. 
A espécie é nativa da América do 
Norte e está difundida em todos 
os continentes, principalmente 
em regiões de clima temperado 
quente. 

A cravorana é descrita por pes-
quisadores como muito agressiva 
e altamente competitiva. Ela tem 
grande capacidade de adaptação 
e prospera em muitos locais, como 
áreas agrícolas, beiras de estradas, 
áreas ribeirinhas e ruderais. Além 
de ser uma planta daninha de difí-
cil controle, na América do Norte, 
Europa e Ásia, ela é também um 



Figura 2 - Cravorana rebrotada após aplicação de 
glifosato durante a dessecação, pré-semeadura da soja

Figura 1 - Cravorana em estádio vegetativo avançado 
em áreas de campo na região de Pinhão/PR
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grande problema de saúde pública, 
sendo uma das principais causas 
de rinite alérgica e asma devido ao 
pólen extremamente alergênico. 

A Ambrosia artemisiifolia L. é 
uma espécie herbácea ereta, po-
dendo chegar até 2,5 metros de 
altura (Figura 3) com uma raiz prin-
cipal, um caule peludo, ramificado 
ou não, que carrega folhas compos-
tas e possui considerável produção 
de biomassa. Suas flores são orga-
nizadas contendo uma flor mascu-
lina ou feminina e sua reprodução 
é exclusivamente por sementes. 

A espécie possui alta variabilida-
de genética, sendo uma planta C3 
com ciclo que pode variar de 115 
a 183 dias. Cada planta pode pro-
duzir de três mil a 62 mil sementes 
que podem permanecer dormen-
tes por mais de 39 anos, se as con-
dições para a germinação forem 
desfavoráveis. Como uma planta 
anual, a cravorana inicia sua ger-
minação na primavera (Figura 4), 
completando seu ciclo de vida com 

a floração e produção de sementes 
viáveis no fim do verão ou no ou-
tono, que coincide com o ciclo da 
soja. Tanto em área nativa, quanto 
naturalizada, a espécie cresce me-
lhor e tem seu ótimo desenvolvi-
mento em regiões altas e frias.

As sementes de plantas de cli-
ma temperado, como a cravorana, 
apresentam dormência primária, 
uma característica adaptativa que 
permite a sobrevivência da planta 
em condições de crescimento des-
favoráveis. Assim, suas sementes 
requerem baixas temperaturas pa-
ra a quebra da dormência e podem 
iniciar a germinação quando o solo 
atinge entre 11°C e 13°C. Em con-
dições favoráveis, sua germinação 
é contínua. 

A temperatura e o fotoperíodo 
são fatores determinantes para o 
crescimento e o desenvolvimento 
fenológico, sendo limitantes para 
a distribuição geográfica e o es-
tabelecimento de populações em 
regiões mais ao Norte do País. Pes-
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quisadores citam a temperatura e o 
fotoperíodo como fortes barreiras 
ecológicas. 

Capacidade 
competitiva
A principal interferência das 

plantas daninhas na agricultura é 
a competição por água, luz e nu-
triente, prejudicando o potencial 
produtivo das plantas cultivadas. 
Devido às suas características bio-
lógicas, a cravorana se torna uma 
planta daninha capaz de competir 
com culturas agrícolas anuais, prin-
cipalmente com a soja, o milho e o 
girassol. Além da boa capacidade 
competitiva por recursos, a espé-
cie possui capacidade de sobrevi-
vência em condições de estresse, 
tendo boa tolerância à seca e óti-
mo aproveitamento de nutrientes. 

Pesquisas mostram que em so-
ja, quando a densidade de infesta-
ção é de apenas uma planta/m², 
a produtividade pode ser reduzi-
da em 10%. Em milho, as perdas 
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são ainda maiores: a presença de uma 
planta/m² pode reduzir em até 29% a 
produtividade.

Ocorrem também as interferên-
cias por alelopatia da cravorana em 
plantas cultivadas, tanto pela produ-
ção de exsudatos pelas raízes, como 
pela decomposição da parte aérea, 
liberando compostos químicos que 
podem prejudicar o crescimento 
e o desenvolvimento das culturas. 
Estudos mostraram que a porcenta-
gem de germinação em soja, milho 
e girassol foi reduzida de 20% a 54% 
quando tratadas com compostos 
extraídos de plantas de cravorana. 
Além disso, a espécie serve como 
hospedeira alternativa para diver-
sas doenças e pragas, como tripes 

com duas a quatro folhas foram 
100% controladas com 1.200g 
ea. ha de glifosato. Em plantas 
com mais de quatro folhas, fa-
lhas de controle começam a ser 
observadas. 

O manejo da
cravorana
O manejo integrado de plan-

tas daninhas é definido como a 
adoção integrada de práticas pre-
ventivas, culturais, mecânicas e 
químicas no manejo de plantas 
daninhas.

O conjunto de práticas integra-
das tem como objetivo dificultar e 
atrasar a infestação, evitar a sele-
ção de plantas daninhas resisten-
tes aos herbicidas e diminuir o sur-
gimento de espécies tolerantes.

Atualmente, a principal prática 
de manejo da cravorana é o con-
trole químico com herbicidas pós-
-emergentes, com destaque para 
os auxínicos (2,4-D, halauxifen ou 
triclopir) e aplicações sequenciais 
com herbicidas de contato (saflu-
fenacil ou glufosinato de amônio). 
Todavia, devido às características 
de dispersão e adaptação da espé-
cie, é fundamental para o mane-
jo desta de forma eficaz o uso de 
herbicidas pré-emergentes, visto 
que as opções de controle em pós-
-emergência da cultura da soja são 
limitadas. Nos estudos que estão 
sendo desenvolvidos pelo grupo 
de pesquisa PDPA/UFRRJ, os her-
bicidas pré-emergentes diclosu-
lam, sulfrentrazone e imazetapir 
+ flumioxazina têm se mostrado 
como boas opções de manejo para 
o controle da espécie.

Somado ao controle químico, 
métodos preventivos (cuidado 
na aquisição de sementes, limpe-

Figura 3 - Ambrosia artemisiifolia pode 
chegar ao porte de 2,5m de altura
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e o nematoide Meloydogyne 
incognita. 

Resistência 
a herbicidas
A resistência permite que as 

plantas sobrevivam e se repro-
duzam mesmo após a aplicação 
dos herbicidas em doses que 
seriam letais à maioria da popu-
lação. O primeiro caso de cravo-
rana resistente a herbicidas foi 
registrado em 1976 no Canadá, 
com relato de plantas resistentes 
a atrazina em lavouras de milho. 
Já em 1998, houve o registro de 
resistência a inibidores de ALS 
nos Estados Unidos (EUA). A re-
sistência ao glifosato foi reporta-
da em 2004, também nos EUA. 
Atualmente, há registros oficiais 
de resistência em quatro países, 
apresentando populações com 
resistência múltipla a três gru-
pos de herbicidas (inibidores de 
EPSPS, ALS e Protox). 

No Brasil, ainda não se tem 
o registro oficial de indivíduos 
resistentes. No entanto, devido 
ao histórico da espécie e à difi-
culdade de controle observada, 
estudos estão sendo desenvolvi-
dos para esclarecer a resistência/
tolerância da espécie a herbicidas 
no Brasil.

Estudos desenvolvidos pelo 
grupo de pesquisa Plantas Dani-
nhas e Pesticidas no Ambiente da 
Universidade Federal Rural do Rio 
de Janeiro (PDPA/UFRRJ) permi-
tem inferir que, nas populações 
de cravorana avaliadas, houve 
tolerância ao herbicida glifosato 
diretamente relacionado ao ta-
manho da planta. Nos ensaios a 
campo na região de Ponta Gros-
sa/PR, foi observado que plantas 



Figura 4 - Novos fluxos de emergência
de cravorana durante a entressafra
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za de máquinas/implementos e controle de plantas 
em beiras de estrada/carreadores), culturais (com a 
rotação de culturas e uma boa cobertura do solo) e 
mecânicos (com a catação/roçada manual de plantas 
residuais, evitando a produção de sementes) são de 
extrema importância para o sucesso do manejo. Cabe 
destacar que a espécie é frequentemente encontrada 
em áreas que ficam destinadas ao gado na entres-
safra. Nesses casos, o cuidado no controle deve ser 
redobrado, pois a ação mecânica do pastoreio acaba 
danificando a planta, causando maior enraizamento 
e engrossamento do caule (com a baixa área foliar), 
o que dificulta o controle.

Em resumo, recomenda-se ao produtor 
as seguintes práticas para o manejo de 

cravorana nas áreas de produção agrícola:

• utilizar herbicidas pré-emergentes para re-
duzir o banco de sementes e a competição inicial 
da cravorana com a cultura de interesse;

• realizar o controle da planta em estádios 
iniciais de desenvolvimento, sendo o ideal 
com duas a quatro folhas, pois o tamanho da 
planta é fundamental para o sucesso no con-
trole químico;

• rotacionar os mecanismos de ação, a fim 
de evitar a seleção de biótipos resistentes a 
herbicidas;

• manter uma boa cobertura do solo nas áre-
as de produção, para suprimir a germinação de 
plantas daninhas;

• cuidados com a limpeza de máquinas e 
implementos agrícolas, principalmente quan-
do houver a movimentação de áreas infesta-
das para áreas limpas.

Autores desenvolvem estudos relacionados ao manejo e eventual resistência de cravorana ao glifosato

Camila Ferreira de Pinho, 
Giovanna Emanuelle Gonçalves Mariucci,

Rita de Cássia Silva,
Lucas Rêgo Mendonça Marinho,

Milena Gonçalves Costa,
Lucas Soares Rosa, 

Luana Jéssica da Silva Ferreira,
Amanda de Moraes Azevedo Pereira,
Grupo de Pesquisa Plantas Daninhas 

e Pesticidas no Ambiente – UFRRJ

Práticas de manejo 
da cravorana
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Funcionamento
do fósforo
Nutriente indispensável para as plantas, o fósforo apresenta 
diversas particularidades a serem consideradas no uso agrícola

CAPA
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O fósforo (P) é um dos 
nutrientes cruciais, 
mais requerido para 
que as plantas com-

pletem seu ciclo de vida e respon-
sável pelo aumento de produtivi-
dade das culturas.

É considerado um nutriente de 
baixa mobilidade no solo, com-
portamento atribuído à sua alta 
fixação pelos minerais da argila, 

e precipitação na solução do solo 
pelo ferro e pelo alumínio. Tan-
to em pH baixo (menor que 5,5) 
quanto em pH alto (maior que 
6,5), o P torna-se indisponível para 
as plantas. A faixa de pH ideal para 
se ter maior solubilidade do P está 
entre 5,5 e 6,5. 

Apenas entre 20% e 30% do 
fósforo solúvel aplicado como 
fertilizante é aproveitado pelas 

culturas. Normalmente se apli-
ca no solo de três a cinco vezes a 
mais a quantidade de fertilizantes 
fosfatados que a planta necessita 
para alcançar a produtividade es-
perada. Em geral, as quantidades 
aplicadas superam em muito as 
extrações pelas culturas. 
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Formas de absorção
do fósforo (P)
As formas de fósforo (P) absorvidas são: H2PO4-  E  

H2PO42- (ver ilustração).

• Fósforo (P) lábil - É um fósforo de adsorção recen-
te, o que é positivo, pois quanto mais recente, mais 
fácil de ser retirado para a solução do solo e assim ser 
utilizado pela planta. 

• Fósforo (P) solução do solo - É o P prontamente 
disponível para as plantas após a adição de um ferti-
lizante mineral, orgânico e organomineral. Essa forma 
de fósforo em solução é altamente influenciada pelas 
condições de pH do solo.

Sendo assim, a calagem é um dos fatores primor-
diais para aumentar a eficiência de uso de fertilizan-
tes fosfatados. 

A disponibilidade de fósforo no solo está relacio-
nada ao equilíbrio do P lábil e o P na solução. Quanto 
maior a proporção de P lábil, mais elevada será a ca-
pacidade do fósforo disponível para as plantas. 

A situação pode ser entendida conforme a seguin-
te maneira:

• Fósforo (P) não lábil - A maior proporção de fós-
foro no solo irá ser o fósforo que ficou adsorvido à su-
perfície de um mineral por mais tempo, seja por um 
processo de troca de ligantes ou de esfera interna. Por 
isso, o P não lábil acaba sendo um fósforo indisponível 
para as plantas. (Adsorção é a adesão de moléculas 
de um fluido, o adsorvido, a uma superfície sólida, o 
adsorvente).

Fonte: IPNI International Plant Nutrition Institute



Interações do P 
com as plantas
É importante ressaltar que o 

fósforo apresenta interações si-
nérgicas e antagônicas com outros 
nutrientes do solo. É de grande 
relevância que o produtor faça a 
adubação considerando as inte-
rações entre o P no solo.

Exemplos:
• Interações sinérgicas: P x Ca, 

P x Mg, P x Mo, P x N.
• Interações antagônicas: P x 

Zn e P x Al

Mobilidade do 
fósforo (P) na planta
A mobilidade alta do P na plan-

ta significa que ele é translocado 

componente vital de ATP (adenosi-
na trifosfato), “a unidade de ener-
gia das plantas”;

• é base para a construção de 
genes e cromossomos de uma 
planta;

• essencialidade por estar ligado 
ao desenvolvimento e ao cresci-
mento da uma planta;

• indispensabilidade para a fo-
tossíntese;

• contribuição para a nodulação 
e a fixação do nitrogênio atmosfé-
rico;

• interferência na produção de 
frutos e sementes;

• é responsável pela captura e 
conversão da energia do sol em 
compostos úteis de plantas; 

• construção de proteínas e ou-
tros compostos essenciais para a 
estrutura da planta, produtivida-
de de sementes e transferências 
genéticas;

• participação do início do cres-
cimento de mudas e plântulas até 
a formação do grão e maturidade.

Sintomas de 
deficiência de fósforo
A deficiência de fósforo nas 

plantas gera os seguintes sintomas:
• atraso geral da planta duran-

te o crescimento precoce, plantas 
raquíticas; 

• as plantas apresentam cor 
verde-azulado escuro, com folhas 
e caule que se tornam arroxeados;

• a cor arroxeada se deve ao 
acúmulo de açúcares que favore-
cem a síntese de antocianina que 
acontece nas folhas da planta.

Fatores 
específicos
Por outro lado, alguns fatores de 

crescimento específico que foram 

• Biofertilizantes de aminoácidos: produto obtido por fermen-
tação ou hidrólise de materiais orgânicos naturais.

• Biofertilizantes de substâncias húmicas: produto obtido por 
decomposição e solubilização de materiais orgânicos e posterior 
oxidação e polimerização, formadas basicamente por ácidos hú-
micos, ácidos fúlvicos e huminas.

• Biofertilizantes de extratos de algas ou algas processadas: 
produto obtido por extração e beneficiamento de algas.

• Biofertilizantes de extratos vegetais: produto obtido por ex-
tração de compostos orgânicos solúveis da fermentação ou be-
neficiamento de materiais orgânicos, isentos de contaminação 
biológica.

• Biofertilizante composto: produto obtido pela mistura de dois 
ou mais biofertilizantes dos grupos de aminoácidos, substâncias 
húmicas, extratos de algas, extratos vegetais e outros princípios 
ou agentes orgânicos aprovados.

Tipos de fertilizantes 
fosfatados especiais
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das folhas mais velhas para as fo-
lhas mais novas. Assim, o sintoma 
de deficiência vai aparecer no 
terço médio para baixo da planta, 
nas folhas baixeiras, mais velhas.

Significa também que se po-
de fazer uma correção com adu-
bação foliar complementar em 
caso de deficiência. Isso porque 
o fósforo vai se mover das folhas 
maduras para as folhas novas, pa-
ra os frutos e grãos em formação 
e para as raízes.

Funções 
do fósforo
Entre as principais funções do 

fósforo, pode-se destacar:
• indispensabilidade para o 

metabolismo energético: é um 



associados com o fósforo:
• desenvolvimento estimulado 

de raiz;
• resistência maior de talo e 

caule;
• formação melhorada de flo-

res e produção de semente;
• maturidade de plantação 

mais uniforme;
• capacidade de aumentar a 

fixação de N pelas leguminosas;
• maior resistência a doenças 

de plantas;
• suporte a desenvolvimento 

durante todo o ciclo da cultura.

Aumento de 
disponibilidade
Em razão de sua importância 

para o sistema de produção, reco-
mendam-se medidas para elevar 
a quantidade de fósforo disponí-
vel para as plantas. Alguns fatores 
devem ser manejados:

• pH do solo;
• nutrição balanceada;
• matéria orgânica;
• tipo de argila;
• tempo de aplicação;
• temperatura, arejamento, 

umidade e compactação do solo;
• tipos de fertilizantes;
• forma, local e época de apli-

cação.

Aplicação 
correta
A aplicação inadequada em ter-

mos de localização do fósforo (P), 
quantidade e tipo do fertilizante 
fosfatado é um dos maiores limi-
tadores da produção.

Então, conhecer as fontes de P 
corretas, a época e o local ideal de 
aplicação são boas estratégias pa-
ra manejar o fósforo para plantas 
e obter ganhos de produtividade.

Regina Lana,
Agro R Consultoria
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A aplicação deve ser feita na 
semeadura ou plantio. A apli-
cação no início da cultura é im-
portante devido à exigência de 
energia demandada para que a 
planta tenha um bom arranque 
e não comprometa a produção.

Evitando a 
“fixação” do P
Para evitar grandes perdas de 

fósforo por fixação, além das práti-
cas culturais adequadas (calagem, 
sistema plantio direto e cobertura 
vegetal - entre outras), pode-se 
utilizar fontes de fósforo prote-
gidas, que são conhecidas como 
fertilizantes fosfatados especiais.

Essas formas de fertilizantes 
fosfatados apresentam liberação 
gradual e redução do contato do 
fósforo com a fração argilomineral 
do solo. 

Essa proteção, quando se dá 
pela matéria orgânica, tem maior 
difusão do fósforo por aumentar a 
quantidade de água disponível, o 
poder tampão do solo, e diminuir 
a quantidade de ferro e alumínio 
da solução. CC



Panorama 
dos sugadores
Pulgão do algodoeiro, mosca-branca, tripes e percevejo-marrom são alvo de 
cerca de 40% das pulverizações de inseticidas em lavouras de algodão

O custo de produção de 
algodão no Cerrado 
brasileiro é elevado, 
ultrapassando US$ 

3 mil por hectare. Embora o mo-
mento esteja favorável, permitindo 
rentabilidades acima de US$ 2 mil 
por hectare, descontado o custo, há 
sérios riscos de comprometimento 
da produção do plantio à colheita. 

Um desses riscos está relaciona-
do à ocorrência de pragas. Cerca 
de US$ 830 (26% do custo de pro-
dução) são destinados ao controle 
fitossanitário (Bélot et al., 2016). 

Aproximadamente 40% das pul-
verizações contêm inseticidas para 
controle de sugadores na cultura 
do algodão. Isso significa de 11 a 
14 pulverizações por safra. A seguir, 
apresentamos as principais caracte-
rísticas dos sugares...

Pulgão do algodoeiro
(Aphis gossypii) 
O pulgão do algodoeiro (Aphis 

gossypii) é uma das primeiras pra-
gas que ocorrem, podendo ser de-

ALGODÃO
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tectado logo após a germina-
ção das plantas. Esse inseto 
polífago se mantém em várias 
espécies de plantas, inclusive 
plantas silvestres, de onde mi-
gra para plantas de algodoeiro 
em estágio inicial de desenvol-
vimento vegetativo. 

Além do dano direto provo-
cado pela sucção da seiva, a ex-
creção de mela causa o mesmo 
problema de fumagina relatado 
em razão da presença de mos-
ca-branca. Além disso, o inseto 
é vetor de doenças. 

No algodoeiro, a principal 
doença transmitida pelo pul-
gão é o mosaico das nervuras, 
também chamada de doença 
azul. A doença se manifesta nas 
plantas infectadas através de 
rugosidade na lâmina e encur-
vamento para baixo das bordas 
das folhas jovens, clareamento 
das nervuras com formação de 
mosaico, escurecimento (“azu-
lão”) das folhas mais velhas, 
encurtamento dos internódios 

e redução do crescimento das 
plantas. 

A sucção contínua pelo inse-
to deixa as folhas dos ponteiros 
enrugadas, encarquilhadas e os 
brotos deformados. O desen-
volvimento da planta é, por-
tanto, prejudicado. Nas folhas 
inferiores pode ser notada uma 
mancha brilhante (mela) for-
mada de material adocicado. 
A mela atrai diversas formigas 
que vivem em simbiose com 
os pulgões; e fungos do gêne-
ro Capnodium, que formam 
a fumagina, a qual dificulta a 
absorção da radiação solar pe-
las folhas da planta. No final 
do ciclo da cultura, a excre-
ção da mela causa o chamado 
"algodão doce" ou o "algodão 
caramelizado", fazendo com 
que a pluma fique manchada 
e perca a qualidade (Pereira et 
al., 2020).

Outros fatores que favore-
cem as infestações são tem-
po nublado, quente e úmido e 
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ausência de inimigos na-
turais. Chuvas fortes redu-
zem o nível populacional 
pelo controle físico das 
gotas sobre os pulgões. 
O período crítico de ocor-
rência dos insetos vai da 
emergência das plantas ao 
aparecimento dos primei-
ros capulhos. 

A eliminação de plan-
tas daninhas hospedeiras, 
plantas voluntárias ou so-
queira de algodão reduz os 
focos iniciais, pois suprime 
os indivíduos que comple-
tariam o desenvolvimento 
nesses alimentos alterna-
tivos.

Método de controle de 
grande vantagem ecológi-
ca no manejo integrado de 
sugadores, o uso de varie-
dades resistentes preserva 
as populações de inimigos 
naturais presentes na la-
voura. Isso ocorre porque 
os níveis de controle ado-
tados podem ser menos 
rigorosos nas variedades 
resistentes que nas susce-
tíveis, possibilitando a ação 
concomitante dos inimi-
gos naturais que predam 
ou parasitam os pulgões e 
outras pragas da cultura. 
Pulgões A. gossypii trans-
mitem o vírus do mosaico 
das nervuras, que causa a 
doença azul. Variedades re-
sistentes ao vírus, mesmo 
se infectadas, não desen-
volvem a doença. Enquan-
to em cultivares de algodo-
eiro suscetíveis à virose da 
nervura o nível de controle 
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Figura 1 - Número de pulverizações de inseticidas 
para o controle das principais pragas da cultura 
do algodoeiro

Fonte: Miranda et al., 2022

Figura 2 - Pulgão do algodoeiro, Aphis gossypii: 
a) colônia de pulgões em folha de algodoeiro; 

b) sintoma da doença azul transmitida por pulgões

não deve ultrapassar 10% de 
plantas com colônias de pul-
gões, cultivares resistentes ao 
vírus podem tolerar até 70% de 
plantas com os insetos. 

Em caso de ataques que 
causem danos econômicos, o 
uso de inseticidas sistêmicos, 
como neonicotinoides, pode 
ser necessário. Uma vez que os 
pulgões colonizam a face aba-
xial das folhas, o controle com 
inseticidas não sistêmicos fica 
comprometido. O uso de inse-
ticidas de largo espectro para 
controlar outras pragas pode 
debilitar e suprimir populações 
de inimigos naturais de afídeos 
e aumentar a probabilidade de 
surtos populacionais. 

Mosca-branca 
(Bemisia tabaci biótipo b)
Durante o processo de ali-

mentação nas folhas do algo-
doeiro, a mosca-branca (Be-
misia tabaci biótipo b) injeta 
toxinas com a saliva, que po-
dem produzir distintas altera-
ções na planta, com sintomas 

de deformação, paralisação 
do crescimento e diminuição 
da capacidade de produção de 
estruturas reprodutivas. O ata-
que desse hemíptero promove 
o aparecimento de pequenas 
pontuações brancas e amarela-
das na face inferior das folhas; 
na face superior, surgem man-
chas cloróticas com aspecto 
brilhante, decorrente da depo-
sição da mela. Como vetora de 
doenças, no algodoeiro a mos-
ca-branca transmite o vírus do 
mosaico comum. Plantas com 
o vírus apresentam engrossa-
mento das nervuras das folhas, 
internódios curtos, mosaico e 
redução da área foliar (Rodri-
gues & Vivan, 2007).

Como medidas de controle 
cultural, a destruição de plan-
tas soqueiras após a colheita e 
de plantas daninhas hospedei-
ras auxilia decisivamente na 
supressão de infestações de 
mosca-branca.

Produtos à base de fungos 
entomopatogênicos registra-
dos para o controle da mosca-

-branca já estão disponíveis no 
mercado brasileiro. Duas cepas 
(Esalq PL63 e IBCB 66) são usa-
das em 13 produtos comerciais 
visando ao controle do inseto 
(Mascarin et al., 2019). 

O levantamento populacio-
nal de ninfas é tarefa impor-
tante para a tomada de deci-
são de controle. Uma vez que 
a colonização do algodoeiro 
por moscas-brancas ocorre pe-
la migração do inseto oriundo 
de culturas vizinhas, o controle 
químico localizado na borda-
dura da lavoura de algodoeiro 
pode ser necessário quando há 
culturas adjacentes com alta 
infestação do inseto na fase de 
senescência.

Inseticidas reguladores de 
crescimento, como buprofezin 
e pyriproxifeno, são seletivos 
a inimigos naturais e letais 
para a forma jovem de mos-
ca. Neonicotinoides, como 
imidacloprido e tiametoxam, 
também apresentam boa efi-
ciência de controle (Smith et 
al., 2016).

Fotos José E. Miranda e Nelson D. Suassuna
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Tripes
(Frankliniella schultzei)
Altas infestações de tripes 

(Frankliniella schultzei) eram 
comuns em cultivos de algo-
doeiro na década de 1990. 
Após um período sem expres-
são, nos últimos cinco anos a 
praga voltou a causar danos 
mais expressivos em cultivos 
do Centro-Oeste do Brasil. As 
infestações são verificadas no 
início do cultivo do algodoei-
ro, logo após a emergência ou, 
mais raramente, após o início 
da fase reprodutiva das plantas. 
Ocorrem em condições de bai-
xa umidade (secas ou verani-
cos) e temperaturas medianas. 

Esses insetos picadores-su-
gadores vivem nas folhas, cau-
sando ataques que promovem 
a alteração da consistência das 
folhas, que ficam coriáceas e 
quebradiças; atacam também 
as brotações e plantas jovens, 
provocando o encarquilhamen-
to e o espessamento das folhas 
do ponteiro, que adquirem co-
loração verde-brilhante e man-
chas prateadas. O crescimento 
é prejudicado em plantas no-
vas, com dois a quatro pares de 
folhas, ocasionando, também, 
o superbrotamento devido à 
quebra da dominância apical 
(morte da gema apical). Adul-
tos e ninfas de tripes têm pre-
ferência por folhas novas, mas 
podem se alimentar também 
de pólen ou sugar pétalas de 
flores (Carvalho et al., 2021). 

Cultivos próximos de soja 
ou feijão podem manter po-
pulações que depois migram 
para o algodoeiro. A presença 
de ninfas nas folhas amostra-

das significa que a população 
de tripes está se reproduzin-
do na cultura, enquanto que 
a presença de adultos mostra 
que a população está se dis-
persando. 

O controle químico deve ser 
preventivo e localizado, atra-
vés do tratamento de semen-
tes com inseticidas sistêmicos. 
Esse tratamento protege as 
plântulas de algodoeiro por até 

30 dias após sua germinação e 
preserva inimigos naturais.

Caso o ataque ocorra após 
o final do período residual do 
tratamento de sementes, o 
uso de inseticidas sistêmicos, 
como neonicotinoides, e de 
ação translaminar, como espi-
nosinas, via pulverização aérea, 
será indicado quando o nível de 
controle for atingido (Torres & 
Bueno, 2018). 

Figura 3 – Mosca-
branca, Bemisia 
tabaci biótipo B: 
a) inseto adulto; 

b) colônia de 
indivíduos adultos em 

folhas de algodoeiro

Figura 4 - Tripes, 
Frankliniella schultzei: 
a) adulto em folha de 

algodoeiro; 
b) plantas de algodoeiro 

com sintomas 
de ataque de tripes

B
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Fotos Edson Hirose e Sandra M. M. Rodrigues

Fotos José E. Miranda
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Percevejo-marrom
(Euschistus heros)
A espécie mais importante de percevejo na 

cultura do algodão - e que tem ocorrido com fre-
quência na maioria das áreas produtoras prove-
nientes da cultura da soja - é o percevejo-marrom, 
Euschistus heros.

Nos botões florais, as injúrias provocadas por 
esses insetos são deformações, atrofiamento e 
abscisão. As maçãs têm o desenvolvimento com-
prometido, verificando-se pontuações internas 
e deformações que adquirem formato caracte-
rístico denominado “maçãs bico-de-papagaio”, 
as quais não se abrem normalmente. Ocorre um 
crescimento exagerado de ramos. Capulhos apre-
sentam-se defeituosos, com manchas nas fibras 
causadas pelas dejeções e podridões e devido ao 
aparecimento de fungos e bactérias oportunistas.

A presença de cultivos de soja nas proximidades 
da lavoura do algodão propicia o ataque de perce-
vejos ao cultivo do algodoeiro. Após a senescên-
cia e colheita da leguminosa, os insetos tendem 
a migrar para áreas com algodoeiro.

Entre os inimigos naturais, os parasitoides de 
ovos das espécies Trissolcus basalis e Telenomus 
podisi são os mais importantes, e são capazes de 
ovipositar logo após a emergência, embora o pi-
co de oviposição ocorra no segundo dia após a 
emergência. 

O controle biológico através de fungos entomo-
patógenos é outra estratégia interessante. Como 
forma de superar a barreira química representada 
pela camada epicuticular de algumas espécies de 
pragas, a combinação de doses subletais de inse-
ticidas químicos com entomopatógenos fúngicos 
tem sido estudada. Quintela et al. (2013) rela-
taram uma mistura de conídios de Metarhizium 
anisopliae com dose subletal de tiametoxam au-
mentando significativamente a mortalidade de 
percevejos. 

Para o controle químico de percevejo-marrom, 
inseticidas fosforados e neonicotinoides na meta-
de da dose usual são indicados em mistura com 
cloreto de sódio (sal de cozinha) a 0,5% da calda. 
No uso de equipamentos aéreos, a concentração 
do sal é alterada para 0,75%. O sal apresenta efeito 
arrestante para picadas de prova dos percevejos, 

aumentando o tempo de permanência do inseto 
sobre o alimento e a sua exposição aos inseticidas. 

No início do ataque em plantas de algodão, o 
controle químico nas proximidades dos cultivos 
vizinhos de soja tende a ser suficiente. Em geral, 
a eliminação da população inicial nessas áreas é 
suficiente para manter a cultura do algodão com 
populações reduzidas de percevejos.

Insetos sugadores ocorrendo em alta densi-
dade populacional na cultura do algodoeiro são 
problemas fitossanitários recorrentes. O manejo 
integrado dessas pragas, de acordo com um mo-
nitoramento eficiente, e combinando medidas de 
controle, é a chave para manter essas populações 
abaixo do nível de dano econômico. 

Figura 5 – Percevejo-marrom, 
Euschistus heros: a) adulto; b) ovos

José E. Miranda,
Embrapa Algodão;

Sandra M. M. Rodrigues,
Embrapa Agroindústria Tropical; 

Bruna M. D. Tripode,
Embrapa Algodão
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Organismos entomopatogênicos são alternativa 
para o manejo da mosca-branca; mas devem ser 
utilizados conforme indicações técnicas

A mosca-branca (Be-
misia tabaci) é uma 
praga polífaga que se 
alimenta de mais de 

600 plantas, entre cultivadas e não 
cultivadas. No Brasil, por muito 
tempo, foi considerada uma praga 
ocasional na cultura da soja, mas 
em 2019 foi eleita pelo Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento (Mapa) uma praga-chave 
nas culturas de soja, algodão e fei-
jão. O inseto apresenta diferentes 
biótipos, ou raças, sendo que o 
Biótipo B é o de maior ocorrência 
no Brasil.

O inseto causa danos diretos e 
indiretos às plantas, tanto na fase 
jovem (ninfas) quanto na fase adul-
ta. Os danos diretos são causados 
pela sucção de seiva e injeção de 
toxinas, que ocasionam distúrbios 
fisiológicos nas plantas, como mur-
cha e queda prematura das folhas. 
Os danos indiretos são ocasiona-
dos pela transmissão de doenças 
causadas por vírus, uma vez que 
esse inseto pode transmitir mais de 
130 espécies de vírus. Entre elas, a 
transmissão da doença conhecida 
como “necrose da haste da soja”, 
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causada pelo vírus Cowpea mild 
mottle virus (CpMMV), que causa 
escurecimento do pecíolo, necrose 
da haste, queima do broto e defor-
midade nos grãos, reduzindo dras-
ticamente sua produtividade.

Ademais, durante a alimentação, 
os insetos excretam grande quan-
tidade de substâncias açucaradas, 
que servem de alimento para o cres-
cimento do fungo Capnodium sp., 
causador da fumagina. Ao crescer 
sobre a secreção açucarada, o fungo 
forma uma cobertura escura sobre 
as folhas, o que reduz a capacidade 
fotossintética das plantas e, conse-
quentemente, a produtividade das 
culturas. As perdas de produção 
provocadas pela mosca-branca va-
riam de acordo com a cultura e a 
densidade populacional, podendo 
chegar a 100% em casos extremos, 
principalmente se há transmissão 
de viroses. 

Ciclo de vida 
da mosca-branca  
A mosca-branca é um inseto per-

tencente à ordem Hemiptera (Famí-
lia: Aleyrodidae), cujo ciclo biológico 
se divide nas fases de ovo, ninfa e 

adulto. Esse inseto pode ter de 11 a 
15 gerações/ano, dependendo das 
condições ambientais. Geralmente, 
macho e fêmea ficam pareados 
no momento da cópula (Figura 1). 
Cada fêmea pode colocar de 100 a 
300 ovos durante sua longevidade, 
que pode ser de até 19 dias.

Os ovos apresentam formato 
alongado de cor amarela a alaran-
jada e medem 0,17mm. Passados 
cinco a oito dias da postura, as 
ninfas de primeiro estádio (instar) 
eclodem e se deslocam na folha 
até achar um sítio de alimentação 
(Figura 1). Decorridos mais um a 
três dias, as ninfas mudam para 
o segundo instar, estádio no qual 
os pares de pernas são atrofiados. 
Após dois a três dias, as ninfas mu-
dam para o terceiro instar, que lo-
go é sucedido pelo quarto instar, 
quando as ninfas apresentam dois 
pontos avermelhados correspon-
dentes aos olhos dos adultos em 
formação. A emergência dos adul-
tos ocorre entre cinco e seis dias. 
Portanto, o ciclo de ovo a adulto 
pode levar de 15 a 26 dias, depen-
dendo da temperatura, da umida-
de relativa do ar e de propriedades 
relativas ao hospedeiro. 
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Determinação do 
nível de controle
A tomada de decisão para o 

controle de mosca-branca deve ser 
baseada em amostragens e levan-
tamentos do número de insetos 
na área. A mosca-branca apresen-
ta uma distribuição uniforme na 
lavoura, assim, a sua amostragem 
pode ser realizada de forma alea-
tória, seguindo padrão de caminha-
mento que englobe toda a área de 
cultivo. O tipo de caminhamento 
mais utilizado é o em zigue-zague 
e os números de pontos amostrais 

podem variar de acordo com o ta-
manho da área. É recomendado 
que quantifique todas as fases do 
desenvolvimento do inseto (ovos, 
ninfas e adultos) no terço superior 
das plantas, local onde concen-
tram-se todas as fases de desenvol-
vimento do inseto (Figura 2). 

O nível de controle (NC) da mos-
ca-branca varia de acordo com a 
cultura, sendo diferente para algo-
dão, soja e feijão. Na cultura do al-
godão, é recomendável entrar com 
o controle quando a praga atingir 
60% das plantas com adultos ou 

40% das plantas com ninfas. No ca-
so da soja, é recomendável entrar 
com controle quando a densidade 
populacional atingir entre cinco e 
dez ninfas ou adultos por folíolo. Já 
no caso de feijão, o nível de controle 
baseia-se na presença de um inseto/
planta, população baixa, porque o 
inseto é vetor do mosaico dourado 
do feijoeiro.

Controle 
microbiano
O controle microbiano para mos-

ca-branca tem sido realizado com a 
utilização dos fungos entomopato-
gênicos Beauveria bassiana e Cor-
dyceps (anteriormente = Isaria) fu-
mosorosea. Atualmente, existem 37 
produtos microbianos para contro-
le de mosca-branca registrados no 
Mapa, sendo 34 produtos à base de 
Beauveria bassiana e três produtos 
à base de Cordyceps fumosorosea. 
No campo, esses fungos têm sido 
aplicados tanto em combinação com 
produtos químicos quanto em apli-
cações isoladas. 

A ação de fungos entomopato-
gênicos (modo de ação) no controle 
da praga inicia-se com a adesão dos 
conídios ao tegumento e posterior 
penetração no corpo do inseto (Figu-
ra 3). Os conídios aderidos ao corpo 
do inseto germinam em poucas ho-
ras. Para a germinação, os conídios 
necessitam de condições ambientais 
favoráveis (“alta umidade”, >65%; 
temperatura de 25°C-30°C e “bai-
xa radiação solar”). A germinação 
do conídio resulta na formação de 
uma estrutura chamada “tubo ger-
minativo”, que desenvolve e forma 
o “apressório”, estrutura de fixação 
e penetração do fungo. O apressório 
também libera enzimas “quitinases 
e lipases”, que degradam a cutícula 
do inseto, favorecendo a penetração 

Figura 1 - Ciclo de vida de Bemisia tabaci biótipo B em soja em temperatura 
de 25°C e umidade relativa de 70%

Figura 2 - Distribuição espacial das fases de desenvolvimento de Bemisia 
tabaci no dossel de plantas de algodão, soja e feijão
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para o interior do corpo da praga. 
Dentro do inseto, o fungo passa 

a produzir toxinas que são liberadas 
na hemolinfa do inseto (corrente 
sanguínea do inseto). À medida que 
o fungo desenvolve, ele consome to-
dos os nutrientes do corpo do inseto, 
processo que culmina no rompimen-
to do tecido do inseto no sentido 
oposto (saída do patógeno), produ-
zindo novos conídios (Figura 4). Esse 
processo é chamado de esporulação 
e só ocorre em condições ambientais 
de alta umidade e temperatura entre 22°C e 30°C. Com 
a esporulação, os conídios são disseminados pelo vento, 
água ou mesmo por insetos e podem provocar a morte 
de outros insetos sadios não atingidos na aplicação, au-
mentando ainda mais a eficácia de controle. 

O ponto-chave para obter alta eficiência no controle 
de mosca-branca com a aplicação de fungos entomopa-
togênicos é ter cuidados com a tecnologia de aplicação 
do produto (principalmente com a cobertura da pulveri-
zação, pois o fungo "funciona" por contato) e a compati-
bilidade com os produtos químicos em mistura. 

Para determinar a área de cobertura podemos utilizar 
de tecnologias já disponíveis, como Check life (Kimber-
lit/Bionat) ou mesmo papel hidrossensível. A tecnolo-
gia Check life fundamenta-se na utilização de adjuvante 
específico colocado na calda de pulverização. Os locais 
atingidos pela calda contendo adjuvante mais os micro-
-organismos ficam de coloração fluorescentes (Figura 
5, direita). No entanto, essa verificação de cobertura/
deposição só é possível com observação da folha em 
equipamento específico (Check life). Em folhas sem o 
equipamento não é possível verificar a área de cober-
tura (Figura 5, esquerda). Quanto melhor for a área de 
cobertura, melhor é a eficiência de controle. 

A compatibilidade de produtos químicos com os fun-
gos entomopatogênicos é de fundamental importância 
para evitar a morte dos conídios no tanque de pulveri-
zação. Portanto, deve-se evitar a mistura com fungicidas 
químicos e produtos danosos aos conídios na mistura 
de calda.

Figura 3 - Mecanismo de ação de Beauveria bassiana para controle de mosca-
-branca (Bemisia tabaci) (Adaptado de Mascarin e Jaronski, 2016)

Figura 4 - Ninfa de mosca-branca (Bemisia tabaci biótipo B) sadia e 
infectada/esporulada por Beauveria bassiana (esquerda); adultos 

mortos e esporulados em folha de algodão (direita)

Figura 5 -  Avaliação da cobertura de pulverização (tecnologia Kimberlit/Bionat-
Check life) sobre folhas de soja contendo ninfas de mosca branca (Bemisia 
tabaci); demarcação das ninfas de mosca branca presentes na folha de soja 
tratada (esquerda); círculos vermelhos na região de coloração azul fluorescente 
indicam as ninfas de mosca-branca atingidas pela calda de pulverização 
(direita); regiões escuras representam locais não atingidos pela calda (direita)

Marcos Roberto Conceschi,
Álefe Vitorino Borges,

Igor Henrique Sena da Silva,
Bionat

Autores explicam o uso de fungos entomopatogênicos 
no manejo da mosca-branca

23 ninfas
atingidas

22 ninfas
atingidas

1 ninfa não
atingida

Folha pulverizada Imagem da deposição da pulverização
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No momento certo
Manejo da brusone não se resume à escolha de um fungicida; 

aplicar na época correta é tão importante quanto a opção por determinada molécula

Durante todo o ciclo, 
a cultura do arroz 
está sujeita à ocor-
rência de algumas 

doenças, entre elas destaca-se 
a brusone, causada pelo fungo 
Magnaporthe oryzae (Herbert) 
Barr, Pyricularia oryzae (Cooke) 

Sacc. Apesar dos esforços intensi-
vos para o seu controle, ela conti-
nua sendo, mundialmente, a mais 
importante doença do arroz. É 
responsável por prejuízos econô-
micos anuais da ordem de 10% a 
30%, podendo ocasionar a perda 
de toda produção, dependendo 

ARROZ
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da severidade da doença e tor-
nar o cultivo inviável em algumas 
regiões (Figura 1). O poder dessa 
doença, em limitar a produtivida-
de, é uma ameaça contínua para 
a segurança alimentar em alguns 
países.

A brusone ocorre desde o está-



dio de plântula até a fase de matu-
ração da cultura. Os sintomas nas 
folhas iniciam-se com a formação 
pequenas pontuações de cor mar-
rom que crescem formando as le-
sões que aumentam em tamanho 
e quantidade, tornam-se elípticas, 
com margens marrons e centro 
cinza ou esbranquiçado (Figura 
2A). Em condições ambientais 
favoráveis (temperaturas e umi-
dade relativa elevadas), as lesões 
coalescem (se juntam) e causam a 
morte das folhas e, muitas vezes, 
da planta inteira (Figuras 2B, 2C). 
Ao infectar as folhas do arroz, a 
brusone causa danos indiretos na 
produção, reduzindo a área foliar 
fotossintetizante com reflexo dire-
to na produção de grãos, número 
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de panículas férteis e na quan-
tidade e qualidade dos grãos e, 
consequentemente, no potencial 
produtivo da cultura.

Os sintomas característicos nos 
nós e entrenós são lesões de cor 
marrom (Figura 3 A, B, C, F), que 
podem atingir as regiões do col-
mo (entrenós) próximas aos nós 
atacados. A brusone nas panículas 
do arroz, afeta diretamente a pro-
dutividade, o patógeno coloniza 
o primeiro nó abaixo da panícula, 
sendo conhecida como brusone 
do pescoço (Figura 3 D, E); onde 
uma lesão marrom circunda a re-
gião nodal e provoca o estrangu-
lamento, impedindo o acúmulo de 
carboidratos nos grãos, reduzindo 
o peso e a porcentagem dos grãos 

formados. As panículas ficam es-
branquiçadas, sendo facilmente 
identificadas no campo (Figura 4), 
e são facilmente distinguidas de 
panículas brancas ocasionadas por 
ataque de insetos pragas, ou por 
deficiência hídrica. Diversas partes 
da panícula, como ráquis, ramifi-
cações primárias e secundárias e 
pedicelos, também são infectadas.

A planta é mais vulnerável à 
doença na fase vegetativa, aproxi-
madamente, entre os 20 e 40 dias 
após plantio (V2 e V5) e, depois 
na fase reprodutiva, logo após a 
emissão do cacho (R2 a R4) até o 
enchimento dos grãos (Figura 5).

A entrada da brusone nas la-
vouras ocorre principalmente por 
meio de sementes infectadas; 

Alexandre Limberger
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restos culturais infectados; inóculo 
(esporos) carregados pelo vento, 
plantas daninhas hospedeiras do 
fungo.

A ocorrência e a severidade da 
brusone, bem como os danos por 
ela causados, variam em função de 
uma série de fatores, como: o siste-
ma de cultivo, as práticas culturais 
adotadas, o grau de suscetibilidade 
da cultivar, as condições climáticas, 
o nível de inóculo do patógeno, o 
momento em que a doença se ins-
tala na cultura, entre outros. 

Como reduzir os danos 
causados pela brusone
Os danos podem ser reduzidos 

por meio do controle sustentá-
vel da doença, o qual requer um 
manejo integrando resistência ge-
nética, tratos culturais, controle 
químico e biológico, estes, quando 
utilizados separadamente, normal-
mente, não são eficientes, porém 
se adotados em conjunto aumen-
tam a probabilidade de controle, 
sem prejudicar a rentabilidade e o 
ambiente. 

O manejo da cultura, envolve 
todas as práticas empregadas du-
rante toda a condução da lavou-
ra, desde a escolha da cultivar, 

preparo do solo até a colheita no 
momento correto, para evitar per-
das. Algumas destas medidas de 
manejo são: análise de fertilida-
de do solo; bom preparo do solo; 
adubação equilibrada (segundo 
análise de fertilidade), evitando 
crescimento vegetativo exagerado 
da planta; uso de sementes de boa 
qualidade fitosanitária e fisiológi-
ca; o plantio feito em um período 
mínimo de tempo e iniciado no 
sentido contrário à direção predo-
minante do vento; incorporação 

dos restos culturais; profundidade 
de plantio uniforme; densidade de 
plantio recomendada para a culti-
var ou sistema de plantio; controle 
de plantas daninhas; destruição 
de plantas voluntárias e doentes; 
bom nivelamento e/ou sistema-
tização do solo; manutenção no 
nível adequado de água de irri-
gação durante o ciclo da planta; 
dimensionamento adequado dos 
sistemas de irrigação e drenagem; 
diversificação de cultivares; entre 
outras.

Figura 1 - Lavoura de arroz irrigado sob alta severidade 
de brusone, com redução da área foliar fotossintetizante

Figura 2 - Sintomas da brusone em arroz: (a) pequenas pontuações de cor marrom que crescem, formando 
as lesões que aumentam em tamanho e quantidade; (b) lesões se juntam, queimando a superfície foliar
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Resistência 
genética
O componente mais importante do manejo integra-

do da brusone é a resistência genética, porém visando 
a proteção do potencial produtivo de cada cultivar, 
deve-se sempre combinar com as demais medidas de 
controle integrantes do manejo. No atual cenário, o 
controle químico da brusone do arroz é uma tecnolo-
gia valorosa, necessária e satisfatória, porém pode ser 
onerosa, muitas vezes, fora do alcance dos pequenos 
produtores, além do risco de resíduos nos grãos e perda 
de eficiência, se mal manejada.

O patógeno, M. oryzae, apresenta vários mecanismos 
genéticos, além de ser influenciado pelo ambiente e 
pelas práticas de manejo da cultura que, com frequên-
cia, determinam variações intraespecíficas, conhecidas 
como raças. Como já é de conhecimento, a rápida “que-
bra” da resistência das cultivares geneticamente resis-
tentes é explicada pela complexa biologia do fungo ao 
adaptar-se rapidamente aos novos genes de resistência. 
Aliada à biologia do patógeno, a extensão das lavouras 
com uma mesma cultivar (uniformidade genética das 
cultivares), isto é, mesmos genes de resistência, exerce 
uma pressão de seleção, direcionando as mudanças na 
frequência dos alelos mutantes na população do pató-
geno, tornando ainda mais rápida a adaptação, resul-
tando na suplantação da resistência. Criando condições 
favoráveis para a dispersão e o aumento de danos as-
sociados à brusone.

Entre algumas alternativas para dificultar ou atrasar 
a rápida adaptação do patógeno, está a diversificação 
de genes de resistência, como ferramenta promissora 
para diminuir o impacto da população de M. oryzae so-
bre as cultivares comerciais de arroz. Para diversificar 
genes de resistência é necessário utilizar combinações 
de cultivares, comprovadamente portadoras de genes 
diferentes de resistência. Cultivares que possuam genes 
de resistência diferentes hospedam populações diferen-
tes do patógeno, diminuindo a prevalência de um único 
patótipo ou raça. Como resultado, os inóculos produzi-
dos pelas diferentes cultivares são, geralmente, aviru-
lentos (não causam sintomas) e ainda desencadeiam o 
sistema de defesa em outras cultivares que possuem 
resistência específica à outra raça. A disseminação de 
uma única raça do fungo é reduzida quando a área é 
plantada com diferentes cultivares com diferentes ge-
nes de resistência específica (Figura 6). 

Figura 4 - Sintomas na panícula provocados pela 
brusone: panícula branca e massa acinzentada de 

esporos do patógeno na base da panícula

Figura 3 - Ocorrência de brusone nos colmos (A) externa e (B) 
internamente; (C) nos nós; (D e E) no último nó da panícula 

(brusone do pescoço); (F) no nó na base da planta

Fotos Sebastião José de Araújo
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Na safra 2017/2018 foi avalia-
da a melhor combinação, entre 
as cultivares geneticamente me-
lhoradas, visando menor severi-
dade de brusone nas folhas e nas 
panículas, para uma determinada 
população de patógenos como 
método sustentável de controle da 
doença em várzeas tropicais.  Fo-
ram observadas diferenças entre 
os tratamentos (combinações de 
quatro cultivares) em que as cul-
tivares apresentaram diferentes 
porcentagens de área infectada, 
dependendo da combinação de 
cada tratamento. 

O efeito barreira é evidencia-
do para a severidade da brusone 
foliar nas cultivares, dentro das 
combinações e, de 4 combinações 
em que a cultivar BRS Catiana fez 
parte, em três delas a severidade 
de brusone nas folhas foi de 1,67% 
de área infectada comparado a 
um outro tratamento em que essa 
mesma cultivar, em outras combi-
nações de cultivares, apresentou 
severidade de 43% de área foliar 
infectada. A Menor severidade da 
brusone nas folhas pode resultar 
em menor pressão de inóculo na 
lavoura, na fase de emissão da 

panícula. O mecanismo de controle 
pela diversificação das cultivares é 
semelhante ao das multilinhas, no 
que se refere a: redução na frequ-
ência de plantas suscetíveis; efeito 
de barreira fornecido pelas plantas 
resistentes; lenta adaptação do pa-
tógeno à mistura; e suscetibilidade 
diferencial dos componentes para 
diferentes raças fisiológicas do pa-
tógeno. 

Controle químico: 
momento da aplicação
A brusone, por ter capacidade 

de destruição rápida das plantas de 
cultivares suscetíveis, sob condições 
ambientes favoráveis, no passado 
próximo levou ao uso indiscrimina-
do de aplicação de fungicida como 
método isolado para solucionar o 
controle da doença. Mas em muitos 
casos, não garantiu a manutenção 
da produtividade e principalmente 
o aumento de lucratividade. Isto 
acarretou na perda de eficiência de 
alguns bons fungicidas. 

O emprego de fungicidas para 
o manejo da brusone deve ser uti-
lizado como mais uma ferramenta 
dentro do Manejo Integrado da 
Doença e não apenas como um 

Figura 5 - Ciclo fenológico da planta de arroz versus vulnerabilidade à brusone

Fonte: Miranda et al., 2022

Figura 7 - Monitoramento da lavoura de arroz para identificar os
sintomas de brusone nas fases (A) vegetativa e (B) reprodutiva

Figura 6 - Representação gráfica da 
população do patógeno sobre lavouras 
de arroz: (A) população do patógeno 
em áreas com diversificação de cul-
tivares resistentes; (B) população do 
patógeno em áreas sem diversificação 
de cultivares resistentes

Ilustração Marcos Túlio B. da Silva
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método isolado de controle. A uti-
lização do controle químico de do-
enças na cultura do arroz deve ter 
como objetivo a manutenção do 
potencial produtivo e da qualidade 
da produção, protegendo a cultura 
dos efeitos prejudiciais das doenças.

A escolha do momento e o nú-
mero ideal de aplicações de fun-
gicidas na cultura do arroz é uma 
decisão difícil e depende de vários 
fatores. Como alguns deles, é pos-
sível citar o nível de suscetibilidade 
da cultivar, o manejo utilizado na 
condução da lavoura, a presença 
de inóculo do patógeno e de focos 
da doença na lavoura, o histórico 
de ocorrência de brusone na área, 
o estádio fenológico da cultura, a 
presença de condições climáticas 
favoráveis à brusone, o estado nutri-
cional da lavoura e o monitoramen-
to contínuo, entre outros auxiliando 
assim no uso de fungicidas de modo 
racional, sempre que o nível de da-
no econômico exigir.

A aplicação de fungicidas é uma 
estratégia complementar de con-
trole que protege o potencial pro-

dutivo da cultivar. Deve ser uma 
medida preventiva, porém, no 
caso da pulverização na fase ve-
getativa, deve-se aplicar tão lo-
go observe o aparecimento dos 
primeiros sintomas (Figura 7A), 
devendo-se considerar as outras 
medidas adotadas e o manejo 
dado à lavoura, para auxiliar na 
tomada de decisão. 

Na fase reprodutiva, em uma 
cultivar suscetível, recomenda-
-se, também considerando o his-
tórico da lavoura, que a primeira 
aplicação seja feita no final do 
emborrachamento, R2 (até 5% de 
emissão de panícula) (Figura 7B) 
preventivamente e uma segunda 
aplicação entre dez e 15 dias após 
a primeira, de acordo como o po-
der residual do fungicida utilizado. 
É importante respeitar o período 
de carência dos produtos utiliza-
dos (hoje entre os produtos mais 
utilizados nas lavouras de arroz, o 
período de carência varia entre 30 
a 45 dias). Deve-se prestar aten-
ção à época da última aplicação 
do fungicida. 

O controle químico reduz a 
quantidade inicial de inóculo e a 
velocidade de avanço da doença. 
Normalmente não recupera os 
danos já causados, mas garante o 
potencial produtivo das cultivares 
quando aplicada a molécula certa 
no momento e na dose corretos. 

Manejo é conjunto 
de ações
Para o manejo racional e sus-

tentável da brusone, deve-se re-
correr ao conjunto de medidas: 
controle genético, cultural e quí-
mico e biológico. Estas são as me-
lhores ferramentas para proteger 
a lavoura, além de maximizar a 
produtividade e rentabilidade.

O primeiro passo é a diagnose 
correta da doença. Para isso, a la-
voura deve ser monitorada cons-
tantemente e as plantas examina-
das por inteiro (Figura 7 A, B). Por 
meio do monitoramento se iden-
tifica o surgimento dos primeiros 
focos da doença na lavoura. A 
atenção do produtor no manejo 
da lavoura deve ocorrer durante 
todo o ciclo de produção.

Figura 8 - Componentes do manejo integrado da brusone no arroz

Valácia explica qual época correta para 
aplicar fungicida no combate à brusone

Valácia Lemes da Silva-Lobo,
Embrapa Arroz e Feijão
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Trabalho 
conjunto
Pesquisa mostra que braquiária em conjunto 
com milho pode melhorar propriedades do solo

MILHO
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O Sistema plantio direto 
(SPD) é composto por 
três pilares: mínimo re-
volvimento do solo, rota-

ção de culturas e presença de palhada. 
Para a manutenção da palhada é ideal a 
escolha de culturas que produzam boa 
biomassa vegetal, com boa densidade 
e que perdurem no campo. Para isso 
é importante conhecer as espécies a 
serem utilizadas. Uma alternativa que 
busca manter a cultua rentável e pro-
duzir biomassa é o consórcio. Existem 

várias combinações possíveis, 
como o consórcio de milho com 
braquiária. Essa opção vem ga-
nhando força devido às inúmeras 
vantagens da gramínea.

A braquiária (Urochloa) possui 
boa produção de massa seca e seu 
tempo de decomposição atende 
às necessidades do sistema. 

É possível antecipar a implanta-
ção da braquiária, estratégia que 
favorece o desenvolvimento da 
cultura, principalmente em área 

de inverno seco. É interessante 
ressaltar as várias possibilidades 
da implantação da gramínea, po-
dendo ser a lanço, antes da seme-
adura do milho; simultânea, onde 
ambas as culturas são implantadas 
ao mesmo tempo, na mesma linha 
ou na entre linha da cultura do mi-
lho. Essa opção evita a passagem 
de dois implementos na área, re-
duzindo o consumo de combustí-
vel e a compactação.

Além da formação de palhada, 
a braquiária possui sistema radicu-
lar profundo e agressivo que tem 
grande importância para melho-
rar a estrutura do solo e romper 
camadas compactadas. Ela tam-
bém é responsável por trazer, no 
longo prazo, nutrientes que estão 
em camadas mais profundas para 
a superfície, criar galerias com a 
decomposição de suas raízes que 
melhoram o desenvolvimento das 
raízes das culturas subsequentes e 
a infiltração de água no solo. 

Com isso, o objetivo deste tra-
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balho foi avaliar o efeito do con-
sórcio de Braquiária ruziziensis 
semeada na entre linha do milho 
nos atributos químicos do solo.

O trabalho foi realizado no Sí-
tio São Jerônimo, município de 
Cândido Mota/SP (22°53'29.41" 
e 50°25'39.75"). A área experi-
mental foi de 8ha. O solo foi clas-
sificado como Latossolo Vermelho 
muito argiloso, com 55% de argila, 
19% de silte e 26% de areia.

Os híbridos simples de milho 
utilizados foram: 30s31 Pioner, 
3431 Pioner e 315 Dekalb, con-
sorciados (C) e não consorciados 
(NC) com Braquiaria ruziziensis, 
semeada simultaneamente na 
entre linha do milho por meio de 
mecanismo sulcador e dessecada 

em outubro.
Durante a implantação do ex-

perimento foi realizada adubação 
no sulco de plantio com 500kg/
ha da fórmula comercial (08-20-
20) e adubação de cobertura de 
200kg/ha.

Foi utilizado o delineamento 
experimental inteiramente casual. 
As amostragens foram compostas 
de seis pontos de um metro linear 
por tratamento (C e NC), com qua-
tro repetições. O solo foi coletado 
em dezembro, com a soja em es-
tágio fenológico R3.

Os atributos avaliados (Tabela 

Atributos

pH

Ca, Mg e Al

Acidez trocável (H+Al)

K e P

CTC efetiva

Matéria Orgânica (MO)

Métodos

Determinação através do pHmetro

Extração com KCl

Acetato de cálcio

Extração com Mehlich-1

Soma de cátions 

Oxidação da MO

Tabela 1 – Atributos químicos
do solo e métodos utilizados

Figura 1 - Pilares do Sistema Plantio Direto (SPD)

1) foram analisados segundo Te-
desco et al. (1995).

Os dados foram submetidos à 
análise de variância. As análises 
estatísticas foram realizadas no 
programa R e foi efetuado o teste 
T de Student.

Na camada superficial de 0,0m 
- 0,10m, o efeito do consórcio com 
Braquiaria ruziziensis (Tabela 2) foi 
significativo apenas para K e satu-
ração de bases (V%), enquanto na 
camada de 0,10m – 0,20m foi sig-
nificativo para K, Mg, Ca, SB e CTC. 

As alterações dos atributos 
químicos do solo, promovidas 

Smaylla El Kadri Ceccatto



 

C

NC

p-Valor

K

P1

0,48

0,33

0,02*

Tabela 2 – Atributos químicos do solo em área consorciada (C) e não consorciada (NC)

P2

0,27

0,11

0,002*

Mg

P1

2,37

2,27

0,58

P2

1,39

1,12

0,0065*

SB

P1

32,39

27,62

0,09

P2

35,39

28,49

0,02*

Ca

P1

12,59

12,87

0,85

P2

10,13

8,18

0,029*

CTC

P1

32,01

36,40

0,09

P2

39,18

32,18

0,018*

V%

P1

88,51

84,17

0,045*

P2

89,35

87,81

0,23

cmolc/kg %

*Significativo estatisticamente pelo teste T; SB – Soma de bases; V% - Saturação de bases; P1 – Profundidade 0-0,10m; P2 – Profundidade 0,10-0,20m; 

pelo acúmulo de resíduos vege-
tais na superfície do solo, podem 
ser explicadas pela liberação de 
nutrientes durante o processo de 
decomposição da massa vegetal 
pelos micro-organismos presentes 
no solo (Costa et al., 2015).

O aumento de potássio (K) 
através do aporte de material 
vegetal também foi observado 
por Calonego et al. (2005), que, 
trabalhando com milheto, de-
monstraram que à medida que a 
planta dessecada entra em pro-
cesso de senescência associado a 
chuvas, a biomassa libera K, que 
retorna ao solo. Além da libera-
ção do potássio pela biomassa, 
outro fator que pode ter ajudado 
na superioridade dos valores de 
K no consórcio é a ação dos áci-
dos orgânicos liberados durante 
a decomposição, que auxiliam na 
redução da perda de K em pro-
fundidade.

A superioridade nos teores 
de cálcio (Ca) e magnésio (Mg) 
na área de consórcio em rela-
ção aos demais sistemas é de-
vido, provavelmente, ao aporte 
desses nutrientes pelos resídu-
os orgânicos e à liberação por 
meio da decomposição da ma-
téria orgânica, das raízes e dos 
resíduos vegetais da forragem 
preexistente.

Merlin et al. (2013) relataram 
que o crescimento radicular de 
Braquiaria ruziziensis aumenta a 
disponibilidade de fósforo (P) na 
solução do solo. Calonego et al. 
(2012) quantificaram a liberação 
significativa de nutrientes após 
a mineralização da palha de bra-
quiária.

A braquiária, por ter o sistema 
radicular denso e profundo, ajuda 
no movimento ascendente desses 
nutrientes, pois consegue absor-
vê-los de maiores profundidades 
que outras plantas.

Com isso, pode-se concluir 
que as plantas de cobertura Bra-
quiaria ruziziensis promovem 
melhorias dos parâmetros quí-
micos do solo.

Lara Marie Guanais Santos,
UEL;

Vinicius Andrade Favoni, 
Fatec;

Smayla El Kadri Ceccatto, 
Natassia Magalhães Armacolo, 

Gabriel Danilo Shimizu, 
José Victor Freitas dos Santos, 

Ricardo Ralisch,
Otávio Jorge Grigoli Abi Saab,

UEL
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As plantas de cobertura Braquiaria ruziziensis promovem 
melhorias dos parâmetros químicos do solo
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Décio Luiz Gazzoni, 
Embrapa Soja, membro do CCAS

Coluna Agronegócios

reduz a taxa de fotossíntese, a floração 
e a polinização diminuem e o desenvol-
vimento da semente é afetado. A faixa 
de ultravioleta A (315nm-380nm) pode 
causar alongamento das plantas.

- Luz azul: corresponde ao pico mais 
intenso de absorção da radiação pelas 
plantas, portanto o processo fotossinté-
tico é mais eficiente quando há luz azul. 
Ela é responsável pelo crescimento vege-
tativo e foliar e é importante para mudas 
e plantas jovens, pois ajuda a reduzir o 
estiolamento das plantas.

- Luz Vermelha Próxima: esse é o ou-
tro pico de absorção de luz pelas folhas. O 
fitocromo (um fotorreceptor) responde 
positivamente à luz vermelha. É impor-
tante na regulação da floração e frutifi-
cação. Também ajuda a aumentar o diâ-
metro do caule e promove a ramificação.

- Luz Vermelho Distante (700nm-
-770nm): essa luz pode causar alonga-
mento da planta e desencadear a flora-
ção em plantas de dia longo.

O alongamento da planta ocorre 
quando a relação Vermelho:Vermelho 
Distante é baixa. Em outras palavras, 
quando as plantas estão mais expostas 
ao vermelho extremo do que ao verme-
lho. Na natureza, vemos esse fenômeno 
quando as plantas são sombreadas por 
plantas vizinhas; as plantas sombreadas 
recebem uma proporção maior de luz 
vermelha distante e tendem a crescer 
mais altas para alcançar mais luz. Isso 
pode se tornar um problema com cultu-
ras em estufas que são sombreadas por 
cestas suspensas ou são plantadas muito 
próximas umas das outras.

Em resumo, é necessário que ocor-
ra uma incidência adequada de energia 
proveniente do sol para que ocorra o 
máximo de fotossíntese. Em dias de 
forte nebulosidade, a taxa fotossinté-
tica diminui. Ela também depende da 
qualidade de luz, que é influenciada 
pela nebulosidade e pelo sombrea-
mento das plantas.

Realmente, quando aumenta a incidência 
de energia, logo após o LCP, a relação entre 
radiação fotossinteticamente ativa e fotos-
síntese líquida assume uma forma quase 
linear. Mas ela se torna curvilinear a par-
tir de determinado ponto, até que ocorra 
uma estabilização. Ocorre que, conforme 
a intensidade da luz aumenta, a taxa fo-
tossintética atinge um ponto máximo, que 
é o LSP. Quando esse ponto é alcançado, 
a curva da taxa de fotossíntese torna-se 
invariável e insensível ao acréscimo de in-
cidência de energia.

Qualidade da luz
Porém, não é apenas a intensidade 

luminosa que determina a taxa fotossin-
tética, a qual depende, também, da qua-
lidade da luz (comprimento de onda). O 
sol é a grande fonte emissora de energia 
para fotossíntese e emite comprimentos 
de onda entre 280nm e 2.800nm (97% 
da distribuição espectral total). O espec-
tro pode ser dividido em três regiões: 
ultravioleta (100nm-380nm), luz visível 
(380nm-780nm) e infravermelho (700nm-
-3.000nm). A energia mais alta correspon-
de aos comprimentos de onda mais bai-
xos, assim a faixa do espectro ultravioleta 
tem maior densidade energética que a 
região do infravermelho. 

A luz visível é dividida em: violeta 
(380nm-430nm), azul (430nm-500nm), 
verde (500nm-570nm), amarelo (570nm-
-590nm), laranja (590nm-630nm) e ver-
melho (630nm-770nm). As plantas uti-
lizam a radiação contida entre 400nm-
-700nm para a fotossíntese, razão pela 
qual essa faixa é conhecida como Radiação 
Fotossintética Ativa (PAR). A clorofila, pig-
mento verde das folhas responsável pela 
absorção do PAR, apresenta dois picos de 
absorção: a luz azul e a vermelha. As fo-
lhas absorvem pouco verde e o refletem 
de volta, sendo o motivo pelo qual vemos 
as folhas na cor verde.

Cor da luz
As cores da luz (comprimentos de on-

da) têm efeitos diferentes nas plantas:
- Luz ultravioleta: causa danos ao DNA, 

Fotossíntese e a produtividade da soja

A produtividade potencial de 
uma planta é definida por 
suas características genéti-
cas. Entretanto, para que o 

potencial produtivo seja atingido, é neces-
sário que as condições ambientais sejam 
ideais, o que dificilmente ocorre. Assim, 
a produtividade verificada em campo é 
a decorrente da modulação do potencial 
genético pela adequação das condições 
ambientais. Nesse artigo, analisaremos, 
especificamente, a captura de energia na 
fotossíntese para formação de fotossinta-
tos – à base da produtividade.

Energia
As plantas usam a luz como fonte de 

energia para a fotossíntese. A taxa fo-
tossintética é altamente dependente da 
quantidade de luz, sendo maior conforme 
aumenta a radiação fotossinteticamente 
ativa (PAR, na sigla em inglês), até deter-
minado limite. Os carboidratos produzidos 
durante a fotossíntese são armazenados e 
usados pela planta para seu crescimento, 
desenvolvimento e para a formação de se-
mentes ou estruturas de armazenamento 
(tubérculos, frutos). 

Existem dois conceitos importantes 
relacionando a incidência de energia e a 
fotossíntese. O primeiro deles demarca o 
início do processo de fotossíntese, que po-
de ocorrer em diferentes níveis de energia 
luminosa, variável em função da espécie 
vegetal, sendo denominado de ponto de 
compensação de luz (LCP, na sigla em in-
glês). Define-se esse ponto como sendo o 
momento em que a energia é suficiente 
para a atividade fotossintética produzir 
mais oxigênio do que o necessário para 
a respiração da planta. Da mesma forma, 
a liberação de dióxido de carbono, por 
meio da respiração pela planta, deve ser 
menor do que o dióxido de carbono total 
usado pela planta para a fotossíntese. Ou 
seja, no ponto de compensação de luz, a 
fotossíntese líquida é igual a zero.

O segundo conceito trata do ponto de 
saturação de luz (LSP, na sigla em inglês). 
Em teoria, quanto maior a incidência lumi-
nosa maior a taxa fotossintética da planta. 

CC
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Curtas e boas
TRIGO - O mercado do trigo em 2022 

foi o melhor já visto no Brasil para os 
produtores. Com a exportação, houve li-
quidez. E cotações internas atrativas. O 
mercado já prepara-se para uma grande 
safra em 2023. O grão foi lucrativo e deve 
continuar em razão da guerra na Ucrânia. 
Houve problema na safra de inverno do 
Hemisfério Norte, principalmente nos 
EUA, que sofreu com o clima. O quadro 
mundial é de produção menor que o con-
sumo. Seguiremos consumindo estoques. 
E dando fôlego positivo às cotações.

EUA - Os produtores definem o plantio 
da nova safra, que começa em abril, neste 
mês de fevereiro. Tudo aponta que devem 
seguir plantando bastante milho, que no 

Vlamir Brandalizze
Brandalizze Consulting

Instagram: @brandalizzeconsulting

Brasil. O velho ditado de que o agro não para está mais do 
que atual neste momento. Mas temos que ficar vigilantes. 
Qualquer atitude dos governos mexendo no sistema pode 
imediatamente tirar o setor do rumo. E aí andaremos como 
nossos vizinhos, que foram taxados e estão sem expectati-
va de recuperação. 

Vamos para uma nova safra recorde. A soja pode até ul-
trapassar as 150 milhões de toneladas. O milho pode ir a 
130 milhões de toneladas. O trigo, com potencial de 11 a 12 
milhões de toneladas, pela primeira vez na Historia do Brasil 
poderá superar o arroz (10 milhões de toneladas).

Brasil inicia a colheita de uma supersafra

O ano de 2022 foi um grande ano de exportações e 
abastecimento do mercado. Tivemos a soja tra-
zendo mais de US$ 60 bilhões; setor da carne com 

quase US$ 30 bilhões; milho com mais de US$ 12 bilhões, e 
além de laranja, açúcar, café e inúmeros outros produtos que 
trouxeram US$ 159 bilhões frente aos US$ 120 bilhões de 
2021. Este ano de 2023 inicia com potencial de novo recorde. 
Há expectativas de que a soja possa atingir US$ 70 bilhões. 
Carne, US$ 30 bilhões. Milho, US$ 15 bilhões. 

Essa roda do agronegócio que não para de girar segui-
rá trazendo segurança alimentar mundial e divisas para o 

Coluna Mercado Agrícola
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A safra de milho já está em colheita. A safra de verão ou pri-
meira safra passou a safrinha do ano passado, que embarcou mais 
de 43,4 milhões de toneladas (20 milhões de toneladas no ano an-
terior). Assim, o milho se tornou um dos grandes produtos do agro 
na exportação. Neste ano de 2023 poderemos bater a marca de 
50 milhões de toneladas e até mesmo superar os EUA.

 O ano de 2022 foi marcado por novos recordes de exportações 
da soja, que teve faturamento acima dos US$ 60 bilhões. Em 2023, 
pode ultrapassar os 150 milhões de toneladas. A colheita começou 
com produtividades recordes. Há possibilidade de ultrapassar os 
US$ 70 bilhões em exportações. O farelo deve ter valores baixos 
para o setor de ração. A soja segue o maior produto do Brasil.

O feijão teve uma safra pequena em área e pequena em pro-
dução neste começo de 2023. Com isso, as cotações serão firmes 

O mercado do arroz, que em 2022 exportou mais de 2,2 mi-
lhões de toneladas de base casca, começa 2023 com potencial 
menor de produção e indicativos firmes. Os produtores gaúchos 
sofreram com a falta de água até o dia 20 de janeiro. Alguns aban-
donaram áreas. Dos mais de 863 mil hectares plantados, a colheita 
deve ficar em menos de 800 mil hectares. A produção deve ficar 
menor que as projeções. A Conab ainda mantinha expectativa de 
produção bem acima de dez milhões de toneladas. Agora, aponta 
que pode ficar abaixo. Teremos um ano apertado de abastecimen-
to. Estados importantes como o Tocantins, que tradicionalmente 
planta 125 mil hectares de arroz irrigado, nesta safra está com 
apenas 75 mil hectares. A safra atenderá a um mercado que deve 
ter avanço em demanda e cotações firmes no ano.       

Milho

Soja

Feijão

pelo menos até a entrada da segunda safra que vem em abril e 
maio. O produto da linha do carioca nobre tem valores acima dos 
R$ 400,00. O preto, mesmo em colheita no Sul, mostra indicativos 
batendo as portas dos R$ 300,00. De maio em diante o mercado 
deve estar novamente abastecido.

Arroz

último ano apresentou grandes perdas. 
A soja deve seguir estável (também teve 
grandes perdas). Há potencial de ir perto 
de 400 milhões de toneladas no milho e 
125 milhões na soja. Lembrando que esta-
rão entrando em ano de El Niño, período 
que já causou grandes perdas.

CHINA - A China começou 2023 na 
calmaria e tendo o feriadão do Ano-novo 
Lunar, entrando no Ano do Coelho, que 
normalmente é um bom ano para a eco-
nomia, que tende a correr. O país quer 
recuperar o ritmo. E isso pode ser positivo 
para as commodities agrícolas.

ARGENTINA - Os argentinos perderam 
em 2022 com seca. Em 2023, tiveram 
problemas novamente. Apesar de algu-

mas chuvas no final de janeiro, seguem 
perdendo potencial produtivo e a safra 
devendo ser muito menor que as expecta-
tivas iniciais. Operadores locais apontam 
que a soja dificilmente superará muito 
os 40 milhões de toneladas (expectativas 
iniciais de 50 milhões). O milho pode não 
passar de 45 milhões de toneladas, frente 
a estimativas de 52 milhões no plantio. 
Novamente, os produtores sofrem e são 
fortemente penalizados por elevados tri-
butos cobrados pelo governo.



à sociedade são imensos, sem falar 
nos ganhos ambientais, contribuin-
do para que o Brasil cada vez mais 
se caracterize como um país que sa-
be conjugar em conjunto os verbos 
produzir e preservar. 

Assim, 2023 começa com enor-
mes desafios, mas também com ex-
celentes perspectivas para o uso de 
produtos biológicos na agricultura. 
E a ANPII, congregando as empresas 
produtoras desse insumo, também 
se ajusta à essa nova era, com uma 
grande evolução nos métodos de 
pesquisa e produção de inoculantes, 
oferecendo produtos adequados a 
suprir a enorme necessidade das cul-
turas de leguminosas em nitrogênio 
e reciclando nutrientes para todos 
os cultivos, diminuindo, assim, a ne-
cessidade do aporte de fertilizantes 
minerais.

Dentro de uma ampla reformu-
lação, a entidade está se preparan-
do para novos saltos, inclusive com 
mais empresas se associando e no-
vas modalidades de associação. O 
sucesso do uso de inoculantes em 
soja abriu caminho para os novos ti-
pos de inoculante e hoje já temos o 
Azospirillum sendo utilizado em larga 
escala no milho e na coinoculação. 

Para incrementar o uso desse in-
sumo, a Embrapa demonstrou, em 
um amplo trabalho de experimenta-
ção, que o milho inoculado com essa 
bactéria, pode reduzir em até 25% a 
adubação nitrogenada na cobertura. 
Sabendo-se que o fertilizante nitro-
genado é quase todo importado e 
que cada quilo desse insumo produz 
dez quilos de gases efeito estufa, po-
de-se dimensionar a contribuição do 
trabalho conjunto da pesquisa, ex-
tensão e indústria para a agricultura 
e o meio ambiente do Brasil. 

quebra de paradigmas estratificados 
há muitos anos. Mas, pelas desco-
bertas da pesquisa, estruturação de 
uma indústria microbiológica de alta 
qualidade técnica e a aderência do 
agricultor brasileiro às novas tecno-
logias, o quadro começou a mudar 
e hoje já podemos dizer que os pro-
dutos biológicos estão se tornando 
não uma alternativa, mas a primeira 
opção para muitas culturas. Os ga-
nhos que isso trará ao agricultor e 

O que esperar dos inoculantes para 2023

Todo o início de ano é época 
de novos propósitos, novas 
programações visando a 
um plano de trabalho pa-

ra os próximos 365 dias. De parte da 
ANPII isso não é diferente, pois vem 
abrangendo um espectro cada vez 
maior de atividades, com a ampliação 
da gama de produtos classificados 
como inoculantes. Anteriormente, a 
palavra significava quase que exclusi-
vamente os produtos para FBN. Hoje, 
temos uma ampla gama de insumos 
à base de diversos micro-organismos 
para variadas funções. Além da fixação 
biológica do nitrogênio, temos produ-
tos para auxiliar no desenvolvimento 
de plantas, para proteger contra es-
tresses diversos, inclusive estresse hí-
drico e muitas outras funções que são 
descobertas a cada dia.

Além da descoberta de novos 
micro-organismos, iniciam-se e in-
tensificam-se, também, os trabalhos 
de biologia molecular para aumentar 
a eficiência dos micro-organismos 
em suas funções ou até mesmo para 
somar novas funções. É um enorme 
campo de pesquisas que revolucio-
nará a área de bioinsumos nos pró-
ximos anos. Atualmente, quando se 
fala em próximos anos, não podemos 
mais pensar em décadas, mas sim em 
futuro que chega muito mais rápido 
do que esperamos. 

O ano de 2022 fechou com 351 
inoculantes registrados no Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abasteco-
mento, por mais de 50 empresas e 
com um grande número de micro-or-
ganismos, mostrando que a pesquisa 
e a indústria continuam juntas nesse 
campo, o que é um dos fatores-chave 
para que o Brasil seja o país que mais 
utiliza inoculantes no mundo. 

Estamos realmente na “Era dos 
micro-organismos na agricultura”, 
coisa que parecia impensável há 
20/30 anos. Diversos fatores con-
tribuem para essa “virada”, com a 

CC

Dentro de 
uma ampla 

reformulação, a 
entidade está se 
preparando para 

novos saltos, 
inclusive com 

mais empresas 
se associando e 

novas modalidades 
de associação. O 
sucesso do uso 

de inoculantes em 
soja abriu caminho 
para os novos tipos 

de inoculante e 
hoje já temos o 

Azospirillum sendo 
utilizado em larga 
escala no milho e 
na coinoculação

Solon Araujo,
Diretor Executivo da ANPII
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O Sistema Clearfield® 
está fazendo 20 anos 
de utilização no Bra-
sil. Nesse período, a 

cultura do arroz passou por grandes 
avanços tecnológicos, econômicos 
e sociais. O principal beneficiário é 
a população, principalmente em re-
lação à disponibilidade do alimento 
arroz com maior disponibilidade. 
Salvos poucos meses durante a 
pandemia de Covid-19, e, por cau-
sas alheias ao sistema produtivo, o 
preço do arroz ao consumidor tem se 
mantido baixo nas últimas décadas, 
com índices de aumentos bem abaixo 

dos demais alimentos. O baixo preço 
e a alta qualidade são resultados do 
emprego de tecnologias que permiti-
ram rendimentos de grãos em níveis 
que são o dobro dos obtidos há 30 
anos. Essa evolução tem ocorrido 
mediante o atendimento de padrões 
de sustentabilidade ambiental cada 
vez mais rígidos. 

Como base para a análise do Sis-
tema CL, apresentamos incialmente a 
contextualização da cultura do arroz 
em relação aos problemas causados 
por plantas daninhas, principalmen-
te em relação ao arroz daninho. O 
Sistema CL foi abordado em revisões 

científicas amplas, diversos artigos, 
teses, dissertações e apresentações 
em eventos técnicos. Destacamos 
a possibilidade de consulta a esses 
conteúdos para obtenção de infor-
mações detalhadas sobre os assuntos 
que serão discutidos abaixo.      

Arroz daninho - Origem,
características e problemas
O arroz daninho (arroz vermelho) 

ocorre em praticamente todas as 
áreas de cultivo de arroz no mundo. 
Ele pertence à mesma espécie que 
o arroz cultivado, o que inviabiliza 
seu controle através dos mesmos 
métodos utilizados para as demais 
plantas infestantes. A origem do arroz 
daninho remonta à própria origem da 
agricultura e do desenvolvimento do 
arroz como alimento. A domesticação 
do arroz cultivado ocorreu através da 
seleção de características desejáveis, 
como baixo degrane e dormência 
de sementes, as quais permanecem 
presentes nas plantas silvestres que 
se propagam independentemente da 
ação humana. Tipos coespecíficos de 
plantas daninhas também ocorrem 
nas culturas de beterraba açucareira, 
canola, centeio, aveia, sorgo e milho. 

No Brasil, o nome arroz vermelho 
é associado à característica de colo-
ração vermelha do pericarpo do grão. 

Caderno Técnico 
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No entanto, a principal característica 
associada com a invasibilidade do 
arroz vermelho é o degrane das se-
mentes. Essa característica faz com 
que as plantas de arroz vermelho 
debulhem suas sementes antes da 
maturação e colheita das sementes 
de arroz cultivado. O elevado degra-
ne do arroz daninho impede que as 
sementes sejam colhidas, fazendo 
com que elas cheguem até o solo e 
se acumulem no banco de sementes. 

Algumas populações de arroz 
vermelho possuem baixa intensida-
de de degrane de sementes, o que 
tem originado o desenvolvimento 
de cultivares de arroz com grãos com 
coloração avermelhada. No entanto, 
as plantas de arroz vermelho pre-
sentes naturalmente em milhões de 
hectares no mundo apresentam alto 
degrane de sementes, que resulta 
em sua presença permanente nos 
cultivos de arroz. 

Atualmente, a denominação arroz 
daninho vem sendo empregada por 
ser mais completa que a denomina-
ção associada apenas à cor do grão. 
Outras características do arroz da-
ninho são dormência de sementes, 
grãos curtos e com ranhuras, alto per-
filhamento, elevada altura de plantas 
e maior capacidade competitiva em 
comparação com o arroz cultivado. 
A dormência das sementes do arroz 

daninho (por até dez anos) também 
é característica importante e que 
dificulta seu controle. 

O desafio do controle 
do arroz daninho
Os problemas causados pelo ar-

roz daninho nas principais regiões 
produtoras do Brasil são reportados 
praticamente desde o início do cul-
tivo do arroz. Um meio de controle 
eficiente era uma das principais ne-
cessidades associadas ao cultivo do 
arroz em cortes, onde as áreas eram 
rotacionadas ao longo dos anos. Isso 
proporcionava o descanso da área 
de forma a recompor a fertilidade do 
solo e a esgotar o banco de sementes 
de arroz daninho e das demais espé-
cies invasoras. 

No entanto, a alta dormência de 
sementes dessas espécies resultou 
em aumento da infestação ao longo 
dos anos, inviabilizando o cultivo em 
muitas áreas. Estimativas do IRGA 
apontam que, em meados da década 
de 1990, no Rio Grande do Sul a área 
de cultivo de arroz infestada era de 
27%. Pouco mais de dez anos depois, 
a infestação aumentou para 56%. 
Estava presente em todas as regiões 
de cultivo, em densidades variando 
entre 5 e 30 plantas/m². 

Os prejuízos causados pelo arroz 
daninho em situações de ausência de 

Os prejuízos causados pelo arroz daninho em situações de ausência 
de controle podem chegar a 90% do rendimento de grãos
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controle podem chegar a 90% do rendimento 
de grãos. Além de perdas diretas causadas 
pela competição com o arroz cultivado, o 
arroz vermelho causa perdas indiretas, como 
a depreciação do valor da terra e diminuição 
do preço de venda do arroz colhido. 

As principais estratégias de prevenção e 
controle do arroz daninho são o pousio da 
área, os sistemas de preparo do solo cultivo 
mínimo e plantio direto, os sistemas de cul-
tivos de arroz pré-germinado e transplante, 
a utilização de sementes certificadas do arroz 
cultivado, a rotação de culturas, a destruição 
do rebrote da soqueira do arroz, o manejo 
da entressafra através de preparo do solo e 
culturas de inverno, o controle de escapes 
(roguing) e o controle biológico através de 
rizipiscicultura e marrecos. 

No entanto, algumas dessas práticas 
podem ser complexas e inviáveis em muitas 
áreas. Estratégia muito utilizada até os anos 
1990 era o preparo do solo no início da pri-
mavera para estimular a emergência do arroz 
daninho, o qual era eliminado através de um 
novo preparo do solo. Essa operação era 
realizada sucessivamente até que a emer-
gência do arroz daninho fosse diminuída. A 
consequência negativa desse manejo era a 
semeadura tardia do arroz cultivado, resul-
tando em perdas do seu potencial produtivo.

Outras espécies de plantas daninhas tam-
bém ocorrem nas lavouras de arroz, sendo 
que o capim arroz ou canevão (Echinochloa 
spp.) possui grande importância em cultivos 
de arroz no Brasil e em todo o mundo. O ca-
pim arroz pertence a diferentes espécies em 
relação ao arroz cultivado. Por isso, pode ser 
controlado através de herbicidas seletivos. 

A primeira grande revolução no controle 
de plantas daninhas em arroz aconteceu em 
meados dos anos 1970 através do desenvol-
vimento do herbicida propanil (controle de 
capim arroz). Essa tecnologia teve grande 
impacto nas lavouras e resultou em aumen-
to do rendimento da cultura e do lucro da 
atividade orizícola. Outro grande avanço no 
controle de plantas daninhas aconteceu na 
década de 1990 com o desenvolvimento 
dos herbicidas quinclorac e bispiribac-sódio. 
Devido à sua ação sistêmica, proporcionaram 
maior flexibilidade da aplicação e aumento 
da eficácia de controle. 

Entretanto, o controle de arroz vermelho 
permanecia como um grande limitante para 
o desenvolvimento da lavoura de arroz. Até 
o início dos anos 2000 verificava-se contí-

nuo aumento da infestação em praticamente 
todas as áreas de cultivo de arroz principal-
mente no RS.

Este cenário muda após o lançamento da 
tecnologia presente no Sistema Clearfield®.

Sistema Clearfield®

Desenvolvimento e características
O Sistema CL foi disponibilizado no Brasil 

para os agricultores no ano de 2003. Essa tec-
nologia não é transgênica. Consiste na indução 
de mutações em sementes de arroz que são 
selecionadas para resistência a herbicidas do 
grupo das imidazolinonas. Esse método de 
obtenção de variabilidade já era utilizado há 
muitos anos na ciência vegetal para o desen-
volvimento de vários caracteres de interesse 
científico e agronômico. 

Os herbicidas imidazolinonas pertencem 
ao mecanismo de ação dos inibidores da 
enzima ALS (acetolactato sintase). Esses her-
bicidas são considerados, em conjunto com 
inibidores da ACCase e EPSPS, como produtos 
modernos por requererem baixas doses, se-
rem sistêmicos, possuírem amplo espectro de 
controle e por apresentarem baixa toxicologia 
e efeitos ambientais. O Sistema CL foi origi-
nalmente desenvolvido pela Universidade da 
Louisiana (EUA) em conjunto com a empresa 
BASF. No Brasil, foi desenvolvida em parceria 
com o IRGA mediante trabalhos realizados 
desde o final dos anos 1990. A primeira culti-
var disponibilizada foi IRGA 422 CL. Derivada 
da linhagem 93AS3510 (mutação Gly654Glu 
no gene ALS), ela foi denominada de cultivar 
de primeira geração. Após, foi disponibilizada 
pela empresa Ricetec a cultivar híbrida Tuno 
CL a partir da linhagem PCW16, que possui a 
mutação Ser653Asp. Em 2008, foi disponibi-
lizada a cultivar Puitá INTA CL (mutação Ala-
122Thr). Desde então, a partir desses eventos, 
foram desenvolvidas diversas cultivares pelas 
empresas IRGA, Embrapa, Epagri, Ricetec, 
Oryza e Oryza & Soy.

Em conjunto com a disponibilização e 
utilização pelos produtores do Sistema CL 
ocorreu o desenvolvimento de programas 
sistematizados de manejo da cultura, deno-
minados de Projeto 10 pelo IRGA, Projeto 
Marca pela Embrapa e Projeto CFC pelo FLAR. 
Esses projetos foram concebidos com base na 
priorização da adequação de práticas de ma-
nejo que mais afetavam o desenvolvimento 
da cultura. Eles foram baseados em diversas 
atividades de extensão. Talvez isso possa ser 
considerado um legado desses programas de 



extensão e do Sistema CL, onde foram 
desenvolvidos programas horizontais 
de extensão baseados em resultados 
sólidos de pesquisa e aplicados de 
forma sistemática e contínua em la-
vouras demonstrativas implantadas em 
diversas regiões, onde os produtores 
puderam ver e aprender os sistemas 
de manejo a serem utilizados em suas 
lavouras. 

O Sistema CL foi desenvolvido com 
base em um sistema que não previa o 
uso isolado do herbicida como ferra-
menta única para o controle do arroz 
vermelho. O programa de manejo “sete 
passos” incluía: 1) uso de sementes 
certificadas, 2) aplicação de herbicidas 
recomendados, 3) utilização de doses 
e épocas corretas, 4) estabelecimento 
da inundação logo após a aplicação do 
herbicida pós-emergente, 5) controle 
de escapes (roguing), 6) plantio de va-
riedades CL por não mais do que duas 
safras consecutivas e 7) uso de rotação 
de culturas. 

Infelizmente, algumas dessas práti-
cas possuíam, e ainda possuem, gran-
des dificuldades de implementação, 
como, por exemplo, a rotação de cultu-
ras, a qual discutiremos mais adiante. 

Benefícios do 
Sistema CL
Os impactos relacionados às van-

tagens e às desvantagens do Sistema 
CL no sistema de produção de arroz 

podem ser avaliados através da análise 
da evolução do rendimento de arroz 
(Figura 1). 

No período de 20 anos anteriormen-
te ao início da utilização do Sistema CL, 
o rendimento de grãos de arroz irriga-
do no estado do Rio Grande do Sul era 
de aproximadamente 5.500 quilos por 
hectare (kg/ha). Após o início da dispo-
nibilização da tecnologia, o rendimento 
teve incrementos contínuos atingindo 
valores de 7.500kg/ha (Figura 1). Esse 
aumento resultou do controle de arroz 
daninho, que permitiu a adequação de 
práticas de manejo da cultura, como 

época e densidade de semeadura e 
melhoria da nutrição mineral do ar-
roz. O efeito da época de semeadura 
está associado à não obrigatoriedade 
de preparos sucessivos do solo com o 
objetivo de controlar o arroz daninho 
que acabava resultando em atraso da 
semeadura do arroz. A adequação da 
densidade de semeadura está relacio-
nada à utilização de sementes de me-
lhor qualidade, que proporcionaram 
melhor estabelecimento da lavoura. 
Ainda, houve maior disponibilidade 
de adubo para a cultura do arroz - já 
que o arroz daninho estava sob maior 
controle. Assim, o potencial de produ-
tividade das cultivares de arroz foi mais 
bem explorado. 

O ganho de rendimento de grãos no 
período após a utilização do Sistema 
CL foi de aproximadamente 2.000kg/
ha. Dessa forma, pode-se estimar que 
o controle de arroz daninho através 
de cultivares resistentes a herbicidas 
em conjunto com as demais práticas 
de manejo resultou em incrementos 
anuais de aproximadamente US$ 500 
milhões na agricultura do RS. Entretan-
to, em paralelo, devido ao uso intensi-
vo surgiram plantas de arroz daninho 
resistente a herbicidas imidazolinonas, 
que se tornou o principal desafio do 
Sistema CL. A ocorrência de persis-
tência dos herbicidas imidazolinonas 
no solo também pode se caracterizar 
como um ponto a ser gerenciado no 
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Figura 1 – Evolução do rendimento de grãos de arroz (azul) e da área cultivada 
com soja em áreas de várzea (vermelho) no estado do Rio Grande do Sul com 
indicação do período de início da utilização da tecnologia CL. Fonte: IRGA (2022)

Estudos mostram que o Sistema Clearfield® ajudou a incrementar anualmente 
aproximadamente US$ 500 milhões na agricultura do Rio Grande do Sul



Na Estância Santo Antônio, propriedade de Eneida 
Carlesso Pereira, cultiva-se arroz irrigado há vários 

anos. A produtividade era semelhante à média. Com a introdu-
ção de um planejamento mais sustentável, a rotação de culturas 
encaixou-se de forma excepcional, alavancando a produtivida-
de média da propriedade. A partir de então, o sistema produtivo 
da propriedade passou a ser composto por três “cortes” de 
lavoura, rotacionando a cada dois anos. Ou seja, cultiva-se 
quatro anos de soja e dois anos de arroz irrigado.

Após a implantação desse modelo de produção, a 
produtividade do arroz chegou a 11.000 kg/ha. O sistema 
diversificado possui vários benefícios, como melhoria de 
aspectos físicos e químicos do solo e facilidade no controle 
de invasoras, especialmente do arroz vermelho.

Na última safra, buscou-se alternativa para aumentar a 
produtividade. A BASF, através do seu RTV Igor Pias propôs 
participarmos de um concurso de produtividade e testarmos o 
híbrido LD 522 CL, o qual comparamos com a cultivar IRGA 
424 RI. Alcançamos uma produtividade média de 15.610 kg/ha 
com o híbrido na área do concurso, enquanto na cultivar IRGA 

Produtividade alavancada 
pela tecnologia

424 RI atingimos média de 11.478 kg/ha. Ambas foram maneja-
das com os mesmos insumos.

Em termos financeiros, foi obtido retorno de 78,15% com o 
material da BASF (ROI - “Return Over Investment”). Na culti-
var testemunha, o ROI totalizou 40,89%. 

Por isso, na safra atual, ampliamos a área plantada com híbri-
do LD 522 CL, presente em 65 hectares da propriedade. 

ITEM

SEMENTE TRATADA

CUSTO TOTAL

PRODUÇÃO MÉDIA

VALOR MÉDIO

RENTABILIDADE

ROI

IRGA 424 RI

R$ 406,80

R$ 12.220,00

229,56 sc

R$ 75,00

R$ 4.997,00

40,89%

LD 522 CL

R$ 1.330,00

R$ 13.143,20

312,2 sc

R$ 75,00

R$ 10.271,80

78,15%

DIFERENÇA

R$ 923,20

R$ 923,20

R$ 82,64 sc

-

R$ 5.274,80

37,26%

Autores: Lucas Bastos e Bruno Bisognim

Sistema CL. Ainda, a complexidade 
relacionada à utilização dos herbicidas 
em relação à época e à dose de aplica-
ção e variações associadas ao manejo 
da cultura também são aspectos im-
portantes que devem ser considerados 
quando da utilização de herbicidas 
imidazolinonas no Sistema CL. 

Desafios do 
Sistema Clearfield® 
A ocorrência de plantas de arroz 

daninho sobreviventes da aplicação de 
herbicidas imidazolinonas foi verifica-
da, em média, 2,7 safras após o início 
do uso de variedades de arroz CL em 
estudo de monitoramento. A presença 
do arroz daninho resistente ocorreu 
mais cedo do que em lavouras de arroz 
no Sul dos EUA e na Itália (após cinco 
anos de uso comercial). Nesses locais, 
em comparação com o Brasil, existia 
maior utilização de rotação de culturas 

e adoção de sementes certificadas. 
Estudo de longa duração conduzido 

com base em avaliações de monito-
ramento da resistência durante as 
safras 2006/07 a 2011/12 encontrou a 
ocorrência de arroz daninho resistente 
de 56% a 100% para as diferentes sa-
fras avaliadas. Salienta-se que nesses 
estudos de monitoramento de arroz 
daninho no RS as populações estuda-
das foram resultantes de amostragem 
dirigida em relação a possível ocor-
rência da resistência a herbicidas em 
lavouras de arroz do RS. Os resultados 
encontrados evidenciaram a grande 
frequência de arroz daninho resistente. 
Em várias áreas, o controle de arroz 
daninho ocorria satisfatoriamente; em 
outras, a tecnologia estava inviabili-
zada. Esses resultados evidenciavam 
que a eficiência do Sistema CL era 
dependente de um conjunto de boas 
práticas de manejo.

Estudos de origem da resistência 
similares aos realizados para diagnósti-
co de paternidade em humanos foram 
realizados com populações de arroz 
daninho resistente e indicaram grande 
ocorrência de similaridade genérica 
em plantas de arroz daninho presentes 
em lavouras de diferentes regiões do 
RS. Ou seja, em uma mesma lavoura 
existiam plantas de arroz daninho de 
diferentes “famílias” genéticas resul-
tantes de pais distintos. Isso evidenciou 
a grande utilização de sementes não 
certificadas. O referido estudo indicou 
que a utilização de sementes bolsa 
branca contribuiu com grande intensi-
dade para a dispersão de sementes de 
arroz daninho resistente. Esse é outro 
legado da utilização do Sistema CL nos 
últimos 20 anos: sempre soubemos da 
importância da utilização de sementes 
certificadas, mas o aprendizado prático 
em relação à infestação de arroz dani-
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Campeonato 
de produtividade
A Estância Santo Antônio, de proprie-

dade de Eneida Carlesso, possui tra-
dição - passada de geração em geração - no 
cultivo de arroz irrigado em Alegrete (RS).

Como responsável pela gestão da 
agricultura da propriedade, temos como 
objetivo aprimorar o processo de produção 
buscando maior produtividade. Porém, sem-
pre mantendo a qualidade do produto.

Assim, fomos convidados pela BASF 
para participar de um “campeonato de pro-
dutividade” de um novo material, o híbrido 
Lidero, LD 522 CL.

Ficamos honrados em participar, obten-
do resultado surpreendente com relação à 
produtividade e à qualidade de grão da culti-
var, expressivos 15.610 kg/ha, apresentando 
um custo-benefício extremamente positivo.

Com o resultado, aumentamos nesta 
safra a área cultivada e apostamos em adu-
bação diferenciada, com objetivo de elevar 
ainda mais a produtividade.

Por fim, estamos satisfeitos com o 
desempenho desse híbrido que, sem dúvida, 
vem para se estabelecer de forma definitiva 
no mercado.

Nestor Horch,
responsável da 

gestão de agricultura,
Estância Santo Antônio

nho resistente tornou o conhecimento perceptível 
aos produtores.

Outro aspecto em relação à ocorrência da resis-
tência foi a tolerância a escapes de arroz daninho. 
Estudo de fluxo gênico de arroz cultivado para arroz 
daninho identificou migração do gene de resistência 
em frequência de 0,0344%. Esse número indica que, 
por exemplo, a tolerância de uma planta de arroz 
vermelho a cada 100m² da lavoura resultará na 

ocorrência de mil sementes/ha resistentes que serão deposi-
tadas no banco de sementes.  Esses resultados indicam que a 
eliminação de escapes de arroz daninho é fundamental para 
a eliminação do risco de migração do gene de resistência. No 
entanto, infelizmente a utilização do rouguing diminuiu com 
a adoção do arroz Sistema CL devido à facilidade de controle 
através de herbicidas. Temos então mais um legado a ser 
considerado nesses 20 anos: até mesmo métodos de controle 
antigos, trabalhosos e onerosos são importantes e devem ser 
mantidos. Dessa forma, mesmo uma ferramenta poderosa deve 
ser usada em conjunto com outras.

Outro problema associado foi o padrão de utilização de 
herbicidas. As cultivares de primeira geração possuíam baixo 
nível de resistência. Em muitas situações ocorreram reduções 
de dose do herbicida e do adjuvante para reduzir custos e fi-
totoxicidade à cultura, mas isso também reduzia o controle de 
arroz daninho, o que iniciava a “bola de neve” da resistência. 
O legado, nesse caso: a importância da utilização de cultiva-
res de maior nível de resistência, as aplicações de herbicidas 
imidazolinonas em pré e pós-emergência, o uso de produtos 
e doses recomendados e a aplicação dos herbicidas em con-
dições favoráveis de forma a diminuir a ocorrência de escapes 
de arroz vermelho.   

Os benefícios da rotação têm se caracterizado como fun-
damentais para o Sistema CL e para a sustentabilidade geral 
do cultivo de arroz. No período de pico de ocorrência de arroz 
vermelho resistente ficou evidenciado que as lavouras que 
eram cultivadas em sistemas de rotação apresentavam ao lon-
go do tempo maior viabilidade de controle de arroz daninho. 
A rotação de culturas é a grande ferramenta de manejo, mas 
também precisa ser utilizada de forma correta. Voltamos a 
analisar a Figura 1, onde se observa o incremento da utilização 
da cultura da soja em áreas de várzea cultivadas com arroz. O 
aumento do preço da soja e o desenvolvimento de tecnolo-
gias de plantio dessa cultura adaptados ao sistema de várzeas 
permitiram um salto para o patamar de 300 mil ha até 2018, o 
qual foi seguido por um aumento para aproximadamente 500 
mil hectares na última safra. A manutenção do rendimento 
médio de 7.500kg/ha obtido após a utilização do Sistema CL e 
a obtenção dos excelentes rendimentos acima de 8.000kg/ha 
de arroz obtidos nas últimas safras estão diretamente ligadas 
aos benefícios da rotação de culturas com soja. 

No entanto, o benefício da novidade da soja nas áreas de 
várzea em relação ao controle de plantas daninhas está dimi-
nuindo. A prática necessita reavaliação em relação à melhoria 
da dessecação, uso de herbicidas pré-emergentes com maior 
espectro de controle, efeito residual e estabilidade ambiental, e 
herbicidas pós-emergentes com mecanismo diferente de EPSPs 
(glifosato) e ALS (imidazolinonas). O cultivo da soja no siste-
ma pingue-pongue tem sido suficiente para controlar o arroz 
vermelho. No entanto, o capim arroz não tem sido controlado 
com a mesma facilidade, pois apresenta maior dormência. 
Populações de capim arroz resistentes a glifosato foram cons-
tatadas em áreas de várzea. Atenção especial deve ser dada à 
utilização de glifosato nos sistemas de rotação. 

Atualmente, temos o desenvolvimento e a utilização do 
milho em áreas de várzea que agregam herbicidas de diferentes 
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Palavra do Produtor



mecanismos de ação e beneficiam o 
controle de arroz vermelho. O legado 
dessa análise é a importância da ro-
tação de culturas para o sistema de 
cultivo de arroz irrigado.

A persistência dos herbicidas 
imidazolinonas utilizados no Sistema 
CL tem sido estudada em relação ao 
efeito nas culturas subsequentes. O 
primeiro ponto é a dose utilizada. 
No início da resistência de arroz 
vermelho aumentou-se a dose do 
herbicida como forma de incremen-
tar a eficiência de controle. A prática 
não contribuiu para o controle. Mas 
aumentou o risco às culturas de in-
verno (principalmente azevém) e às 
culturas de arroz convencional ou 
soja no verão. O aumento de doses 
de herbicidas, o uso de sementes de 
cultivares supostamente importadas, 
o uso de herbicidas empregados em 
outras culturas e não recomendados 
para arroz caracterizam alguns “cau-
sos” que ocorreram nos últimos 20 
anos. Os fatores importantes para 
aumentar a degradação do herbicida 
imidazolinona são a manutenção da 
área drenada durante o inverno, o 
cultivo no período de inverno com 
pastagens ou as espécies de adubação 
verde e calagem do solo. 

Novos sistemas 
de controle com
variedades resistentes
Os resultados apresentados 

apontam a grande importância da 
sistemática de manejo da cultura 
realizada por produtor em relação 
ao controle de plantas daninhas e à 

sustentabilidade do Sistema CL. Em 
muitas áreas existem lavouras vizi-
nhas, onde em um lado tem-se uma 
lavoura limpa de arroz daninho, ca-
pim arroz e outras plantas daninhas 
e em área adjacente a ocorrência de 
altas infestações, resultando, muitas 
vezes, na inviabilização de produção 
na área. As evidências apresentadas 
indicam que o Sistema CL individu-
almente não resolve o problema de 
arroz daninho. 

Aproximadamente 80% das lavou-
ras orizícolas do Rio Grande do Sul 
(RS) são cultivadas com cultivares CL, 
o que representa uma das maiores 
áreas do mundo com o uso dessa 
tecnologia. O mesmo processo de 
adoção vem sendo verificado nos 
últimos anos em Santa Catarina. Os 
20 anos de utilização do Sistema CL 
nessas regiões têm apontado que as 
práticas de manejo da cultura e de 
plantas daninhas, como adequação 
de sistemas de preparo do solo e de 
irrigação, época plantio, período de 
início da irrigação, rotação de culturas, 
manejo da área antecedendo o plan-
tio, controle de escapes e utilização 
de sementes isentas de arroz daninho, 
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são e continuarão sendo ferramentas 
altamente importantes em relação 
ao controle de arroz daninho. Novas 
tecnologias relacionadas a variedades 
resistentes a inibidores da ACCase 
estão em desenvolvimento. 

Em adição a lamentar problemas 
existentes, é importante considerar 
que práticas salvadoras - como a rota-
ção de culturas - também apresentam 
suas limitações. O novo sistema de 
variedades resistentes a herbicidas 
inibidores da ACCase não deve ser 
considerado a salvação isolada, mas 
uma ferramenta para utilização em 
conjunto com as demais. 

Os aprendizados e os legados 
do Sistema CL nesses 20 anos serão 
importantes para a continuidade 
do seu uso e de novas tecnologias 
para o controle de arroz daninho na 
cultura do arroz. As características 
do arroz daninho garantem-lhe es-
tratégias de sobrevivência em áreas 
orizícolas que devem ser considera-
das independentemente do método 
de controle. 

Aldo Merotto Junior,
Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Os 20 anos de experiência mostram que mesmo uma ferramenta poderosa 
como o CL deve ser usada em conjunto com outras tecnologias

CC

Aldo fala dos 20 anos do 
Sistema CL de arroz no Brasil



A BASF tem um compromisso 
permanente com o legado do 
agricultor. Dedica-se incessan-

temente ao desenvolvimento de soluções 
com potencial de gerar impacto positivo 
no negócio do produtor. Para isso, investe 
anualmente EUR 900 milhões em pesquisa 
e desenvolvimento. 

O Sistema Clearfield é um exemplo 
disso. Com o desenvolvimento do trait 
Clearfield, que confere tolerância às plantas 
de arroz cultivadas aos herbicidas Kifix e 
Only, foi possível controlar o arroz daninho 
e outras invasoras importantes da cultura, 
viabilizando o cultivo em áreas que esta-
vam marginalizadas.

Essa tecnologia, que hoje é adotada 
em aproximadamente 80% das lavouras 
de arroz, foi e seguirá sendo essencial 
para assegurar o melhor desempenho das 
lavouras de arroz. No entanto, sua adoção 
em larga escala e seu uso contínuo impõem 
alguns desafios relacionados ao manejo de 
plantas daninhas.

Neste contexto, para somar forças ao 
Sistema Clearfield a BASF disponibiliza 
ao mercado, na safra 22/23, o Sistema 
Provisia. O trait Provisia confere tolerância 
às plantas de arroz cultivado ao herbicida 
Provisia 50 EC. Trata-se de herbicida do gru-
po dos inibidores de ACCase, que controla 
com grande eficiência o arroz daninho e o 
capim-arroz, inclusive os biótipos resisten-
tes aos herbicidas inibidores de ALS. 

A chegada do Sistema Provisia viabiliza 
e estabelece um Sistema Produtivo de 
Arroz BASF, que compreende a rotação de 
Sistemas de Produção, Provisia e Clearfield 
e a rotação de culturas.

Esse sistema produtivo é exemplificado 
pela mandala Provisia (Ilustração ao lado), 
que orienta passos mínimos para o sucesso 
e longevidade das tecnologias.

Essa combinação de tecnologias e ma-
nejos configura a melhor estratégia para 
o produtor manejar plantas daninhas de 
difícil controle e se mostra fundamental 
para a sustentabilidade do sistema de 
cultivo de várzeas.

O correto entendimento e a adoção 
dessas tecnologias e manejo trazem 
grandes oportunidades para o ambiente 
de terras baixas. A considerar, a rotação 
de mecanismos de ação de herbicidas 
(inibidores de ALS, inibidores ACCase e 
ação total) e a alta eficiência de controle 
de plantas daninhas são algumas das 
principais estratégias de manejo de re-
sistência associado a cultivares de arroz 
e soja com alto potencial produtivo, 
que elevarão os níveis tanto de controle 
quanto de produtividade e qualidade, 
trazendo mais renda ao agricultor.

A BASF é a empresa líder na cultura 
do arroz, sempre na vanguarda da ino-
vação, sendo parte da nova revolução 
da rizicultura nacional.

Recentemente, com o lançamento 
pela BASF da marca Lidero, muitos 
benefícios estão sendo gerados para o 
cultivo de arroz. Isso porque os híbridos 
de arroz apresentam maior capacidade 

de resposta aos estresses abióticos, além 
do maior potencial de produtividade. Os 
híbridos de arroz Lidero são inovadores 
em um quesito fundamental da cultura: a 
qualidade de grãos. Ela permite a comer-
cialização sem descontos por defeitos. 

Aliado à marca de sementes de ar-
roz Lidero, a BASF mantém e manterá 
parcerias com obtentores de cultivares, 
tanto públicos quanto privados, para o 
desenvolvimento de cultivares de arroz 
modernas e com alto potencial de pro-
dutividade e qualidade, sendo mais uma 
opção ao agricultor utilizar as tecnologias 
Clearfield e Provisia.

Dessa forma, a BASF ajuda o agri-
cultor a perpetuar seu legado de uma 
agricultura eficiente e sustentável. 

José Mauro Guma, 
Luciano Pizzuti, 
Matheus Scherer e 
Patricia Smirmaul,
BASF
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CC

Continuidade do Sistema Clearfield 
e a chegada do Sistema Provisia






