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RESUMO 

 
Ana Paula Antoniazzi. Controle químico de Gibberella zea na cultura da cevada 

 

 

O trabalho teve por objetivo avaliar fungicidas, a base de triazol e estrobilurina, no 

manejo da giberela em cultivares de cevada, com e sem inoculação artificial do fungo e seu 

efeito nas características agronômicas, na qualidade da cevada para malte e na atividade 

enzimática no grão. O delineamento experimental foi em blocos ao acaso constituindo um 

esquema fatorial triplo (2 x 2 x 3), sendo: duas cultivares de cevada (BRS Brau e MN 

6021) associados sem e com inoculação artificial de Fusarium graminearum e com três 

tratamentos com fungicidas no espigamento (Testemunha, Tebuconazol e Azoxistrobina), 

com três repetições totalizando 36 parcelas no campo. Foram avaliadas as características 

de massa de mil grãos, produtividade, peso do hectolitro, teor de proteína, classificação 

comercial e teor de micotoxina desoxinivalenol (DON). Além disso, foi calculada a área 

abaixo da curva de progresso da giberela e a atividade enzimática no grão. As médias 

foram comparadas pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade, posteriormente, 

foram realizados quatro contrastes ortogonais e estimado o coeficiente de correlação de 

Pearson, com o nível de 5% de significância pelo teste t. A aplicação de fungicida no 

espigamento a base de Tebuconazol incrementou a produtividade de grãos na safra agrícola 

de 2016. A massa de mil grãos, peso do hectolitro, proteína, e classificação comercial não 

foram influenciadas pelo manejo com fungicidas no espigamento nas safras agrícolas 2016 

e 2017. A aplicação de fungicida no espigamento a base de Azoxistrobina reduziu a área 

abaixo da curva do progresso da giberela nas cultivares de cevada estudadas. A aplicação 

de fungicida no espigamento a base de Tebuconazol foi mais eficiente na redução dos 

teores da desoxinivalenol, frente a Azoxistrobina, sendo esta dependente da safra agrícola 

avaliada. Existe correlação positiva dos níveis de desoxinivalenol no grão com a área 

abaixo da curva do progresso da giberela nas cultivares de cevada avaliada. Nas cultivares 

de cevada BRS Brau e MN 6021 a atividade das enzimas Superóxido Dismutase, 

Ascorbato Peroxidase, Catalase, Peroxidase III e Lipoxigenase nos grãos foram 

influenciadas pela aplicação de fungicida no espigamento e inoculação artificial de F. 

graminearum.  

  

Palavras-chave: Hordeum vulgare, desoxinivalenol, Tebuconazol, Azoxistrobina. 
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ABSTRACT 

 

Ana Paula Antoniazzi. Chemical control of Gibberella zea in barley. 

 

The objective of this work was to evaluate fungicides, triazole and strobilurin, in 

the management of Fusarium Head Blight in cultivars of barley, with and without 

inoculation of the fungus and its effect on agronomic characteristics, quality for malt and 

in the enzymatic activity in the grain. The experimental design was a randomized complete 

block consisted a triple factorial (2 x 2 x 3), being: two barley cultivars with high yield 

ceiling (BRS Brau and MN 6021) associated with and without  artificial inoculation of 

Fusarium graminearum and with three fungicide treatments (Control, Tebuconazole e 

Azoxystrobin), with three replications totaling 36 plots in the field. They were evaluated 

characteristics of thousand grain mass, yield, hectoliter weight, protein content, 

commercial classification and mycotoxin deoxynivalenol (DON). In addition, was 

calculated the area under the progress curve of the Fusarium Head Blight and the 

enzymatic activity on the grain. The means were compared by Tukey test, for 5% 

probability, subsequently; were performed four orthogonal contrasts e estimated the 

Pearson correlation coefficient, with the level of 5% of significance by t test. The 

application of fungicide in the spiking of Tebuconazol increased grain yield in the 

agricultural crop of 2016. The mass of one thousand grains, hectoliter weight, protein 

content, and commercial classification were not influenced by the management with 

fungicides in the spiking in the agricultural crops 2016 and 2017. The application of 

fungicide Azoxystrobin at spiking reduced the area below the curve of progress of giberela 

in the studied barley cultivars. The application of fungicide to the spiking the 

Tebuconazole was more efficient in reducing the levels of deoxynivalenol, compared to 

Azoxystrobin, being this dependent of the crop evaluated. There is a positive correlation of 

the levels of deoxynivalenol in the grain with the area below the curve of the progress of 

Fusarium Head Blight in the evaluated barley cultivars. In the BRS Brau and MN 6021 

barley cultivars, the activity of the enzymes Superoxide Dismutase, Ascorbate Peroxidase, 

Catalase, Peroxidase III and Lipoxygenase in the grains were influenced by the application 

of fungicide on the seedling and artificial inoculation of F. graminearum. 

 

Key words: Hordeum vulgare, deoxynivalenol, Tebuconazole, Azoxystrobin.   
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1. INTRODUÇÃO  

 

A produção mundial de cevada é de aproximadamente 147,9 milhões de toneladas 

anualmente e os principais responsáveis por esta produção são a União Europeia, Rússia, 

Austrália, Ucrânia e Canadá (USDA, 2017). No Brasil, a produção está concentrada na região 

sul do país (CONAB, 2017). A produção mundial é destinada principalmente para 

alimentação animal e a nacional para a fabricação de malte (MORI; MINELLA, 2012), 

considerando que apenas a cevada de melhor qualidade é matéria-prima para a fabricação de 

malte (BOLECHOVÁ et al., 2015). 

Em decorrência de condições climáticas favoráveis ao desenvolvimento de fungos e à 

suscetibilidade das cultivares em cultivo, a lavoura de cevada pode ter sua qualidade de grão 

severamente prejudicada pela ocorrência de doenças fúngicas na espiga, como a giberela 

(MALACHOVA et al., 2010; WEGULO et al., 2015). A contaminação da cevada por esses 

fungos patogênicos afeta negativamente a qualidade dos grãos para malteação, com redução 

da germinação (OLIVEIRA et al., 2012), e a sua persistência no malte pode interferir na 

comercialização do produto e causar perdas econômicas (PIACENTINI et al., 2015). 

Nos últimos anos, a giberela causada por espécies do complexo Fusarium 

graminearum vem ganhando importância devido as perdas de caráteres quantitativos e 

qualitativos ocasionados nos cereais de inverno (WEGULO et al., 2015), e também pelo fato 

do fungo, sobreviver em restos culturais, ter ampla gama de hospedeiros e seu inóculo estar 

presente ao longo do ano agrícola.  

As perdas ocasionadas por esta doença podem ser minimizadas com práticas culturais 

como a utilização de cultivares resistentes ou tolerantes, controle químico, controle biológico 

e estratégias de colheita (PARASCHIVU et al., 2014; WEGULO et al., 2015). Todas as 

cultivares de cevada indicadas para o cultivo no sul do Brasil são suscetíveis à giberela, o que 

torna necessária a adoção de medidas de controle eficientes para evitar prejuízos no 

rendimento e na qualidade cervejeira da cevada, sendo a melhor estratégia a utilização de 

fungicidas eficientes.  

Outro fator importante, quanto aos fungos causadores de doenças no grão, estão os 

metabólitos secundários, as micotoxinas, a qual a desoxinivalenol (DON) é relatada como a 

principal micotoxina associada com a giberela (VAN DER LEE et al., 2015). A ingestão de 

alimentos que contenham micotoxinas podem causar graves efeitos sobre a saúde humana e 

animal (WEGULO et al., 2012), além de prejudicar o processo industrial de fabricação de 

cerveja (MARIQUELE et al., 2012), por este motivo, a sua ocorrência é regulamentada em 
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muitos países (VAN DER LEE et al., 2015; BRASIL, 2017). 

Piacentini et al. (2015) sugeriram que as altas concentrações de toxinas encontradas no 

malte de cevada podem estar relacionadas as condições climáticas durante o desenvolvimento 

da planta no campo e pelas práticas agrícolas. Atualmente, tem se discutido o uso de fungicida 

e a sua influência no patógeno e na produção de micotoxina, resultados tem evidenciado que 

os fungicidas mais utilizados no controle da giberela são do grupo dos triazóis (Mc MULLEN 

et al., 2012), porém, estes fungicidas não conseguem controle completo (WEGULO et al., 

2015), e quando utilizado as estrubilurinas tem mostrado aumento nos níveis da micotoxina 

DON (ZHANG et al., 2009; BATURO-CIEŚNIEWSKA et al., 2011). 

A técnica mais utilizada na avaliação do desempenho de fungicidas visando o controle 

de doenças de espiga e para a identificação de cultivares resistentes à giberela é por meio da 

inoculação artificial (CRUZ et al., 2010; ALVES et al., 2013; ANTONIAZZI; HILÁRIO, 

2013; LIMA, 2014; DEUNER et al. 2015), cujo intuito é minimizar as variações das 

condições climáticas favoráveis a doença e aumentar a quantidade de fonte de inóculo no 

campo (NERBASS et al., 2016). 

Por outro lado, pesquisas recentes, com diferentes culturas agrícolas, têm associado a 

atividade de enzimas antioxidantes aos processos de sinalização e defesa da planta contra o 

ataque de patógenos. Essas enzimas atuam na eliminação das espécies reativas de oxigênio 

formadas na interação patógeno-hospedeiro (ZHANG et al., 2010; BARBOSA et al., 2014; 

DEBONA; RODRIGUES, 2016). 

A aplicação de fungicidas pode ocasionar alterações no sistema enzimático da planta, 

como descrito por Mustapha et al. (2009), na cultura do trigo, quando avaliaram o efeito do 

fungicida Propiconazol + Ciproconazol e as enzimas catalase, ascorbato peroxidase e 

guaiacol-peroxidase. Kluge et al. (2017a; 2017b) também observaram aumento da expressão 

de enzimas como a catalase e lipoxigenase, em grãos de milho, em resposta a aplicação do 

fungicida Trifloxistrobina + Protioconazol. 

Nesta perspectiva, é importante evidenciar que são necessários mais estudos à campo, 

para melhor elucidar o uso e o benefício dos fungicidas aplicados no espigamento, visando o 

manejo do complexo Fusarium graminearum; redução na contaminação por micotoxinas e as 

alterações bioquímicas na atividade enzimática das enzimas presentes nos grãos de cevada. 
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2.  OBJETIVOS 

2.1 Geral 

 

Avaliar a eficiência de fungicidas a base de triazol e estrobilurina no manejo da 

giberela em cultivares de cevada cervejeira, com e sem inoculação artificial do fungo e seu 

efeito nas características agronômicas, na qualidade da cevada para malte e na atividade 

enzimática do grão. 

  

2.2 Específicos 

 

- Avaliar o efeito de diferentes fungicidas triazol e estrobilurina no manejo de 

Gibberella zea no espigamento, sem e com inoculação artificial do fungo nas características 

agronômicas e na qualidade da cevada para malte das cultivares BRS Brau e MN 6021, nas 

safras agrícolas de 2016 e 2017; 

- Comparar diferentes manejos químicos no espigamento na severidade de giberela, 

em diferentes cultivares de cevada cervejeira, nas safras agrícolas de 2016 e 2017; 

- Estudar diferentes manejos químicos de fungicidas a base de triazol e estrobilurina 

no espigamento associados à inoculação artificial da Fusarium graminearum aos níveis de 

micotoxina desoxinivalenol (DON) no grão, nas safras agrícolas de 2016 e 2017. 

- Quantificar a atividade enzimática das enzimas: Ascorbato Peroxidase (APX), 

Superóxido Dismutase (SOD), Catalase (CAT), Peroxidase III (POX) e Lipoxigenase (LOX) 

no grão de cevada com diferentes manejos de fungicida no espigamento da cevada, sem e com 

inoculação artificial do fungo nas cultivares de cevada BRS Brau e MN 6021. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 Importância econômica da cevada 

 

A cevada (Hordeum vulgare L.) ocupa o quinto lugar em ordem de importância 

mundial após o arroz, milho, trigo e soja (FAO, 2017) e é considerada a principal matéria-

prima para a produção de malte em países que atuam na fabricação de cerveja (BĚLÁKOVÁ 

et al., 2014). 

A produção mundial média anual na safra de 2016/17 foi de 147,9 milhões de 

toneladas em uma área de 48,3 milhões de hectares e os principais produtores nos últimos 

anos foram União Europeia, Rússia, Austrália, Ucrânia e Canadá (USDA, 2017). Além disso, 

é importante ressaltar que os principais consumidores são a União Europeia, o principal 

exportador, a Austrália e o maior importador é a Arábia Saudita. 

A produção mundial é destinada principalmente para alimentação animal e menos de 

20% é destinado para o processamento industrial para produção de cerveja. Com relação ao 

mercado nacional, diferente dos outros países, a malteação é o principal destino econômico do 

cereal (DE MORI; MINELLA, 2012). 

No Brasil, a cevada é o terceiro cereal mais plantado no período de inverno, perdendo 

apenas para o trigo e a aveia (CONAB, 2017). A área plantada no Brasil na safra 2016/17 foi 

de 95,6 mil hectares, alcançou uma produtividade média de 3.921 kg ha
-1

 e produção de 374,8 

mil toneladas. O cultivo de cevada está concentrado na região Sul do País, nos estados do Rio 

Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná (CONAB, 2017). No entanto, a cevada também tem 

sido uma alternativa para o cultivo irrigado no cerrado brasileiro (AMABILE et al., 2013). 

O estado do Paraná foi o maior produtor do sul do Brasil nas últimas safras (SEAB, 

2017), contribuindo com 199 mil toneladas do grão na safra de 2016/17 em uma área de 42,5 

mil ha e alcançando uma produtividade média de 4.682 kg ha
-1

 (COBAB, 2017), sendo 

considerada uma safra com alto rendimento. 

Em Guarapuava, a área plantada contabiliza 12.020 ha e a produção é de 37.262 t 

(SEAB, 2017), o alto rendimento nesta cultura é alcançado devido às características 

edafoclimáticas e a utilização de alta tecnologia. 

 

3.2 Principais doenças de grão 

 

A giberela e a brusone são as doenças de espiga com maior impacto sobre o 
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rendimento e a qualidade de grãos de trigo e cevada, além disso, giberela representa uma 

ameaça à segurança alimentar e à saúde humana e animal (DEL PONTE et al., 2017). 

A brusone tem como agente causal o fungo Pyricularia grisea (Cooke) Sacc. na 

cevada e no trigo (LIMA; MINELLA, 2003; CRUZ et al., 2010; ROCHA, et al., 2014). O 

primeiro relato de P. grisea afetando espigas de cevada no Brasil foi nas safras de 2001 e 

2002 nos estados do Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Goiás e os sintomas foram 

caracterizados por morte da porção superior da espiga no ponto de infecção no ráquis e lesão 

preta brilhante (LIMA; MINELLA, 2003).  

A brusone quando afeta a espiga ainda é de difícil controle químico e representa 

atualmente num dos principais entraves para expandir a triticultura na região central do Brasil 

(GOULART et al., 2007; ROCHA et al., 2014). Na cultura do trigo, além de danos 

quantitativos, a qualidade dos grãos também pode ser reduzida em virtude da formação de 

grãos deformados (GOULART et al., 2007). 

A giberela é outra doença de espiga importante para a cevada, trigo e outros cereais 

(BECCARI et al., 2016). A giberela teve o primeiro relato em 1884, na Inglaterra, em 1927, 

foi relatada na Argentina e apenas em 1942 no Brasil, no estado do Rio Grande do Sul 

(LIMA, 2004). A giberela é causada principalmente por F. graminearum e desde a década de 

1990, ressurgiu nas lavouras de trigo e cevada em todo o mundo, em decorrência da adoção 

de práticas conservação, expansão da produção de milho e condições climática (DEL PONTE 

et al., 2017). 

Atualmente, a giberela tem sido objeto de estudo na América Latina, onde estão sendo 

concentradas as principais regiões de cultivo, incluindo o Norte da Argentina, Sul do Brasil e 

Uruguai (VAN DER LEE et al., 2015). No Brasil, assim como em diversas regiões do mundo, 

epidemias de giberela na cevada se tornaram cada vez mais frequentes e severas.  No norte do 

estado do Rio Grande do Sul, tem sido relatada como uma grande ameaça para a produção de 

cevada (ASTOLFI et al., 2011). 

Os danos da doença podem ser diretos pelo abortamento de flores ou formação de 

grãos chochos, enrugados, de coloração rósea a esbranquiçada. O desenvolvimento do fungo 

em grãos ou subprodutos de cereais pode levar à produção de micotoxinas pelo patógeno, 

prejudiciais à saúde humana e animal (LIMA et al., 2004).  

F. graminearum também podem ser encontradas no milho, sobretudo nas regiões de 

clima subtropical do sul do Brasil (KUHNEM JÚNIOR et al., 2013; STUMPF et al., 2013), 

onde é cultivado em sucessão aos cereais de inverno (STUMPF et al., 2013; NERBASS et al., 

2016).  
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3.3 Complexo Fusarium 

 

A giberela é uma doença de infecção floral causada pelo fungo Gibberella zea (Schw.) 

Petch., cuja forma anamórfica é Fusarium graminearum Schwabe, por isso a doença é 

também conhecida por fusariose (CASA et al., 2004; LIMA et al., 2004). Além do F. 

graminearum, cerca de outras 17 espécies do mesmo gênero poderiam estar associadas a este 

complexo em cereais e as espécies mais relevantes e prevalentes relatadas causando 

epidemias na região sul do Brasil são F. graminearum, F. meridionale, F. cortaderiae, F. 

austroamericanum e F. asiaticum, identificadas na cultura do trigo e da cevada 

(CASTAÑARES et al., 2015; DEL PONTE et al., 2015;). Apesar de serem morfologicamente 

semelhantes, variam em aspectos relacionados a patogênese e potencial toxigênico, assim 

como sua distribuição geográfica (ASTOLFI et al., 2011). 

Machado et al. (2017a) avaliando 65 isolados do complexo F. graminearum, 

identificaram que essa variabilidade das espécies pode ser influenciada pela cultivar de 

cevada. Os resultados mostraram que F. graminearum estaria mais relacionado com as 

cultivares BRS Cauê e BRS Elis e F. meridionale com as cultivares MN 743 e MN 620 

avaliadas no experimento. 

A giberela é uma doença monocíclica, com um único ciclo completo, durante a mesma 

estação de cultivo, possuindo uma fase saprofítica e outra biotrófica (DEL PONTE et al., 

2004). O fungo Gibberella zea (forma sexuada) apresenta habilidade de competição 

saprofítica, sobrevivendo em resíduos vegetais de outras culturas, como aveia, azevém e trigo 

(REIS; DANELLI, 2012). Além disso, o milho cultivado previamente a cultura de inverno 

pode ser considerado uma potencial fonte de inóculo do patógeno (SOUZA et al., 2014). 

Sobre os resíduos vegetais, o fungo produz esporos assexuais, os macroconídios que 

são liberados e dispersos pela ação da chuva, podendo atingir a parte aérea da cultura. 

Estruturas do patógeno, conhecidos como peritécios, podem ser formadas em restos culturais 

que liberam os esporos sexuais do fungo, os ascosporos para o ambiente, que podem ser 

carregados pelo vento para longas distâncias (DEL PONTE et al., 2004).  

Os macroconídios e os ascosporos, em contato com as espigas, são fontes de infecção 

sob condições de alta umidade e temperatura. Na fase biotrófica, após a infecção, o fungo 

propaga-se por meio do ráquis, sendo os sintomas percebidos alguns dias após a infecção pela 

senescência prematura de espiguetas infetadas, podendo atingir toda a espiga (DEL PONTE et 

al., 2004; REIS; DANELLI, 2012). 
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A infecção e o desenvolvimento da doença são favorecidos por períodos prolongados 

de chuva, geralmente acima de 48 horas e temperaturas entre 20 °C e 25 °C (LIMA, 2002; 

CASA et al., 2004; MUTHOMI et al., 2008). Epidemias de giberela em cereais de inverno 

têm sido observadas com frequência nas principais regiões produtoras, com variação em 

função da safra pelo fato do estabelecimento da infecção ser altamente dependente das 

condições climáticas para o seu desenvolvimento (CASA et al., 2004; LIMA et al., 2004) 

principalmente em anos de elevada precipitação, do espigamento até a colheita (VÁÑOVA et 

al., 2004).  

Os sintomas da giberela na cultura da cevada assemelham-se aos observados no trigo, 

espiguetas e aristas despigmentadas com cor de palha que contrastam com verde das 

espiguetas sem sintomas (NAKAJIMA, 2010). A infecção pode ocorrer em mais de um local 

na espiga e em condições favoráveis a doença, podem ser observados sinais como a formação 

de estruturas do patógeno, como macroconídios de F. graminearum caracterizados pela 

coloração salmão de espiguetas, micélios que apresentam coloração branca em espigas retidas 

nas bainhas e os peritécios do patógeno que são estruturas escuras e que se desenvolvem na 

superfície dos grãos (LIMA et al., 2004). Geralmente os grãos infectados apresentam-se com 

deformação e chochos (DEL PONTE et al., 2004). 

 

3.4 Estratégias de manejo da giberela 

 

Para minimizar as perdas ocasionadas pela giberela, as principais estratégias incluem 

uma combinação de práticas como a utilização de cultivares resistentes, controle químico, 

controle biológico e uso de sistemas de alerta e estratégias de colheita (PARASCHIVU et al., 

2014; WEGULO et al., 2015).  

A resistência genética, destaca-se como a estratégia mais eficiente e de menor custo 

para o controle da giberela (PARASCHIVU et al., 2014), apesar disso, verifica-se, que o nível 

de resistência das cultivares de cevada indicadas para cultivo na região de Guarapuava não 

são satisfatórios, ou seja, todas são suscetíveis à giberela (REUNIÃO..., 2015). 

Sabendo-se que quase todo ano, novas cultivares são lançadas no mercado, a utilização 

de cultivares menos suscetíveis seria uma estratégia interessante (MARQUES et al., 2017) 

para ser combinada com a aplicação de fungicidas em anos com alta pressão da doença 

(WEGULO et al., 2011) para o manejo da doença e redução do acúmulo de DON. O que 

dificulta essa seleção de cultivares é a complexidade da doença (BECCARI et al., 2016). 

Nesta perspectiva, o controle químico é uma estratégia de manejo eficiente para o 



8 

 

 

controle da giberela (TATEISHI et al., 2014), enquanto cultivares resistentes não estão 

disponíveis (AVOZANI et al., 2014). No entanto, quando utilizado o controle químico, os 

fungicidas devem ser usados juntamente com outras práticas de manejo, tais como plantio 

direto, rotação de culturas e cultivares resistentes para alcançar maiores níveis controle da 

doença e redução de DON (PAUL et al., 2008; WEGULO et al., 2015). 

Os fungicidas são compostos químicos, de origem natural ou sintética, com amplo uso 

no controle de doenças em plantas que conferem proteção à penetração e/ou posterior 

desenvolvimento de patógenos nos tecidos (REIS; BRESOLIN, 2007). 

Os fungicidas podem ter ação protetora, curativa e erradicativa na planta, sendo a ação 

preventiva realizada na pré-infecção e nesse caso o fungicida inibe a germinação ou impede a 

penetração do fungo nos tecidos do hospedeiro. A ação curativa tem efeito pós-infecção e pré-

sintoma e a ação erradicativa envolve o efeito dos fungicidas no estágio pós-sintoma (REIS et 

al., 2016b). 

A pesquisa tem identificado fungicidas com potencial de controle desta doença, 

porém, mesmo que sejam considerados eficientes e tecnicamente viáveis (MAPA, 2017), no 

momento, no Brasil, não há produto comercial com registro no Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento - MAPA para controle dessa doença na cevada (REUNIÃO..., 2015; 

MAPA, 2017). 

Os dois grupos de fungicidas mais utilizados para o controle de doenças em cereais 

são os triazóis e as estrobirulinas (WEGULO, 2012; MARQUES et al., 2017) fungicidas que 

são utilizados de forma isolada ou associada.  

As pré-misturas comerciais de estrobilurinas e triazóis têm sido utilizadas visando o 

controle concomitante de manchas foliares e giberela (CASA et al., 2007; SPOLTI; DEL 

PONTE, 2013). No manejo da giberela, outras moléculas foram inseridas neste cenário como 

o Carbendazim do grupo químico dos benzimidazóis (MESTERHÁZY et al., 2011) as 

Carboxamidas que atuam impedindo a ação da enzima succinato de hidrogenase (MARQUES 

et al., 2017) e o Mancozeb do grupo dos Alquilenobis (Ditiocarbamatos) associado com 

outros grupos químicos (LUZ et al., 2017). 

No entanto, os resultados encontrados no experimento realizado por Casa et al. (2007) 

indicaram que os triazóis, incluindo o Tebuconazol, quando aplicados isoladamente 

proporcionaram menor incidência do fungo nos grãos de trigo em comparação ao uso 

associado com as estrobilurinas. Esta constatação gera dúvidas e questionamentos quanto a 

forma de utilização dos fungicidas (isolado ou em associação), escolha dos grupos químicos e 

mais especificamente quanto a escolha do princípio ativo para o controle de giberela 
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associado à redução da micotoxina DON. 

Outros resultados de pesquisas mostram que a aplicação de fungicida em algumas 

situações não garantem a eliminação dos agentes patogênicos e, as vezes, podem aumentar os 

níveis de micotoxinas nos grãos (SIMPSON et al., 2001; PIRGOZLIEV et al., 2003; 

NAKAJIMA, 2004; RAMIREZ et al., 2004; VÁÑOVA, et al., 2004; BATURO-

CIEŚNIEWSKA et al., 2011; WEGULO, 2012). Estudos correlacionando o controle de 

giberela e da concentração de micotoxina são escassos no Brasil (MARQUES et al., 2017) e 

os mecanismos pelos quais os fungicidas estimulam a produção de toxinas em Fusarium spp. 

não são conhecidos (RAMIREZ et al., 2004). Os autores comentam que são necessárias mais 

pesquisas para compreender os efeitos combinados de fatores ambientais e dos fungicidas no 

desenvolvimento de patógenos nas espigas e na produção de micotoxinas. 

Outra questão importante e que deve ser considerada no controle da doença é o 

momento da aplicação do fungicida, visto que a aplicação de fungicida no momento adequado 

tem alta eficácia no controle da giberela no trigo (CASA et al., 2007; PARASCHIVU et al. 

2014).  

Considerando a pesquisa realizado por Reis et al. (2016a) para a cultura do trigo, o 

período de pré-disposição para infecção estende-se desde o início da floração até o estádio de 

grãos de massa, portanto, a primeira aplicação deverá ser realizada neste período, quando as 

condições climáticas foram favoráveis à infecção.  

Os fungicidas e as estratégias utilizadas para controle da doença e de micotoxinas da 

cevada são semelhantes às aplicadas na cultura do trigo que utiliza duas aplicações (CASA et 

al., 2007; WEGULO et al., 2015; REIS et al., 2016a). O timing da aplicação é que pode ser 

diferente, pelo fato da flor de cevada ser do tipo aberta ou fechada (YOSHIDA et al., 2008; 

NAKAJIMA, et al., 2010), no entanto, no Brasil cultiva-se apenas a cevada de flor fechada. 

Na cevada, o início da floração também é considerado o período mais suscetível à 

infecção (NAKAJIMA, 2010), no entanto, os resultados desse trabalho realizado no Japão 

com a cultivar „Nishinochikara‟ sugerem que o timing ideal para o controle químico na cevada 

cleistogâmica de flores fechadas é o início da extrusão das anteras ao contrário da antese 

assim como verificado por Yoshida et al. (2008).  

Desta forma, Yoshida e Nakajima (2010) ressaltaram que as estratégias de manejo 

foram desenvolvidas para controlar a giberela e reduzir DON, concentrando-se principalmente 

na infecção durante a fase de florescimento. No entanto, de acordo com os resultados desses 

autores, os estádios subsequentes do desenvolvimento de grãos também devem ser 

monitorados.  
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É fundamental a reaplicação do fungicida visando a redução de micotoxina, 

considerando um período de 7-10 dias após a primeira aplicação (NAKAJIMA, 2010). 

Sabendo-se que os níveis de DON podem aumentar mesmo 20 dias após a antese na cevada 

(NAKAJIMA, 2010), a aplicação de fungicida até 30 dias após a antese é eficiente para 

redução de DON, embora, não tenha mais eficiência no controle da doença (YOSHIDA et al., 

2008). 

Além disso, se tratando do controle químico, existe a necessidade de melhorar a 

tecnologia de aplicação para aumentar a cobertura e retenção nas espigas (WEGULO et al., 

2015), sendo necessários mais estudos a campo para se ter uma indicação da melhor estratégia 

de uso e os benefícios desses fungicidas na prevenção da contaminação por micotoxinas 

(SPOLTI et al., 2013). Ressalta-se também a necessidade de investimentos em pesquisa e 

desenvolvimento para novos fungicidas que possam ser utilizados em rotação com os triazóis 

(WEGULO et al., 2015). 

 

3.5 Ação de triazóis e estrobilurinas 

 

O grupo químico dos triazóis é conhecido como fungicidas inibidores da desmetilação 

(IDM) e tem como sítio de ação a desmetilase na biossíntese de esteróis (FRAC, 2017), 

atuando sobre a integridade da membrana plasmática como penetrantes móveis e com ação 

protetora, curativa e erradicante (REIS et al., 2016b).  

Os IDM foram introduzidos no controle de doenças no final da década de 1960 e 

atualmente os triazóis, imidazóis, piridinas, pirimidinas e piperazinas estão entre os fungicidas 

mais utilizados comercialmente. O mecanismo de ação dos IDMs está relacionado com a 

inibição da biossíntese de ergosterol, danificando as membranas celulares do fungo e 

alterando a sua permeabilidade. Os principais fungicidas triazóis são: Bitertanol, 

Ciproconazol, Difenoconazol, Epoxiconazol, Flutriafol, Metconazol, Propiconazol, 

Tebuconazol, Tetraconazol, Triadimenol (REIS et al., 2016b).  

Os triazóis são considerados as moléculas mais eficientes para o controle da giberela e 

redução da contaminação pela micotoxina desoxinivalenol (PARASCHIVU et al., 2014; 

SCARPINO et al., 2015; WEGULO et al., 2015) devido seu mecanismo de ação sobre o 

fungo. 

Avozani et al. (2014) avaliaram a sensibilidade in vitro de F. graminearum a diferentes 

fungicidas, incluindo os inibidores da desmetilação, os inibidores da quinona externa, 

inibidores da síntese da tubulina e duas misturas prontas. De acordo com os resultados, 
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verificou-se elevada fungitoxicidade dos triazóis estudados (Protioconazol, Metconazol e 

Tebuconazol) comparados com as estrubilurinas.  

Com o objetivo de avaliar o efeito de Tebuconazol na redução da doença em ação 

protetora, seguida de inoculação na espigueta central de plantas da cultivar de trigo „BRS 

Guamirim‟ Spolti; Del Ponte (2013) verificaram que a incidência e principalmente a 

severidade da giberela foram retardadas pela ação fungistática do triazol e os grãos de espigas 

tratadas com o fungicida apresentaram peso 25% superior aos não tratados. 

No estudo realizado por Machado et al. (2017a) foram apresentados um dos primeiros 

relatórios dos níveis de sensibilidade aos triazóis para isolados de F. graminearum na cultura 

de cevada, e os resultados revelaram que esses isolados foram menos sensíveis ao 

Tebuconazol em comparação ao Metconazol. 

Por outro lado, as estrobilurinas são fungicidas inibidores extracelulares de quinona 

(IQo) (FRAC, 2017) e atuam sobre a respiração celular (REIS et al., 2016b). As estrobilurinas 

são compostos extraídos do fungo Strobilurus tenacellus e tem como mecanismo de ação a 

inibição da respiração mitocondrial do patógeno pelo bloqueio da transferência de elétrons, 

interferindo na produção de adenosina trifosfato - ATP (REIS et al., 2016b). As principais 

estrobilurinas são a Azoxistrobina, Piraclostrobina, Picoxistrobina, Cresoxim metílico e a 

Trifloxistrobina.  

Os resultados do trabalho de Avozani et al. (2014) mostraram que a Azoxistrobina foi 

o fungicida mais eficiente para inibir esporos de germinação, com valores mais baixos de CI50 

para cinco isolados de Fusarium spp.. No trabalho realizado por Müllenborn et al. (2008), 

embora a maioria dos isolados de Fusarium spp. demonstraram insensibilidade às 

estrobilurinas, a Fluoxastrobina foi mais eficiente que a Azoxistrobina no controle do 

crescimento micelial.  

No entanto, a Azoxistrobina e outras estrobilurinas tem mostrado aumento nos níveis 

de DON em grãos de trigo (ELLNER, 2005; BLANDINO et al., 2006) e, portanto, constituem 

um fator de risco e não seriam recomendados para controle de giberela e redução de DON, 

principalmente quando aplicados na fase inicial do florescimento.  

 

3.6 Técnicas de inoculação artificial 

 

A inoculação artificial é uma técnica que tem sido utilizada em muitos estudos para 

identificação de genótipos resistentes à doenças, incluindo diferentes culturas.  
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Os principais métodos de inoculação em trigo e cevada são a aspersão ou pulverização 

do inóculo na espiga (MUTHOMI et al., 2007; SPOLTI; DEL PONTE, 2013; ROCHA et al., 

2014) e a inoculação com micropipeta na porção mediana da espiga na pré-antese ou no início 

do florescimento da cultura (LIMA, 2014). Em cereais de inverno, a utilização de um sistema 

artificial de molhamento de espigas permite avaliar genótipos em safras que as condições 

climáticas não são favoráveis à giberela (LIMA; FERNANDES, 2002; LIMA, 2014).  

A principal justificativa para utilizar técnicas de inoculação artificial com F. 

graminearum para testar germoplasmas de acordo com Nerbass et al. (2016) avaliando a 

cultura do milho, é que a infecção natural de giberela, não é consistente de ano para ano no 

sul do Brasil. 

Estudos evidenciaram uma grande diversidade de Fusarium spp. na cevada e no trigo 

brasileiro (ASTOLFI et al., 2011; DEL PONTE et al., 2015), mas, recentemente Castañares et 

al. (2015) que avaliaram 103 isolados da cevada e confirmaram que a maioria dos isolados 

foram identificados como F. graminearum. 

As causas para diferenças regionais na variabilidade do Fusarium spp. não são 

estreitamente claras, mas estariam relacionadas ao clima e ao hospedeiro e apresentam 

tendência de aumento de diversidade de espécies nas regiões mais frias, com maior altitude e 

que priorizam o cultivo de milho (KUHNEM et al., 2016). 

As cepas que produzem DON também podem produzir seus derivados acetilados: 3-

acetil-DON (3-ADON) e 15-acetil-DON (15-ADON) (ASTOLFI et al., 2011; VAN DER LEE 

et al., 2015). No entanto, no Brasil, os estudos com trigo e cevada mostraram que isolados de 

F. graminearum são prioritariamente do quimiotipo 15-ADON (ASTOLFI et al., 2011; DEL 

PONTE et al., 2015).  

No trigo, a inoculação artificial tem sido aplicada na avaliação da reação de genótipos 

à resistência do Tipo I e do Tipo II à giberela (ALVES et al., 2013; LIMA, 2014; DEUNER et 

al., 2015), avaliação da resistência parcial de brusone (CRUZ et al., 2010) e no desempenho 

de fungicidas no controle da brusone do trigo (ROCHA et al., 2014). Na cultura da cevada, 

tem sido utilizado tanto para estudos da reação dos genótipos à giberela como para a produção 

de desoxinivalenol (DON) (ANTONIAZZI; HILÁRIO, 2013).  

Para a cultura do milho, a inoculação artificial de Fusarium verticilioides, 

Stenocarpella maydis e Stenocarpella macrospora, em campo também é eficiente para 

selecionar genótipos resistentes aos fungos causadores do “complexo de grãos ardidos” 

(MENDES et al., 2011). No entanto, ainda muitos dos trabalhos realizados com milho no 

Brasil para avaliar a resistência são desenvolvidos com infecção natural (STUMPF et al., 
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2013). 

 

3.7 Produção de micotoxinas  

 

As micotoxinas são compostos secundários produzidos pelos fungos e os fatores que 

influenciam a sua produção estão relacionados com genótipo e fisiologia desse patógeno que 

o caracteriza como produtor ou não, além dos fatores extrínsecos e intrínsecos 

(KATSURAYAMA; TANIWAKI, 2017).  

Os gêneros mais importantes são: Aspergillus spp., Penicillium spp., Fusarium spp., 

Claviceps spp. e Alternaria spp. (BANDO et al., 2007; MAZIERO; BERSOT, 2010).  No 

entanto, Pereira; Santos (2011) e Bolechová et al. (2015) destacam principalmente os gêneros 

Aspergillus spp., Penicillium spp. e Fusarium spp. 

As espécies de Aspergillus e Penicillium costumam contaminar alimentos durante a 

secagem e armazenamento enquanto que as espécies de Fusarium contaminam as plantas 

antes ou depois da colheita (HERMANNS et al., 2006).  

A desoxinivalenol (DON) é uma micotoxina da classe dos tricotecenos produzida por 

F. graminearum, frequentemente encontrada em grãos (BANDO et al., 2007; FREIRE et al., 

2007; PIACENTINI et al., 2017). Na cultura de cevada e de trigo, os quimiotipos de 

tricoteceno predominantes do complexo de espécies de F. graminearum são o 15-ADON, o 

nivalenol e o 3-ADON (CASTAÑARES et al., 2015; DEL PONTE et al., 2015;), com 

destaque para o 15-ADON que predomina nos cereais de inverno no Brasil (MACHADO et 

al., 2017a). 

Estudo realizado com uma amostra de 82 isolados de F. graminearum obtidos de 

amostras de grãos de trigo sintomáticos da Região Sul do país, demonstrou a predominância 

de isolados 15-ADON, utilizando-se métodos moleculares (SCOZ et al., 2009). 

A resistência ao processo de infecção do fungo na planta pode ser uma situação de 

estresse para o patógeno, que responde com o desenvolvimento do potencial toxicogênico 

(DORS et al., 2013). Além disso, a complexidade da interação de fatores como, condições 

ambientais entre o florescimento e a colheita, o princípio ativo utilizado, o momento e número 

de aplicações de fungicidas, a tecnologia de aplicação e a variabilidade genética da população 

local de F. graminearum, podem influenciar os níveis de micotoxinas (SPOLTI et al., 2013). 

As condições adequadas para a produção de DON na cultura da cevada são 

semelhantes as condições ideais para a infecção do patógeno, ou seja, é necessário que a 

precipitação seja superior a 2 mm, umidade relativa do ar próxima a 97% e temperatura entre 
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25 e 28 °C (MARIQUELE, 2012). 

A avaliação de amostras de trigo provenientes dos Estados de São Paulo, Paraná e Rio 

Grande do Sul revelou que 94% do trigo nacional apresentaram contaminação com DON em 

níveis médios de 332 µg kg
-1

. Já para amostras de trigo importado da Argentina e do Paraguai, 

comercializado no Brasil, 88% do trigo apresentou contaminação com DON em níveis bem 

mais baixos, em torno de 90 µg kg
-1

 (CALORI-DOMINGUES et al., 2007). 

Del Ponte et al. (2012), analisaram amostras de grãos de trigo em 38 municípios do 

Rio Grande do Sul de 2006 a 2008 e observaram valor médio de 540 ppb e máximo de 2700 

ppb para DON, além do relato da presença simultânea de DON e NIV em 59 das 66 amostras 

avaliadas. 

Santos et al. (2013), avaliaram a concentração de DON em 113 amostras de trigo do 

Paraná, das safras 2008 e 2009, e relataram presença de DON em 66,4% das amostras 

analisadas, com média de 1894 µg kg
-1

 e nível máximo de 4732 µg kg
-1

. 

Recentemente, o levantamento realizado nos estados de São Paulo, Paraná e Rio 

Grande do Sul evidenciou que os níveis de concentração diferiram significativamente entre as 

regiões e variaram de 183 a 2150 µg kg
-1

, mas, foi detectado DON em 99% das amostras de 

trigo avaliadas, sendo as amostras mais contaminadas as provenientes do RS 

(TRALAMAZZA et al., 2016).  As concentrações médias de DON foram 426, 453 e 1200 µg 

kg
-1

 para PR, SP e RS, respectivamente. 

Estudos em amostras de cevada e produtos derivados, avaliando 18 micotoxinas 

(tricotecenos) demonstraram que as toxinas predominantes foram toxina T-2 (T-2), HT-2 

toxina (HT-2) e desoxinivalenol (DON). A cevada de inverno e o malte foram os grupos mais 

contaminadas de todas as amostras nesse estudo realizado por Barthel et al. (2012). 

Durante a malteação, a etapa de germinação fornece condições para o aumento dos 

níveis de micotoxina (VÁÑOVA et al., 2004; MARIQUELE, 2012) e como a DON, T-2 e 

HT-2 são muito estáveis, não são reduzidas significativamente nas operações consecutivas de 

processamento. Apenas a etapa da maceração pode reduzir DON em até 10% da concentração 

inicial e na secagem a redução não é significativa (MALACHOVA et al., 2010; 

MARIQUELE, 2012). A presença de DON na fabricação de cerveja, também tem sido 

relatada como um problema relacionado com o “gushing”, ou seja, excesso de espuma e 

transbordamento ao abrir uma garrafa (PIACENTINI et al., 2015).  

O levantamento da ocorrência de tricotecenos em cervejas comercializadas no Rio 

Grande do Sul mostrou que 9,7% das amostras coletadas estavam contaminadas, sendo 5,3% 

com DON e 4,5% com toxina T-2 (GARDA et al., 2004). Bauer et al., (2016), em um 



15 

 

 

levantamento preliminar de micotoxinas em amostras de cerveja do mercado alemão 

verificaram que a micotoxina DON foi detectada em 75% das amostras. Porém, 

correlacionando os níveis de toxinas na cerveja com a União Europeia, de acordo com a dose 

diária tolerável, a cerveja não representa uma importante fonte de ingestão destas toxinas. 

Piacentini et al. (2015), com o objetivo de determinar a ocorrência de desoxinivalenol 

e fumonisinas no malte de cevada produzida na região sul do Brasil, verificaram que a DON 

estava presente em 18% das amostras analisadas, sendo que 10% dessas amostras estavam 

muito com teores acima das regulamentações brasileiras e internacionais. 

Por outro lado, os resultados da análise de micotoxinas que envolveu 20 marcas 

comerciais de cerveja demostrou que a cerveja produzida pela indústria brasileira não estava 

contaminada pela micotoxina DON, mas sim pela fumonisina B1 proveniente do milho 

(PIACENTINI et al., 2017). 

 

3.8 Legislação e produção de micotoxina 

 

As principais micotoxinas encontradas em alimentos são: aflatoxinas (B1, B2, G1, G2 

e M1), ácido fusárico, fumonisinas (B1 e B2), ocratoxinas (A, B e C), patulina, citrinina, 

zearalenona e tricotecenos (MAZIERO; BERSOT, 2010). A desoxinivalenol (DON) da classe 

dos tricotecenos é a principal e economicamente a mais importante para os cereais 

(WEGULO et al., 2012).  

O monitoramento de micotoxinas em alimentos é de extrema importância para a saúde 

pública, visando a adoção de medidas tecnológicas a fim de reduzir a exposição a alimentos 

considerados de risco para estas toxinas (MAZIERO; BERSOT, 2010). Estas micotoxinas 

também podem entrar na cadeia alimentar humana pelo consumo dos cereais e produtos 

industrializados de panificação pelo fato de serem termostáticas (BOLECHOVÁ et al., 2015). 

Devido às dificuldades associadas ao manejo de pré-colheita em reduzir a 

concentração de micotoxinas nos grãos, muitos países, com o intuito de proteger a saúde 

humana e animal, estabeleceram limites máximos toleráveis de concentração destes 

compostos nos grãos e subprodutos (PIACENTINI et al., 2015).  

No Brasil, a Resolução n. 138 de 08 de fevereiro de 2017 estabeleceu o limite máximo 

tolerável (LMT) de desoxinivalenol (DON) para cereais destinados à alimentação humana, 

incluindo a cevada (BRASIL, 2017), como pode ser verificado na Tabela 1. 
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Tabela 1. Limite máximo tolerado (LMT) para micotoxina desoxinivalenol (DON) em 

alimentos, vigentes no Brasil. 

Fonte: adaptado de Brasil, 2017. 

 

A ingestão de micotoxinas pode levar animais e o homem a quadros de intoxicação 

(MAZIERO; BERSOT, 2010; WEGULO et al., 2012). Para os animais, a DON é conhecida 

como vomitoxina ou fator de recusa de alimento porque quando ingerido em doses elevadas, 

provoca náuseas, vômitos e diarreia (FREIRE et al., 2007).  

O efeito de uma micotoxina, dependendo da dose e da frequência com que é ingerida 

pode induzir reações dermatológicas, além de efeitos mutagênicos, teratogênicos, 

cancerígenos e estrogênicos (BOLECHOVÁ et al., 2015) ou até mesmo um efeito agudo, 

levando a morte (MAZIERO; BERSOT, 2010). 

Por outro lado, um estudo comparou a toxicidade das micotoxinas à dos fungicidas 

empregados no controle da giberela utilizando estimativas determinadas pelo governo japonês 

e avaliadas pela Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives e pela European Food 

Safety Authority (NAKAJIMA, 2010). De acordo com os resultados, a ingestão diária 

aceitável de fungicidas como Tiofanato metílico, Tebuconazol, Propiconazol e Metconazol é 

muito maior que a ingestão tolerável provisória das micotoxinas DON e NIV, indicando que o 

risco de contaminação pela micotoxina é muito maior que a de fungicida. 

Nesta perspectiva, as medidas de controle de micotoxina na cadeia de cevada devem 

se concentrar em fatores agronômicos, com ênfase nas práticas culturais e não no processo 

industrial (MARIQUELE, 2012), ou seja, a aplicação adequada de fungicidas é uma prática 

que deve ser preconizada para a segurança alimentar (NAKAJIMA, 2010). 

Estudos sugerem a preconização de fungicidas inibidores da desmetilação para o 

manejo da giberela e das micotoxinas (WEGULO et al., 2015; MARQUES et al., 2017). Para 

a redução os teores de DON, o princípio ativo Metconazol foi considerado o princípio ativo 

mais eficiente (PAUL et al., 2008), com destaque também para os triazóis Protioconazol e 

Tebuconazol (SCARPINO et al., 2015). 

Micotoxinas  Alimento  LMT (μg kg
-1

) 2017 

Aplicação em 1º de 

janeiro de 2017 

LMT (μg kg
-1

)  

Aplicação em 1º de 

janeiro de 2019 

Desoxinivalenol 

(DON) 

Trigo integral, trigo para quibe, 

farinha de trigo integral, farelo de 

trigo, farelo de arroz, grão de 

cevada 

1250 1000 

Farinha de trigo, massas, crackers, 

biscoitos de água e sal, e produtos 

de panificação, cereais e produtos 

de cereais exceto trigo e incluindo 

cevada malteada 

1000 750 
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O estudo realizado por Malachová et al. (2010), com os princípios ativos (Tebuconazol 

Procloraz e Pebuconazol + Triadimenol + Spiroxamine) é um dos poucos trabalhos que 

evidenciaram que os triazóis não tiveram efeito significativo para redução da micotoxina 

DON. O princípio ativo Protioconazol do grupo químico triazolintiona, também aumentou os 

teores da micotoxina DON quando utilizado em dose sub-letal (AUDENAERT et al., 2010). 

Uma importante constatação feita no trabalho de Malachová et al. (2010) é que, 

embora os triazóis não tenham sido eficientes estatisticamente na redução de DON, quando 

submetido à malteação, as cultivares tratadas expressaram uma redução nos níveis de DON, 

ou seja, o fungicida teria efeito na redução da penetração das micotoxinas nos grãos e que 

existem diferenças na distribuição da mesma dentro do grão. 

Por outro lado, os fatores ambientais de estresse, particularmente a disponibilidade de 

água e temperatura adequada, e baixas doses de fungicidas podem estimular produção de 

micotoxinas por Fusarium (HÝSEK et al., 2005). Ramirez et al. (2004) evidenciaram que em 

concentrações sub-letais de certos fungicidas, como Azoxistrobina, as cepas de fungos 

respondem a este estresse com aumento da produção de metabólitos secundários, incluindo as 

micotoxinas, como possível mecanismo. 

O aumento da contaminação por DON pela Azoxistrobina, também foi constatado na 

China, no trabalho realizado por Zhang et al. (2009) com trigo de inverno. Assim como em 

experimento com trigo artificialmente inoculado com dois isolados de F. culmorum 

produtores de DON demostrou-se que amostras protegidas com Azoxistrobina continham as 

maiores quantidades de DON (BATURO-CIEŚNIEWSKA et al., 2011). 

Em um trabalho realizado por Hýsek et al. (2005), oito variedades de cevada de 

primavera foram inoculadas artificialmente com F. culmorum no período de floração, e dois 

dias mais tarde tratados com estrobilurina (Azoxistrobina) ou triazol (Tebuconazol). Os 

resultados mostraram que o tratamento com fungicida resultou em níveis elevados de DON e 

um efeito mais pronunciado foi verificado quando usado Azoxistrobina. 

 

3.9 O papel das enzimas antioxidativas e de defesa nas plantas 

 

As enzimas são proteínas que catalisam reações químicas e mediam praticamente 

todas as reações bioquímicas que constituem a vida, desta forma, são essenciais para a 

manutenção dos organismos (BARBOSA et al., 2014).  

O crescimento e o desenvolvimento das plantas requerem ótimas condições ambientais 

e nutricionais e qualquer irregularidade dessas condições pode constituir um fator de estresse 
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para a planta (PANDEY et al., 2017).  

A exposição das plantas a condições desfavoráveis (estresse biótico e abiótico) 

induzem a produção de Espécies Reativas de Oxigênio (EROs) como o oxigênio singleto 

(
1
O2), radical superóxido (O2

•-
), peróxido de hidrogênio (H2O2) e o radical hidroxila (OH

•
) 

que podem causar danos às células (STANGARLIN et al., 2011; CAVERSZAN et al., 2012; 

BARBOSA et al., 2014). 

As EROs podem ser produzidas em vários locais, destacando os cloroplastos, as 

mitocôndria, membrana plasmática, peroxisomos, apoplasto, retículo endoplasmático e parede 

celular (SHARMA et al., 2012). Em plantas, a respiração aeróbica, a fotossíntese e a 

fotorrespiração, são processos metabólicos dependentes do oxigênio e que levam a produção 

de EROs em mitocôndrias, cloroplastos e peroxissomos respectivamente (BARBOSA et al., 

2014; PANDEY et al., 2017).  

A produção e acumulação temporária de EROs é também uma característica do 

estresse biótico que ocorre no início do processo de infecção durante as primeiras interações 

patógeno-hospedeiro (PANDEY et al., 2017) é uma resposta rápida das plantas ao ataque do 

patógeno e que está associada ao dano do tecido vegetal (BHATTACHARJEE, 2011). 

A produção e remoção de EROs devem ser rigorosamente controladas para evitar o 

“estresse oxidativo”, no entanto, o equilíbrio entre produção e eliminação de EROs é 

influenciado por uma série de condições estressantes, tais como salinidade, seca, 

luminosidade, toxicidade de metais, patógenos e etc. (SHARMA et al., 2012). Nesta 

perspectiva, as plantas apresentam respostas bioquímicas e fisiológicas a esse “estresse 

oxidativo” incluindo um sistema de defesa antioxidante enzimático e outro não enzimático 

que atuam na eliminação dessas espécies reativas de oxigênio e na redução do dano oxidativo 

(BARBOSA et al., 2014).  

Este sistema de defesa é importante, uma vez que quando as EROs estão presentes em 

excesso nos organismos, apresentam efeitos prejudiciais, como a peroxidação dos lipídios das 

membrana e agressões às proteínas, aos carboidratos e ao DNA resultando em danos celulares, 

senescência e morte celular (SHARMA et al., 2012). 

O sistema de defesa antioxidante enzimático, compreende a atividade das enzimas 

antioxidantes como a ascorbato peroxidase (APX), catalase (CAT), superóxido dismutase 

(SOD), glutationa peroxidase (GPX) e peroxiredoxina (PrxR) (CAVERSZAN et al., 2012; 

BARBOSA et al., 2014). Entre os componentes não enzimáticos se destacam o ascorbato 

(AsA), a glutationa (GSH), o β-caroteno e o α-tocoferol. Esses antioxidantes podem evitar a 

formação dos radicais livres, sequestrá-los ou promover sua degradação, prevenindo a 
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ocorrência de danos às células das plantas (SERKEDJIEVA, 2011). 

Nas plantas, a formação de O2 ocorre por dois mecanismos. A redução monovalente 

gradual de O2 leva à formação de O2
•-
, H2O2 e 

•
OH, enquanto a transferência de energia para 

O2 leva à formação de 
1
O2. O ânion O2

•-
 é facilmente dismutado a H2O2 por mecanismos não-

enzimáticos ou por reação catalisada pela enzima superóxido dismutase (SOD). Na sequência, 

o H2O2 é convertido em H2O pela ação das enzimas catalase, guaiacol peroxidase e ascorbato 

peroxidase (SHARMA et al., 2012). O principal meio de remover H2O2 da célula vegetal 

inclui além da enzima catalase, a enzima peroxidase, cuja atividade pode ser notadamente 

alterada em condições de estresse (BHATTACHARJEE, 2011; SPANIC et al., 2017). 

Além disso, os tecidos vegetais quando danificados por patógenos ou por danos 

mecânicos, ocorre uma degradação sequencial de lipídeos pela ação das enzimas 

lipoxigenases (LOX) que depois de ativadas, oxidam os ácidos graxos produzindo aldeídos e 

compostos voláteis, que inibem o desenvolvimento de fungos em grãos (MENDES et al., 

2012). A atividade da enzima LOX também está relacionada com a ativação de vias 

sinalização de defesa da planta em situação de estresse (GAUTHIER et al., 2015). 

Outra questão importante é que a formação de peróxido de hidrogênio seria uma 

sinalização secundária relacionada com as interações patógeno-hospedeiro e tem sido 

destacado como possível fator que interfere na produção de tricotecenos do Tipo B, indicando 

uma ligação entre a produção de DON e o extresse oxidativo, uma vez que quando aplicado o 

H2O2 diretamente sobre conídios germinados de F. graminearum observou-se uma indução na 

produção de DON (AUDENAERT et al., 2010).  

Como a formação de espécies reativas de oxigênio está associada ao dano do tecido 

vegetal que ocorre durante o processo de infecção da planta pelo patógeno 

(BHATTACHARJEE, 2010) a utilização de inoculação artificial tem demonstrado em muitos 

experimentos e com diferentes culturas agrícolas, a influência do fungo sobre a atividade e a 

expressão de enzimas antioxidantes nas plantas. Resultados foram descrito na cultura do trigo 

quando inoculada com Pyricularia oryzae (DEBONA et al., 2012), na cultura do milho 

inoculado com os fungos Fusarium verticilioides, Stenocarpella maydis e Stenocarpella 

macrospora (MENDES et al., 2012), na cultura da soja inoculada com Corynespora 

casseicola (FORTUNATO et al., 2015) assim como na cultura do arroz utilizando a 

inoculação com Bipolaris oryzae (DEBONA; RODRIGUES, 2016).  

A participação de enzimas antioxidantes na remoção de EROs também é considerada 

um indicador de resistência do genótipo a infecção de patógenos. Na cultura do trigo, foi 

evidenciado que a rápida ativação do sistema de defesa antioxidante das plantas estava 
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associada com níveis de resistência mais elevados das plantas de trigo à giberela (KHALEDI 

et al., 2016; SPANIC et al., 2017). 

Com base nos resultados do experimento desenvolvidos por Spanic et al. (2017), a 

atividade das enzimas antioxidantes foi mais pronunciada na cultivar de trigo resistente a 

giberela (Vulkan) do que na cultivar moderadamente resistente (Kraljica) e na cultivar 

suceptível (Golubica). A cultivar resistente 'Vulkan' mostrou a indução rápida da atividade da 

peroxidase do ascorbato (APX) e da polifenol oxidase (PPO) nos estágios iniciais após a 

infecção. As diferenças na resposta antioxidante das cultivares de trigo sob infecção por 

Fusarium podem ser o resultado de propriedades genéticas. 

Assim, as medidas de níveis de EROs e atividades de eliminação de conteúdo 

antioxidante podem ser muito úteis para a criação de programas para selecionar cultivares 

resistentes à giberela (KHALEDI et al., 2016). 

O sistema antioxidante de plantas também pode ser influenciado pelo uso de 

fungicidas. O trabalho realizado por Wu; Von Tiedemann (2002) demostrou o aprimoramento 

das enzimas antioxidantes das plantas e eliminação de espécies reativas de oxigênio pelos 

fungicidas (Azoxistrobina e Epoxiconazol) como um mecanismo de defesa da planta contra o 

estresse oxidativo. 

As estrobilurinas são uma classe de fungicida sistêmica que podem também ter efeitos 

na fisiologia da planta, aumentando a tolerância ao estresse e modulando a atividade de 

enzimas antioxidantes (DEBONA; RODRIGUES, 2016). Esses fungicidas inibidores da 

respiração mitocondrial, como o caso das estrobilurinas, aceleram a formação de espécies 

reativas de oxigênio. No trabalho realizado por Kaneko; Ishii (2009) que avaliou o efeito da 

Azoxistrobina na atividade enzimática em F. graminearum e M. nivale do trigo verificaram 

que quando os micélios foram tratados com Azoxistrobina, o F. graminearum aumentou o seu 

consumo de oxigênio, diferente do M. nivale que é mais sensível a Azoxistrobina e que não 

aumentou.  

Zhang et al. (2010) avaliaram o efeito de fungicidas (incluindo a Azoxistrobina, e o 

Tebuconazol), aplicado no trigo sobre a fisiologia e bioquímica do processo de senescência e 

o rendimento de grãos e os mesmos verificaram que a atividade das enzimas antioxidantes 

SOD, CAT e POX em folhas bandeira de trigo tratadas com fungicida foram alteradas. 

Wu; Von Tiedemann (2001) observaram que com a aplicação de estrobilurina e triazol 

na cultura do trigo houve estímulo da atividade da SOD e POX, retardando a produção de 

superóxido e protegendo a planta do estresse, assim como um atraso do processo de 

senescência das folhas. 
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A aplicação do fungicida triazol (Propiconazol + Ciproconazol) na cultura do trigo 

também resultou na estimulação do metabolismo respiratório e aumento de níveis de enzimas 

antioxidantes como APX, CAT e Gauaicol-Peroxidase (GPX). Essas enzimas desempenham 

um papel importante na proteção da planta aos danos oxidativo. As alterações no metabolismo 

respiratório e no sistema antioxidante provavelmente poderiam ser o resultado da toxicidade 

do fungicida triazol, o que poderia levar a um estado de estresse oxidativo (MUSTAPHA et 

al., 2009). 

Estas enzimas presente nas plantas podem ser avaliadas com diferentes técnicas. A 

eletroforese é uma das técnicas que pode ser utilizada na determinação das alterações 

bioquímicas resultantes do processo de deterioração, no entanto, exige competência para 

avaliação e interpretação da variação eletroforética nos perfis e enzimas da proteína (PIRES et 

al., 2017). Tosta (2014) trabalhando com a cultura do café avaliou as enzimas CAT, SOD, 

APX e endo-β-mananase (MAN), em função da interação altitude, processamento e genótipo 

utilizando a técnica da eletroforese e da quantificação da atividade enzimática, verificou que a 

quantificação demonstrou ser uma técnica mais recomendada pela maior precisão para CAT e 

SOD.  

A maioria dos trabalhos que avaliam enzimas antioxidativas e de defesa nas plantas 

estão relacionados a expressão enzimática (MENDES et al. 2012; KLUGE et al., 2017; 

PIRES et al., 2017) e a atividade enzimática (FORTUNATO et al., 2015; DEBONA; 

RODRIGUES, 2016; REZENDE et al., 2017). No entanto, na cultura da cevada, a expressão e 

a quantificação da atividade enzimática presente no grão ainda são pouco conhecidas. Neste 

sentido, pesquisas relacionadas à influência do F. graminearum e dos fungicidas utilizados no 

manejo químico da giberela na atividade enzimática do grão precisam ser mais bem 

estudadas. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Local do experimento 

 

Os experimentos foram conduzidos nos campos experimentais da Fundação Agrária de 

Pesquisa Agropecuária (FAPA), no distrito de Entre Rios, no município de Guarapuava, PR. 

O solo é classificado como Latossolo Bruno Alumínico Típico (EMBRAPA, 2013) e a 

altitude é de 1.109 metros. 

A topografia da região é considerada plana e o clima é classificado como subtropical 

do tipo Cfb (subtropical mesotérmico úmido) (PEEL et al., 2007), sem estação seca definida e 

com geadas severas. A precipitação média anual acumulada é de 1.943 mm, portanto as 

chuvas são abundantes e bem distribuídas ao longo do ano.  A temperatura média anual é de 

17,2°C, temperatura mínima média é de 12,8°C e temperatura média máxima de 23,5°C, além 

disso, a umidade relativa do ar é de 77,2% considerando a média histórica do período de 

1976-2016 (IAPAR, 2018). 

O resultado da análise química de solo do campo experimental realizada antes da 

instalação do experimento encontra-se na Tabela 2. 

 

Tabela 2. Resultado da análise química de solo (0 – 20 cm) no campo experimental. 
pH Mo P Mehlich Complexo Sortivo (cmol dm-³) Saturações (%) 

(CaCl2) (g dm-³) (mg dm-³) K Ca Mg Al H + Al Soma de Bases CTC pH 7,0 Bases V% 

5,3 44,2 3,7 0,42 4,1 2,1 0 4,59 6,64 11,23 59,1 

 

4.2 Delineamento experimental e práticas culturais 

 

O delineamento experimental foi em blocos ao acaso constituindo um esquema fatorial 

triplo (2 x 2 x 3), sendo: duas cultivares de cevada com alto potencial produtivo (BRS Brau e 

MN 6021) associada a presença e ausência de inoculação artificial de Fusarium graminearum 

e com três tratamentos com fungicidas no espigamento (Testemunha, Tebuconazol e 

Azoxistrobina), com três repetições, totalizando 36 parcelas no campo. 

As parcelas foram constituídas por seis linhas (4,0 m comprimento x 0,17 m entre 

linhas), com uma área útil de 4,08 m
2
, as quais foram instaladas a campo na última semana de 

junho, nas safras agrícolas de 2016 e 2017. 
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As culturas antecessoras foram o milho (Zea mays) no verão e na entre safra com nabo 

forrageiro (Raphanus sativus), ambos em sistema de plantio direto e as dessecações dos 

campos experimentais, foram realizadas com os herbicidas Roundup Original
®

 na dose de 3 L 

ha
-1 

e Ally
® 

na dose de 5 g ha
-1

. 

 Para a semeadura foi utilizada semeadora de parcelas SHP visando população final de 

320 plantas m
-2

 para a cultivar BRS Brau e de 300 plantas m
-2 

para a cultivar MN 6021, sendo 

as sementes previamente tratadas com fungicida e inseticida. 

Na adubação de base foi utilizado o adubo formulado NPK + FTE visando fornecer 35 

kg de nitrogênio; 135 kg de fósforo e 90 de potássio, sendo a adubação de cobertura realizada 

quando as parcelas estavam na fase de perfilhamento, utilizando o fertilizante ureia, na 

dosagem de 105 kg ha
-1

, ou seja, 57 kg N ha
-1

, estes para ambas as safras agrícolas avaliadas.  

As cultivares utilizadas no estudo são recomendadas para a região de Guarapuava e 

foram selecionadas por apresentar comportamento diferenciado em relação ao acúmulo de 

micotoxinas (LIMA et al., 2013). A cultivar BRS Brau (suscetível ao acúmulo de DON) 

apresenta um porte anão, sob condições normais de desenvolvimento chegando a 76 cm de 

altura. Seu rendimento médio chega a 6.000 kg ha
-1

. Possui ciclo precoce, sendo 88 dias até o 

espigamento e 132 dias até a maturação. A BRS Brau é moderadamente resistente a mancha 

reticular e suscetível ao oídio, mancha marrom e giberela. Seu grão é classificado como classe 

1 e para o malte atende às principais especificações da indústria cervejeira. As regiões 

indicadas para seu cultivo são: RS, SC e PR (EMBRAPA, 2009; REUNIÃO..., 2015). A 

cultivar MN 6021 (moderadamente suscetível ao acúmulo de DON) também apresenta um 

porte anão, chegando a 70 cm de altura. Apresenta alto rendimento, seu ciclo é precoce, sendo 

83 dias até o espigamento e 129 dias até a maturação. Esta cultivar é moderadamente 

resistente ao acamamento e quanto às doenças, é considerada moderadamente resistente ao 

oídio e a mancha em rede, moderadamente suscetível a ferrugem da folha e suscetível a 

mancha marrom e a giberela (EMBRAPA, 2015). 

Todos os manejos aplicados na safra agrícola de 2016 e de 2017 foram os comumente 

empregados no cultivo da cevada na região do centro-sul do Paraná (REUNIÃO..., 2015). 

Vale ressaltar que, no período vegetativo, foram realizadas três aplicações de fungicidas para 

o manejo de doenças foliares, descritas na Tabela 3. 
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Tabela 3. Descrição dos fungicidas utilizados durante a fase de perfilhamento e alongação 

para o controle de doenças foliares. 

Fase de aplicação Princípio ativo 
Dose de produto 

comercial 

Perfilhamento  

Trifloxistrobina + Tebuconazol 500 mL ha
-1

 

Piraclostrobina + Epoxiconazol 500 mL ha
-1

 

Fempromiforme 300 mL ha
-1

 

Alongação 

Trifloxistrobina + Tebuconazol 500 mL ha
-1

 

Propiconazol 500 mL ha
-1

 

Fempromiforme 400 mL ha
-1

 

Alongação 
Propiconazol 650 mL ha

-1
 

Piraclostrobina + Epoxiconazol 500 mL ha
-1

 

 

4.3 Inoculação artificial do Fusarium graminearum e manejo químico 

 

No Laboratório Central da Cooperativa Agrária, 11 isolados identificados em três 

quimiotipos de F. graminearum foram multiplicados em gerbox esterilizados, contendo 50 ml 

do meio SNA por gerbox, sendo eles: 3-A (acetil) desoxinivalenol (3-ADON), (15-ADON) e 

Nivalenol (NIV). 

Os gerbox foram incubados em câmera de crescimento a 20-25 °C por 30 dias. Para o 

preparo da suspensão de conídios, foram adicionados 100 mL de água deionizada esterilizada, 

dependendo do quimiotipo, da quantidade de conídios produzidos e da concentração final 

desejada. Para isso, a superfície do meio de cultura foi raspada com auxílio de uma alça de 

Drigalski e a suspensão obtida filtrada em gaze esterilizada para retirada dos micélios. A 

concentração de conídios por mL de suspensão foi ajustada em Câmara de Neubauer para 

7,75 x 10
4 

conídios mL
-1

. 

A inoculação foi realizada quando 50% das plantas de cada parcela estavam com as 

pontas das aristas expostas. A suspensão foi aplicada com pulverizador costal CO2 

pressurizado com ponta de pulverização XR 110.02 e volume de calda de 200 L ha
-1

, sendo as 

inoculações das parcelas realizadas no final da tarde, por volta das 18 h. 

Neste estudo foi avaliado um fungicida sistêmico do grupo dos triazóis - Tebuconazol 

(Folicur
®

), com ação preventiva e curativa na dose de 0,750 L ha
-1

, na concentração de 200 g 

L
-1 

de ingrediente ativo e outro fungicida, também sistêmico, porém do grupo químico das 

estrubilurinas – Azoxistrobina (Priori
®
), com ação preventiva na dose de 0,400 L ha

-1
, na 

concentração de 250 g L
-1 

de ingrediente ativo. Estes fungicidas foram aplicados de acordo 

com as recomendações do fabricante para o cultivo da cevada na fase de espigamento. 
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As aplicações dos tratamentos com fungicida no espigamento foram realizadas 

conforme cada tratamento descrito anteriormente, sendo a primeira aplicação oito dias após a 

inoculação e a segunda 12 dias após a primeira aplicação de fungicida. 

 

4.4 Características agronômicas avaliadas  

 

Foram avaliadas as características agronômicas de massa de mil grãos (MMG) e 

produtividade de grãos (PROD).  

A MMG foi determinada por meio da contagem de oito repetições de 100 grãos de 

cada parcela e posterior pesagem (BRASIL, 2009), a média foi multiplicada por dez e 

expressa em gramas. E para PROD foram colhidas as plantas da área útil da parcela (quatro 

fileiras centrais) com uma colhedora de parcelas e a produtividade de grãos foi obtida por 

meio da pesagem dos grãos de cada parcela. Os dados obtidos foram transformados em kg ha
-

1
, após a correção da umidade para 13%. 

 

4.5 Características de qualidade da cevada para malte 

 

A qualidade dos grãos foi avaliada de acordo com o peso do hectolitro, teor de 

proteína e classificação comercial para indústria de malte. Para tanto, amostras de 600 gramas 

foram enviadas ao Laboratório de Sementes da Cooperativa Agrária, onde as análises foram 

realizadas. 

O peso do hectolitro foi determinado no tempo zero de maturação da cultura em 

aparelho marca Dalle Molle, realizado de acordo com a metodologia oficial (BRASIL, 2009) 

e o teor de proteínas foi determinado pelo método EBC - European Brewery Convention 

(2010). 

A classificação comercial foi obtida considerando tamanho do grão, e foi expresso em: 

Classe 1, que corresponde aos grãos inteiros de cevada que ficam retidos nas peneiras de 2,8 e 

2,5 mm; Classe 2, onde os grãos inteiros passam pela peneira de 2,5 milímetros, mas ficam 

retidos na peneira de 2,2 milímetros; Classe 3 ou refugo, que inclui os grãos que passam pela 

peneira de 2,2 milímetros, acrescidos dos avariados, das impurezas e matérias estranhas 

retidas em quaisquer das peneiras (FLORIANI, 2002). 
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4.6 Severidade da giberela 

 

Para avaliar o comportamento das cultivares em relação à severidade de giberela, 

realizaram-se três avaliações com intervalos de sete dias, a partir do vigésimo dia após a 

segunda aplicação de fungicida. Para estas avaliações, foram utilizados 10 perfilhos por 

parcela, que foram identificados e serviram de objeto de avaliação do progresso da doença, 

baseada na contagem de grãos giberelados por espiga. 

Na terceira avaliação foram coletados os 10 perfilhos na mesma posição de cada 

parcela e no laboratório de Cereais de Inverno da universidade UNICENTRO, as espigas das 

amostras retiradas de cada parcela foram utilizadas para a última determinação da variável 

“porcentagem de grãos giberelados” obtendo-se por cálculo o percentual da severidade em 

cada espiga e, por fim o percentual médio de cada parcela. 

A partir da severidade da doença obtida nas três avaliações foi determinado o 

progresso da severidade da doença utilizando a equação da área abaixo da curva de progresso 

de giberela (AACPG), proposta por (SHANER; FINNEY, 1977). 

 

𝐴𝐴𝐶𝑃𝐷 =  ∑
( 𝑌𝑖+1 − 𝑌𝑖  )(𝑇𝑖+1 − 𝑇𝑖)

2

𝑛−1

𝑖=1

 

 

Na qual: 

Yi: severidade da doença na época da avaliação i=(i=1,...,n) 

Yi+1: severidade da doença na época da avaliação 

Ti: época da avaliação 

i: número de dias após a emergência das plântulas 

T i+1: época da avaliação i+1 

n: número total de avaliações 

 

4.7 Teor de micotoxina desoxinivalenol (DON) 

 

Para quantificação do teor de desoxinivalenol (DON) uma amostra de 300 g de grãos 

de cevada homogeneizados de cada parcela, foi encaminhada ao Laboratório Central da 

Cooperativa Agrária, para detecção do teor da micotoxina DON, pela moagem da amostra 

utilizando-se um moinho de disco marca Buhler-Miag modelo DLFW-22050. Foram pesados 
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cinco gramas de cada amostra e submetidas a um processo de extração e a quantificação da 

micotoxina DON foi realizada pelo equipamento Ultra Performance Liquid Cromathograph – 

UPLC com detecção por espectro de massa. A quantificação de DON foi realizada 

considerando o Limite de quantificação (LQ > 50 μg kg
-1

). 

 

4.8 Atividade enzimática no grão 

 

Para a realização das análises de atividade enzimática dos grãos das duas safras 

agrícolas foi retirada após a colheita dos experimentos, uma amostra de 150 grãos em cada 

parcela experimental, que foram posteriormente, encaminhadas ao Laboratório Central de 

Sementes e no Laboratório de Química da Universidade Federal de Lavras – UFLA, para o 

preparo e análise. 

As leituras da absorbância foram feitas em espectrofotômetro, para isto, foi elaborado 

uma solução extratora utilizada para avaliar a atividade enzimática da Superóxido Dismutase, 

Ascorbato Peroxidade, Catalase e Peroxidase III. Foram macerados 200 mg de amostra de 

grãos em N2 líquido com 50% de polivinilpolipirrolidona (PVPP) insolúvel, suficiente para 

evitar oxidação do material, e homogeneizando-se em 1.500 µL do tampão de extração 

composto por fosfato de potássio 400 mM (pH 7,8), EDTA 10 mM e ácido ascórbico 200 mM 

e água. O homogeneizado foi centrifugado, a 13.000 g por 10 minutos, a 4 ºC e o 

sobrenadante foi coletado (BIEMELT et al., 1998). Para o preparo da solução extratora da 

enzima lipoxigenase foram misturadas partes iguais de solução de CaCl2 0,015 M, solução de 

Sacarose 13% e tampão Tris – HCl 0,06 M (TANTEERATARM; WEINGARTNER, 1999). 

Segue abaixo, mais informações dos protocolos de avaliação da atividade enzimática: 

- Superóxido dismutase (SOD): O meio de reação foi composto pelo tampão de 

extração fosfato de potássio 100 mM (pH 7,8), metionina 70 mM, EDTA 10 µM, água, NBT 1 

mM e riboflavina 0,2 mM. A cubeta com o meio de reação e a amostra foram iluminados, por 

7 minutos e para o controle, o mesmo meio de reação sem a amostra foi iluminado e branco 

foi mantido no escuro. A SOD foi avaliada pela capacidade da enzima em inibir a 

fotorredução do azul de nitrotetrazólio (NBT). As leituras foram realizadas a 560 nm, 

considerando que uma unidade da SOD corresponde à quantidade de enzima capaz de inibir 

em 50% a fotorredução do NBT nas condições do ensaio (GIANNOPOLITIS; RIES, 1977).  

- Ascorbato peroxidase (APX): O meio de reação foi composto pelo tampão de 

extração fosfato de potássio 200 mM (pH 7,0), ácido ascórbico 10 mM, água e H2O2 2 mM, 

incubado a 30 °C (NAKANO; ASADA, 1981). A APX foi avaliada monitorando-se a taxa de 
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oxidação do ascorbato a 290 nm, com leitura realizada durante três minutos, anotando-se o 

decréscimo da absorvância de 15 em 15 segundos.  

- Catalase (CAT): O meio de reação foi composto pelo tampão de extração fosfato de 

potássio 200 mM (pH 7,0), água e H2O2 250 mM, incubado a 30 °C, em que foi monitorado o 

consumo do peróxido de hidrogênio (HAVIR; MCHALE, 1987). A CAT foi avaliada pelo 

decréscimo na absorbância a 240 nm, com leitura realizada durante três minutos anotando o 

decréscimo da absorbância de 15 em 15 segundos.  

- Peroxidase III (POX): O meio de reação foi composto pelo tampão de extração 

fosfato de sódio 0,1 M (pH 6,0), guaiacol 0,2 M e H2O2 0,03 M, (NAKANO; ASADA, 1981). 

A POX foi determinada pelo acompanhamento do aumento da absorbância a 470 nm durante 

2 min, em intervalos de 15 segundos. 

- Lipoxigenase (LOX): O meio de reação foi composto pelo tampão de extração 

borato de sódio 0,2 M (pH 9,0) e substrato linoleato de sódio 10 mM (TANTEERATARM; 

WEINGARTNER, 1999). A LOX foi avaliada pelo decréscimo na absorbância a 234 nm, com 

leitura realizada durante quatro minutos anotando-se as absorbâncias a cada 30 segundos. 

 

 

4.9 Análise estatística 

 

Inicialmente, todos os dados das características avaliadas foram submetidos ao teste de 

homogeneidade das variâncias pelo teste de Harley (RAMALHO et al., 2000). Na sequência, 

as médias foram submetidas às análises de variância individual e posteriormente conjunta 

para as safras agrícolas.  

As médias das características de peso do hectolitro, teor de proteínas, classificação 

comercial, área abaixo da curva do progresso da giberela, teor de micotoxina e atividade 

enzimática foram comparadas pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade, utilizando 

o software estatístico SISVAR
®
 (FERREIRA, 2014). Para a variável área abaixo da curva do 

progresso da giberela, os dados foram transformados em log (x). 

Para a produtividade de grãos foram realizados a comparação entre safras agrícolas e 

quatro contrastes ortogonais (Test vs Tebuconazol; Test vs Azoxistrobina; Tebuconazol vs 

Azoxistrobina e C1 vs C2), com o intuito de comparar os diferentes princípios ativos em duas 

cultivares de cevada, considerando cada safra agrícola.  

Para determinar o grau de associação entre as variáveis: produtividade de grãos; área 

abaixo da curva do progresso da giberela e teor de micotoxina foram estimados os 
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coeficientes de correlação de Pearson, com auxílio do software estatístico STATISTICA 8.0
®

 

(WEIß, 2007).  

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As condições climáticas, incluindo pluviosidade, temperatura médias desde o período 

de semeadura do experimento até a colheita (junho a novembro), foram obtidas na estação 

meteorológica da FAPA, e os valores estão apresentados na Figura 1. 

 

 

 
Figura 1. Dados de pluviosidade (mm) e temperatura média por decêndio, iniciando no 1° 

decêndio de junho (1) até o último decêndio de novembro (18), no município de Guarapuava - 

PR, campo experimental da FAPA no período de junho a novembro nas safras agrícolas de 

2016 e 2017.  

Fonte: Estação meteorológica FAPA. 

 

Na safra agrícola de 2016, houve pluviosidade acumulada de 754 mm durante todo o 

ciclo da cultura, com chuvas bem distribuídas favorecendo o desenvolvimento da cultura, 

sobretudo no início do seu estabelecimento (Figura 1). Na safra 2016, o ciclo de 

desenvolvimento da cultura da cevada foi de 140 dias e caracterizou-se como uma safra 

favorável à cultura.  

Por outro lado, na safra agrícola de 2017, o índice pluviométrico acumulado foi de 457 

mm durante todo o ciclo da cultura. As chuvas foram distribuídas de forma irregular, ou seja, 
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após a semeadura houve um período de déficit hídrico de 40 dias sem chuva, comprometendo 

a germinação/emergência e a fase de perfilhamento da cultura. Outro déficit hídrico com mais 

de 20 dias ocorreu na fase final de perfilhamento até a fase inicial de enchimento de grãos. A 

partir da fase de enchimento de grãos, especificamente no mês de outubro foi registrado um 

alto volume de chuvas, totalizando mais de 250 mm. Essa distribuição irregular das chuvas 

caracterizou a safra como desfavorável ao desenvolvimento da cultura com influências no 

ciclo de desenvolvimento, que foi reduzido em 128 dias (Figura 1). 

As condições climáticas de temperatura média e umidade relativa do ar a partir da fase 

de espigamento estão apresentadas na Figura 2. Esses dados demonstram temperaturas médias 

abaixo de 20°C e umidade relativa do ar entre 60 e 80% nas duas safras agrícolas. Além disso, 

pode-se observar que na safra de 2017 a cultura de cevada ficou exposta no campo por um 

período menor em comparação a safra de 2016.  

 

 

 
Figura 2. Dados de umidade relativa do ar (%) e temperatura média por decêndio, iniciando 

no 1° decêndio de setembro (10) até o último decêndio de novembro (18), no município de 

Guarapuava - PR, campo experimental da FAPA na safra agrícola de 2016 e 2017.  

Fonte: Estação meteorológica FAPA. 
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5.1 Características agronômicas 

 

Os resultados da análise de variância das características agronômicas estão 

apresentados na Tabela 4 e 5. Para massa de mil grãos (MMG) houve efeito apenas para a 

fonte de variação safra (Tabela 4). 

 

Tabela 4. Resumo da análise de variância conjunta para massa de mil grãos (MMG), obtidos 

para diferentes cultivares de cevada, submetidas a aplicação de fungicidas no espigamento 

(Testemunha, Tebuconazol e Azoxistrobina), sem e com inoculação artificial de Fusarium 

graminearum, nas safras agrícolas de 2016 e 2017, no município de Guarapuava – PR. 

UNICENTRO, 2018.  

Fonte de Variação 
 Quadrados Médios  

GL MMG 

CULTIVAR (C) 1 48,18
ns

 

FUNGICIDA (F) 2 52,89
ns

 

INOCULAÇÃO (I) 1 1,50
ns

 

SAFRA (S) 1 1155,12** 

REP (SAFRA) 4 44,13
ns

 

C*F 2 14,14
ns

 

C*I 1 10,94
ns

 

C*S 1 12,37
ns

 

F*I 2 12,58
ns

 

F*S 2 4,16
ns

 

I*S 1 1,17
ns

 

C*F*I 2 6,85
ns

 

ERRO 51 23,31
ns

 

Média  35,85 

CV  13,47% 
*P<0,05; **P<0,01 e ns – não significativo pelo teste F. 

 

A eficiência das plantas em direcionar seus fotoassimilados para estruturas específicas 

e a sua capacidade de alterar o carreamento dos fotoassimilados ao longo do 

desenvolvimento, nas diferentes condições do ambiente, também influencia na produtividade 

(FALQUETO et al., 2009). Nesse sentido, de acordo com os resultados da massa de mil grãos 

(MMG), os maiores valores foram verificados na safra de 2017 (39,85 g) em comparação a 

safra de 2016 que apresentou massa de mil grãos de 31,84 g.  

Nesse sentido, a maior massa de mil grãos observada na safra agrícola de 2017 

possivelmente seja reflexo do menor número de grãos formados em decorrência do déficit 

hídrico (dados não apresentados). A ocorrência de déficit hídrico pode alterar a distribuição de 

fotoassimilados para as diferentes estruturas da planta (MARTIN et al., 2013), no entanto, 
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perfilhos autossuficientes e fotossinteticamente ativos tendem a contribuir para aumento no 

rendimento de grãos (FIOREZE; RODRIGUES, 2012).  

 Comparando com resultados da literatura, os valores MMG encontrados foram 

inferiores àqueles obtidos para a cultivar BRS 195 (43 g), nas safras agrícolas de 2003 e 2004 

(ANTONIAZZI; DESCHAMPS, 2007) e semelhantes àqueles observados para as cultivares 

BRS Sampa, BRS Manduri e BRS 195 com valores que variaram entre 37,9 e 44,0 g, na safra 

agrícola de 2012 (SANCHES et al., 2015). 

Para a produtividade de grãos (PROD) na safra agrícola de 2016, houve efeito 

significativo para a fonte de variação fungicida e para a interação fungicida x inoculação 

(Tabela 5). Para safra agrícola de 2017, não houve efeito significativo para nenhuma fonte de 

variação.  

 

Tabela 5. Resumo da análise de variância, para produtividade (PROD), obtidos para 

diferentes cultivares de cevada, submetidas a aplicação de fungicidas no espigamento 

(Testemunha, Tebuconazol e Azoxistrobina), sem e com inoculação artificial de Fusarium 

graminearum, nas safras agrícolas de 2016 e 2017, no município de Guarapuava – PR. 

UNICENTRO, 2018.  

Fonte de Variação  
Quadrados Médios 

GL PROD (2016) PROD (2017) 

CULTIVAR (C) 1 58741,60
ns

 191171,53
ns

 

FUNGICIDA (F) 2 280532,25* 25006,3
ns

 

INOCULAÇÃO (I) 1 95806,76
ns

 97905,37
ns

 

C*F 1 111264,34
ns

 1165811,17
ns

 

C*I 2 3306,63
ns

 15113,35
ns

 

F*I 2 236852,87* 104252,57
ns

 

C*F*I 2 11636,05
ns

 35430,71
ns

 

REP 2 2911373,33
ns 

35430,71
ns

 

ERRO 22 69299,31 231883,03 

Média  5.334,65 5.267,90 

CV  4,93% 7,20% 
*P<0,05; **P<0,01 e ns – não significativo pelo teste F. 

 

A utilização de contrastes de médias é uma forma simplificada de analisar dados e 

obter resultados referentes a efeitos principais e efeitos de comparação entre grupos de 

tratamentos avaliados (NOGUEIRA, 2004). Na Tabela 6 estão apresentados os contrastes 

ortogonais (Test vs Tebuconazol; Test vs Azoxistrobina; Tebuconazol vs Azoxistrobina e C1 

vs C2), visando comparar os diferentes princípios ativos de fungicidas e as cultivares de 

cevada em relação à produtividade de grãos na safra agrícola de 2016 e 2017. 

 



33 

 

 

Tabela 6. Estimativa e probabilidade de significância dos contrastes para produtividade de 

grãos (PROD), obtidos para diferentes cultivares de cevada, submetidas à aplicação de 

fungicida no espigamento (Testemunha, Tebuconazol e Azoxistrobina), sem e com inoculação 

artificial de Fusarium graminearum, nas safras agrícolas de 2016 e 2017, no município de 

Guarapuava – PR. UNICENTRO, 2018. 

CONTRATES¹ Test vs T Test vs A T vs A C1 vs C2 

SAFRA 2016 ( - ) 0,02 ( - ) 0,98 ( + ) 0,02 ( - ) 0,37 

SAFRA 2017 ( - ) 0,86 ( - ) 0,55 ( - ) 0,67 ( + ) 0,23 

¹ Test (testemunha); T (Tebuconazol); A (Azoxistrobina); C1 (Cultivar BRS Brau); C2 (Cultivar MN 6021). 

 

Nos contrastes de médias envolvendo produtividade de grãos (PROD) foram 

significativos com mais de 95% de probabilidade, os contrastes Test vs T e T vs A para safra 

agrícola de 2016. Na safra agrícola de 2017, nenhum dos contrastes foram significativos 

(Tabela 6). 

Na safra agrícola de 2016, a estimativa do contraste para a PROD envolvendo (Test vs 

T) foi negativa, e para (T vs A) foi positiva indicando a superioridade do Tebuconazol. A 

significância dos contrastes entre os tratamentos (Test vs T) e (T vs A), para a produtividade 

de grãos, evidencia a contribuição do fungicida Tebuconazol em duas aplicações, no 

espigamento e ressalta a contribuição deste princípio ativo no melhor enchimento de grãos na 

safra agrícola de 2016. 

Na revisão que envolveu estudos realizados desde o ano de 2000, no Brasil, com os 

fungicidas Tebuconazol, Propiconazol e Carbendazim realizada por Machado et al. (2017b) 

verificou-se que a utilização de duas aplicações de Tebuconazol na cultura do trigo teve maior 

resposta ao rendimento de grãos, com incremento que representou 558 kg ha
-1

. 

O efeito positivo da aplicação de fungicidas como o Tebuconazol e a Azoxistrobina 

em mistura com outros triazóis durante o espigamento e após a inoculação artificial de F. 

graminearum também foi expresso em aumento da produtividade da cultura do trigo na faixa 

de 35,1 a 83,5% na avaliação de três safras agrícolas (2008-2009-2010) (GRISHECHKINA et 

al., 2012).  

Aumento no rendimento de grãos associado à redução da doença quando utilizado 

aplicação de fungicidas, incluindo o Tebuconazol, também foi observado por Santana et al. 

(2016). Segundo Avozani et al. (2014), em situações de falha nas estratégias de controle da 

giberela, podem ocorrer perdas de rendimento de aproximadamente 40%, devido ao 

abortamento de flores e efeito no enchimento de grãos. 

Esta eficiência do tratamento com triazol no rendimento de grãos corrobora com os 

resultados de Spolti; Del Ponte (2013), nos quais foi possível verificar que o Tebuconazol, 
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além de apresentar efeito fungistático, proporcionou peso 25% superior aos grãos de trigo 

tratados com fungicida em relação aos não tratados. Além disso, conforme os resultados 

obtidos por Correa et al. (2012) para o rendimento de grãos de trigo, o tratamento com a 

aplicação de Tebuconazol apresentou um incremento de 39,8% de produtividade de grãos, 

superior ao incremento de 15,5% proporcionado pela aplicação de Azoxistrobina. 

 

5.2 Características de qualidade da cevada para malte 

 

Os resultados da análise de variância conjunta das características de qualidade de grão 

estão apresentados na Tabela 7. Para o peso do hectolitro (PH), houve efeito significativo para 

a para a interação cultivar x safra, sendo que para os teores de proteína (PROT), classe 1 (C1), 

classe 2 (C2) e classe 3 (3C) houve efeito para a fonte de variação cultivar e safra.  

Nesse sentido, os resultados evidenciam que a qualidade dos grãos de cevada para 

malte foi influenciada pela cultivar de cevada e pela safra agrícola. 

 

Tabela 7. Resumo da análise de variância conjunta, para peso do hectolitro (PH), teor de 

proteínas (PROT), classe 1 (C1), classe 2 (C2) e classe 3 (C3) obtidos para diferentes 

cultivares de cevada, submetidas a aplicação de fungicidas no espigamento (Testemunha, 

Tebuconazol e Azoxistrobina), sem e com inoculação artificial de Fusarium graminearum, 

nas safras agrícolas de 2016 e 2017, no município de Guarapuava – PR. UNICENTRO, 2018. 

Fonte de Variação  
Quadrados Médios 

GL PH PROT C1 C2 C3 

CULTIVAR (C) 1 13,96** 6,42** 278,48** 169,89** 13,55* 

FUNGICIDA (F) 2 0,14
ns

 0,28
ns

 0,61
ns

 0,67
ns

 0,43
ns

 

INOCULAÇÃO (I) 1 0,50
ns

 0,12
ns

 9,24
ns

 2,88
ns

 1,80
ns

 

SAFRA (S) 1 24,62** 16,53** 126,93** 57,96** 13,35* 

REP (SAFRA) 4 2,04
ns

 4,78
ns

 9,20
ns

 8,21
ns

 0,53
ns

 

C*F 2 0,34
ns

 0,17
ns

 0,71
ns

 1,32
ns

 0,17
ns

 

C*I 1 0,03
ns

 0,0
ns

 11,52
ns

 4,91
ns

 1,39
ns

 

C*S 1 13,35** 1,20* 4,60
ns

 15,49
ns

 3,21
ns

 

F*I 2 0,67
ns

 0,0
ns

 1,27
ns

 1,00
ns

 1,21
ns

 

F*S 2 0,27
ns

 0,5
ns

 0,72
ns

 1,06
ns

 0,06
ns

 

I*S 1 0,55
ns

 0,003
ns

 5,12
ns

 0,89
ns

 1,74
ns

 

C*F*I 2 0,29
ns

 0,1
ns

 12,77
ns

 9,66
ns

 1,84
ns

 

ERRO 51 1,04
ns

 0,27
ns

 6,88
ns

 4,32
ns

 1,32
ns

 

Média  65,67 11,03 94,60 4,21 1,19 

CV  1,55% 4,69% 2,77% 49,39% 96,55% 
*P<0,05; **P<0,01 e ns – não significativo pelo teste F. 

 

Na Tabela 8 estão descritos os valores médios de peso hectolitro (PH) dos grãos, para 
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a cultivar BRS Brau, o PH foi significativamente superior ao PH dos grãos da cultivar MN 

6021 na safra agrícola de 2016, porém na safra agrícola de 2017 não houve diferença 

estatística entre as cultivares de cevada.  

 

Tabela 8. Valores médios para peso do hectolitro (kg hL
-1

) obtidos para diferentes cultivares 

de cevada, submetidas a aplicação de fungicidas no espigamento (Testemunha, Tebuconazol e 

Azoxistrobina), sem e com inoculação artificial de Fusarium graminearum, nas safras 

agrícolas de 2016 e 2017, no município de Guarapuava – PR. UNICENTRO, 2018. 

Safra  BRS Brau MN 6021 Média 

Safra 2016 65,96 aA 64,22 bB 65,09 b 

Safra 2017 66,26 aA 66,25 aA 66,26 a 

Média  66,11 A 65,23 B  

CV  1,55%  
Médias seguidas da mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha não diferem entre si pelo teste de comparação de médias Tukey 

(P<0,05). 

 

Avaliando as safras, observou-se que apenas para a cultivar MN 6021 verificou-se 

diferença estatística entre as safras agrícolas, sendo que a safra de 2017 teve maiores valores 

do PH. Os valores de PH obtidos foram acima de 64,0 kg hL
-1

, e esses resultados foram 

semelhantes aos encontrados por Tunes et al. (2008) para as cultivares MN 721 e Scarlett, 

superiores aos encontrados para as cultivares BRS Cauê e BRS Elis que ficaram abaixo de 57 

kg hL
-1

 na safra de 2010 em Capão do Leão, RS (TAVARES et al., 2015) e inferiores dos 

valores encontrados por Stoetzer et al. (2014) que avaliando as mesmas cultivares BRS Brau, 

MN 6021 e a BRS Cauê, verificaram valores de PH de 68,8 kg hL
-1

 para safra a de 2011 e 

66,8 kg hL
-1

 para a safra de 2012. 

Os trabalhos com cereais de inverno, reportam que os valores de PH podem apresentar 

uma variação em função da cultivar, da safra agrícola e do manejo empregado. Como as 

safras agrícolas em avaliação apresentaram condições edafoclimáticas favoráveis ao 

enchimento de grãos, os valores de PH foram elevados e superiores ao valor mínimo que é de 

58,0 kg hL
-1

 para fabricação de malte (MAPA, 2010). Fatores abióticos relacionados à 

temperaturas elevadas ou muito baixas com geadas no período reprodutivo podem prejudicar 

o crescimento e a produtividade das culturas de inverno, assim como o PH dos grãos (KOCSY 

et al., 2011), porém, não foram verificados estas condições nas safras em avaliação. Outra 

questão relacionada com baixo PH na cultura do trigo é a ocorrência de chuva na maturação 

dos grãos e atraso no processo da colheita (TORMEN et al., 2013). Nas condições do 

experimento em questão, a pluviosidade aumentou consideravelmente no mês de outubro 

durante o enchimento e maturação de grãos da cevada, principalmente na safra agrícola de 
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2017, um fator positivo que pode ter contribuído para o PH elevado dos grãos de cevada. 

A porcentagem de proteína nos grãos (Tabela 9) diferiu entre as cultivares avaliadas, 

ou seja, a porcentagem da cultivar BRS Brau (10,73%) foi inferior quando comparado à 

cultivar MN 6021 (11,33%). Vale destacar que foram identificadas diferenças entre as médias 

das safras agrícolas avaliadas, sendo que teores significativamente menores foram obtidos na 

safra agrícola de 2016 frente a safra agrícola de 2017. 

 

Tabela 9. Valores médios para teor de proteínas (%) e classe 1 (%), classe 2 (%) e classe 3 

(%) obtidos para diferentes cultivares de cevada, submetidas a aplicação de fungicidas no 

espigamento (Testemunha, Tebuconazol e Azoxistrobina), sem e com inoculação artificial de 

Fusarium graminearum, nas safras agrícolas de 2016 e 2017, no município de Guarapuava – 

PR. UNICENTRO, 2018. 

Cultivar PROT C1 C2 C3 

BRS Brau 10,73 b 96,57 a 2,67 b 0,76 b 

MN 6021 11,33 a 92,57 b 5,74 a 1,62 a 

     

Safra 2016 10,55 b 93,27 b 5,10 a 1,62 a 

Safra 2017 11,51 a 95,93 a 3,31 b 0,76 b 

Média 11,03 94,60 4,21 1,19 

 CV 4,69% 2,77% 49,39% 96,55% 
Médias seguidas da mesma letra minúscula na coluna não diferem entre si pelo teste de comparação de médias Tukey (P<0,05). 

 

Em relação aos teores de proteína é importante destacar que todos os valores foram 

abaixo do limite máximo de tolerância de 12% (Tabela 9). Esse limite máximo é utilizado 

como um critério para desclassificação da cevada para comercialização e destinação para fins 

cervejeiros estabelecidos pelos padrões de qualidade da Portaria 691/96 (MAPA, 1996; OTA 

et al., 2002). 

Em comparação com os dados da literatura, os teores de proteínas das amostras deste 

trabalho ficaram próximos dos valores encontrados no ensaio de épocas de semeadura 

incluindo estas cultivares na safra de 2013 (ANTONIAZZI; HILÁRIO, 2015) e superiores aos 

encontrado por Leão et al. (2016) para a cultivar BRS Brau (8,35%) na safra agrícola de 2014 

em Guarapuava-PR e os obtidos por Lehmen et al. (2014) para a cultivar BRS Cauê (8,40%) 

na safra agrícola de 2011 no município de Passo Fundo – RS. 

Os resultados da classificação comercial da cevada também estão apresentados na 

Tabela 9. Para este parâmetro, a cultivar BRS Brau, atingiu porcentagem de grãos classe 1 

(1C) acima de 96%, ou seja, maior em comparação a cultivar MN 6021 que obteve valores 

acima de 92% de grãos > 2,5 mm. Diferenças entre essas cultivares também foram 

evidenciadas por Antoniazzi; Hilário (2015) em ensaios de épocas de semeadura cultivadas 
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em Guarapuava na safra de 2013, no entanto, para a cultivar BRS Brau a porcentagem de 

grãos classe 1 foi de 93,4% e para a MN 6021 foi de 87,2%. 

Para a porcentagem de classe 2, avaliando-se as cultivares, a cultivar MN 6021 

apresentou porcentagem de 5,74% e diferiu estatisticamente do valor encontrado para a 

cultivar BRS Brau que foi de 2,67% (Tabela 9). Esses valores são baixos em comparação com 

àqueles encontrados para a cultivar BRS 195 nas safras de 2003 e de 2004 que obtiveram 

valores entre 6,0 e 7,0% para esta classe (ANTONIAZZI; DESCHAMPS, 2007). Os 

resultados para classe 3 (Tabela 8) demonstram que esses percentuais foram abaixo de 2%, 

com destaque para a cultivar BRS Brau que apresentou percentuais em nível baixo, próximo 

de 1%.  

Os resultados da classificação comercial são importantes porque o valor comercial de 

um lote de cevada é estabelecido de acordo com os percentuais de cada classe (MORI; 

MINELLA, 2012). Sendo assim, os grãos classe 1 (grãos com diâmetro > 2,5 mm) possuem 

maior remuneração em comparação àqueles de classe 2 e classe 3 (OTA et al., 2002; MORI; 

MINELLA, 2012). Além disso, outra questão a ser considerada é que para a cevada pode 

existir diferenças significativas nas concentrações de micotoxinas nas frações de tamanho de 

grão, ou seja, a chance de apresentar contaminação é maior em grãos menores de 2,5 mm 

(PERKOWSKI et al., 2003). Neste sentido, Mariquele et al. (2012) relataram que a etapa de 

classificação comercial, incluindo a limpeza, pode reduzir de 10 a 50% da concentração 

inicial de DON pela remoção de grãos leves e com menor diâmetro (< 2,5 mm). 

Para as características de classificação comercial C1, C2 e C3 foram identificadas 

diferenças significativas entre as médias das safras agrícolas, além disso, a safra 2017 teve 

maiores valores para a C1 e menores de C3 em relação à safra 2016. Outros trabalhos também 

evidenciaram a influência da safra sobre a classificação comercial, como Stoetzer et al. (2014) 

quando avaliaram manejo de inseticidas com as cultivares BRS Cauê, BRS Brau e MN 6021. 

A classe 1 da safra agrícola de 2011 foi de 96,6% em comparação a safra de 2012 que foi de 

apenas 90,7%. 

 

5.3 Severidade da giberela 

 

Os resultados da análise de variância conjunta para a área abaixo da curva do 

progresso da doença estão apresentados na Tabela 10. Para a AACPG, houve efeito para a 

fonte de variação cultivar, fungicida e safra, além disso, verificou-se efeito da interação dupla 

cultivar x safra. 
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Tabela 10. Resumo da análise de variância conjunta, para área abaixo da curva do progresso 

da giberela (AACPG) obtidos para diferentes cultivares de cevada, submetidas a aplicação de 

fungicida no espigamento (Testemunha, Tebuconazol e Azoxistrobina), sem e com inoculação 

artificial de Fusarium graminearum, nas safras agrícolas de 2016 e 2017, no município de 

Guarapuava – PR. UNICENTRO, 2018. 

Fonte de Variação  
Quadrados Médios  

GL AACPG¹ 

CULTIVAR (C) 1 2,67** 

FUNGICIDA (F) 2 0,08** 

INOCULAÇÃO (I) 1 0,02
ns

 

SAFRA (S) 1 13,82** 

REP (SAFRA) 4 0,11
ns

 

C*F 2 0,01
ns

 

C*I 1 0,03
ns

 

C*S 1 1,94** 

F*I 2 0,01
ns

 

F*S 2 0,01
ns

 

I*S 1 0,04
ns

 

C*F*I 2 0,03
ns

 

ERRO 51 0,01
ns

 

Média  114,44 

CV  23,20% 
*P<0,05; **P<0,01; ns – não significativo pelo teste F. ¹Dados transformados em log (x). 
 

 

A eficiência de controle da doença está relacionada com os resultados de AACPG 

apresentados na Figura 3, cujas médias mostraram eficiência dos fungicidas testados na 

redução da severidade da giberela em relação à testemunha, manejo sem aplicação. No 

entanto, essa eficiência foi relativamente baixa e como mostram os dados da literatura, a 

aplicação de fungicida não garante a completa eliminação dos agentes patogênicos e às vezes, 

podem induzir o aumento na concentração de micotoxinas (SIMPSON et al., 2001; MAGAN 

et al., 2002), o que não é desejável. 

Os fungicidas testados no experimento reduziram AACPG, com maior efeito para o 

fungicida Azoxistrobina (Figura 3). Os resultados do trabalho de Avozani et al. (2014) 

indicaram que a Azoxistrobina foi o fungicida mais potente apenas para inibir a germinação 

de esporos para cinco isolados de Fusarium spp. Recentemente, resultados de trabalho 

realizado no sul do Brasil com trigo evidenciaram que fungicidas do grupo das Carboxamidas 

também podem contribuir no controle da giberela no campo (MARQUES et al., 2017). 
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Figura 3. Valores médios para área abaixo da curva de progresso da giberela (AACPG) 

obtidos para diferentes cultivares de cevada, submetidas a aplicação de fungicidas no 

espigamento (Testemunha, Tebuconazol e Azoxistrobina), sem e com inoculação artificial de 

Fusarium graminearum, nas safras agrícolas de 2016 e 2017, no município de Guarapuava – 

PR. UNICENTRO, 2018. Médias seguidas da mesma letra minúscula na coluna não diferem 

entre si pelo teste de comparação de médias Tukey (P<0,05). 

 

Os resultados apresentados por Magnan et al. (2002) relataram que a Azoxistrobina 

tem baixa eficiência em controlar Fusarium spp. e controla eficientemente apenas o patógeno 

Microdochium nivale que também faz parte do complexo da doença. Outros resultados de 

pesquisa também apontam que esse princípio ativo apresenta menor eficiência no controle, 

Nakajima (2004) verificou eficiência de apenas 40% no controle da doença e Correa et al. 

(2012), de apenas 34,4%. Já Gaurilcikiene et al. (2011) observaram um aumento na infecção 

de grãos de centeio com fungos do complexo Fusarium spp. com a aplicação de 

Azoxistrobina. 

Por outro lado, o Tebuconazol foi relatado por Nakajima (2004) como altamente 

eficiente no controle da doença como também por Müllenborn et al. (2008) quando 

compararam os triazóis (Tebuconazol e Protioconazol) com as estrobilurinas, o que não foi 

observado nas condições dessa pesquisa.  

Resultados de ensaios cooperativos realizados no ano de 2015 no Rio Grande do Sul e 

no Paraná, incluindo o município de Guarapuava, evidenciaram que em Guarapuava, os 

fungicidas que melhor controlaram a doença, além do Tebuconazol, foram o Trifloxistrobina 

+ Protioconazol, o Propiconazol + Carbendazim, Azoxistrobina + Tebuconazol e a 
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Piraclostrobina + Metconazol para a cultura do trigo (SANTANA et al., 2016). Recentemente, 

o trabalho de Machado et al. (2017b) relataram que os resultados de 35 ensaios realizados no 

Brasil com triazóis, evidenciaram a eficácia de controle de 55% da giberela quando utilizado 

Tebuconazol ou Carbendazim. 

As condições climáticas em função da safra agrícola também interferem na eficiência 

dos fungicidas e os resultados do trabalho de Grishechkina et al. (2012), evidenciaram uma 

variação entre 69,7 a 78,6% na eficácia do controle químico da giberela do trigo em função da 

safra avaliada. 

Com relação às cultivares em avaliação, a cultivar MN 6021 apresentou menor 

AACPG em comparação a BRS Brau nas duas safras avaliadas (Figura 4). Na média geral, a 

cultivar MN 6021 apresentou valor de AACPG de 95,24 e a BRS Brau de 133,65, ou seja, 

uma severidade 30% menor, considerando as duas safras agrícolas. Embora no Brasil, não há 

genótipo com nível satisfatório de resistência a giberela (REUNIÃO..., 2015) a utilização de 

cultivares de cevada cervejeira menos suscetíveis são importantes para o manejo da doença 

associado ao manejo químico, como pode ser observado para cultivar MN 6021. 

 

 

Figura 4. Valores médios para área abaixo da curva de progresso da giberela (AACPG) para 

diferentes cultivares de cevada, submetidas a aplicação de fungicidas no espigamento 

(Testemunha, Tebuconazol e Azoxistrobina), sem e com inoculação artificial de Fusarium 

graminearum, nas safras agrícolas de 2016 e 2017, no município de Guarapuava – PR. 

UNICENTRO, 2018. Médias seguidas da mesma letra minúscula não diferem entre safras e 

maiúscula não diferem entre cultivares pelo teste de comparação de médias Tukey (P<0,05). 
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Willyerd et al. (2012) que testaram o tratamento Tebuconazol + Protioconazol 

aplicados na antese em cultivares de trigo suscetíveis, moderadamente suscetíveis e 

moderadamente resistente relataram que a associação de uma cultivar moderadamente 

resistente com a utilização do tratamento, foi a combinação mais estável e que proporcionou o 

melhor controle.  

Quanto às safras agrícolas em avaliação (Figura 4), verificou-se que em 2017 a área 

abaixo da curva do progresso da giberela foi significativamente menor quando comparado à 

safra de 2016. As condições climáticas é um dos fatores mais importantes para a ocorrência de 

Fusarium (BĚLÁKOVÁ et al., 2014), portanto, essa baixa severidade da giberela na safra de 

2017 pode estar relacionada com as condições climáticas desfavoráveis para o patógeno 

durante o espigamento, período crítico para a infecção e colonização do F. graminearum.  

Na safra agrícola de 2016, a fase de espigamento (período da inoculação artificial) foi 

marcada por temperatura média de 15°C e umidade relativa do ar, próximo de 70%. Já na 

safra de 2017, a ausência de chuvas por um período mais prolongado ocasionou temperatura 

média mais elevada (20°C) e a umidade relativa do ar registrada foi ainda mais baixa (60%) o 

que pode ter contribuído para a redução na infecção do patógeno.  

De acordo com Müllenborn et al. (2008), a colonização do fungo é influenciada pelas 

condições climáticas, microclima e disponibilidade de nutrientes.  Os efeitos da umidade após 

a antese na severidade da doença e na contaminação por micotoxina foi estudada por Cowger 

et al. (2009) que verificaram que a umidade prolongada após o espigamento pode ter efeito 

significativo sobre a doença e sobre a contaminação com micotoxina. No entanto, a influência 

das condições ambientais sobre a giberela após a antese ainda não são claramente 

compreendidas. 

  

5.4 Teor de micotoxina desoxinivalenol (DON) 

 

Os resultados da análise de variância conjunta para os teores de micotoxina estão 

apresentados na Tabela 11. Para os teores de DON, houve efeito significativo para a interação 

fungicida x safra, neste sentido, pode-se inferir que a aplicação de fungicidas no espigamento 

influenciou os teores de micotoxina DON, sendo este dependente da safra agrícola. 

 

 

 



42 

 

 

Tabela 11. Resumo da análise de variância conjunta para teor da micotoxina desoxinivalenol 

(DON) obtidos para diferentes cultivares de cevada, submetidas a aplicação de fungicidas no 

espigamento (Testemunha, Tebuconazol e Azoxistrobina), sem e com inoculação artificial de 

Fusarium graminearum, nas safras agrícolas de 2016 e 2017, no município de Guarapuava – 

PR. UNICENTRO, 2018. 

Fonte de Variação  
Quadrados Médios 

GL DON 

CULTIVAR (C) 1 152,54
ns

 

FUNGICIDA (F) 2 67712,5** 

INOCULAÇÃO (I) 1 7511,29
ns

 

SAFRA (S) 1 646119,23** 

REP (SAFRA) 4 9957,69
ns

 

C*F 2 4006,54
ns

 

C*I 1 105,61
ns

 

C*S 1 152,54
ns

 

F*I 2 398,89
ns

 

F*S 2 67712,51** 

I*S 1 7511,29
ns

 

C*F*I 2 896,35
ns

 

ERRO 51 3681,00
ns

 

Média  94,73 

CV  64,05% 
*P<0,05; **P<0,01 e ns – não significativo pelo teste F. 

 

De acordo com os resultados obtidos para as safras 2016 e 2017, apenas 47,22% das 

72 amostras de grãos de cevada apresentaram contaminação com DON (>50 μg kg
-1

). 

Avaliando as safras de forma isolada, na safra de 2016, 94,44% das amostras estavam 

contaminadas com DON e na safra de 2017, nenhuma das amostras indicaram teores acima do 

limite de quantificação (50 μg kg
-1

). 

Outros estudos verificaram uma porcentagem de contaminação com DON em 

amostras de cevada maior em comparação ao presente trabalho. A exemplo disso, Mallmann 

et al. (2017) confirmaram que 67% das amostras avaliadas e produzidas no sul do Brasil no 

període 2008 a 2015 apresentaram contaminação por DON, com destaque para 19% dessas 

amostras que apresentavam valores acima do LMT de 1.250 μg kg
-1

 (MALLMANN et al., 

2017) principalmente devido às chuvas excessivas antes da colheita. 

Duffeck et al. (2017) avaliando a ocorrência e distribuição espacial de DON em 

amostras de trigo nas principais regiões produtoras (RS, PR e SP), detectaram a presença 

dessa micotoxina em 55% das amostras e com níveis médios de 795,2 μg kg
-1

. Além disso, 

observaram que essa micotoxina foi significativamente maior em amostras do estado do RS 

em comparação com as do estado do PR. 
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A quantificação dos teores da micotoxina DON nos grãos de cevada é importante 

porque também governa a comercialização do grão e pode ser um critério de desclassificação 

para uso na indústria caso não atenda o limite máximo de tolerância estabelecido pela 

legislação brasileira (MAPA, 1996; BRASIL, 2017). 

Os teores de DON observados nos safras agrícolas de 2016 e de 2017 podem ser 

considerados relativamente baixos (<50 até 503 μg kg
-1

) levando-se em consideração que o 

limite máximo tolerado (LMT) para a micotoxina DON vigentes no Brasil é de 1.250 μg kg
-1

 

para grãos de cevada e 1.000 μg kg
-1

 para cevada malteada (BRASIL, 2017), ou seja, 

nenhuma das amostras ultrapassou o LMT da legislação nacional (Tabela 12).  

Comparado com dados publicados, os teores encontrados no presente trabalho também 

podem ser considerados baixos. Os resultados encontrados por Mallmann et al. (2017) ao 

analisarem amostras de trigo e cevada produzidas no Sul do Brasil no período de 2008-2015 

evidenciaram que para cevada os teores de DON foram de 446 μg kg
-1

 a 1.114 μg kg
-1

 e para 

amostras de trigo de 346 a 1.274 μg kg
-1

.  

De acordo com resultados obtidos no experimento realizado por Antoniazzi; Hilário 

(2013) em Guarapuava - PR avaliando diferentes linhagens de cevada quanto à resistência à 

giberela e conduzido com molhamento das espigas via irrigação por aspersão, observaram que 

a variação nos níveis de DON é muito grande entre os genótipos de cevada (690,3 μg kg
-1

 até 

18.078,4 μg kg
-1

).  

Lima et al. (2013) que tiveram por objetivo quantificar o teor das micotoxinas DON e 

zearalenona (ZEA) nos genótipos no ensaio Valor Cultivo e Uso de cevada, em Passo Fundo, 

RS, na safra de 2012, verificaram que a micotoxina DON foi detectada em todos os genótipos 

e os teores médios foram sempre superiores na segunda época de semeadura. As cultivares 

BRS Brau e MN 6021 também estavam em avaliação e os resultados mostram que na segunda 

época de semeadura a BRS Brau apresentou os maiores teores de contaminação por DON e 

superiores ao que foi encontrado na cultivar MN 6021. 

De acordo com os dados apresentados na Tabela 12, na safra de 2016, o teor mais 

elevado de DON foi observado no tratamento testemunha (302,93 μg kg
-1

) e este valor diferiu 

estatisticamente dos tratamentos que utilizaram fungicidas, independentemente do princípio 

ativo.  

O Tebuconazol foi mais eficiente na redução desses teores de DON, comparado a 

Azoxistrobina. A aplicação de Tebuconazol reduziu os teores de micotoxina para 92,37 μg kg
-

1
, ou seja, 69,51%. Por outro lado, a aplicação de Azoxistrobina reduziu os teores para 173,08 

μg kg
-1

, ou seja, em apenas 42,86%, quando comparado ao tratamento testemunha que não 
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recebeu aplicação de fungicida (Tabela 12). Neste sentido, considerando-se os resultados da 

AACPG, a redução visível nos sintomas ocasionada pela aplicação da Azoxistrobina nem 

sempre resulta em menores concentrações de DON, como verificado na pesquisa realizada por 

Ameye et al. (2015). 

 

Tabela 12. Valores médios para o teor de micotoxina desoxinivalenol (μg kg
-1

) obtidos para 

diferentes cultivares de cevada, submetidas a aplicação de fungicidas no espigamento 

(Testemunha, Tebuconazol e Azoxistrobina), sem e com inoculação artificial de Fusarium 

graminearum nas safras agrícolas de 2016 e 2017, no município de Guarapuava – PR. 

UNICENTRO, 2018. 

Fungicida  Safra 2016 Safra 2017* 

Testemunha 302,93 aA < LQ aB 

Tebuconazol 92,37 cA < LQ aB 

Azoxistrobina 173,08 bA < LQ aB 

Média  189,46 A < LQ B 

CV 64,05% 
Médias seguidas da mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha não diferem entre si pelo teste de comparação de médias Tukey 

(P<0,05). 

*Limite de quantificação (LQ): 50 μg kg-1. 

 

Desta forma, os resultados deste trabalho evidenciaram que a aplicação de fungicida 

no espigamento, especificamente o Tebuconazol, foi fundamental para redução da 

contaminação por DON. A preconização pela utilização de fungicidas triazóis para o manejo 

da doença foi ressaltado por Marques et al. (2017), assim como por outros trabalhos de 

pesquisa pelo seu mecanismo de ação.  

Pirgozliev et al. (2003) observaram que as aplicações de fungicidas podem ter um 

efeito direto sobre a produção de DON, pela difusão de um fator de estresse ao fungo, 

induzindo-o a produzir mais micotoxinas. O Tebuconazol é um fungicida do grupo dos 

triazóis, que tem ação sistêmica na planta e interrompe as funções da membrana plasmática do 

fungo (DORS et al., 2013) diferente das estrobilurinas que atuam na respiração mitocondrial 

do patógeno (REIS et al., 2016b). 

O peróxido de hidrogênio atua na biossíntese de DON, indicando uma ligação entre 

DON e o estresse oxidativo (PONTS et al., 2006; AUDENAERT et al., 2010). Audenaert et al. 

(2010) verificaram que a aplicação de fungicida Protioconazol na dose recomendada reduziu 

as concentrações de H2O2 em comparação as amostras do controle, refletindo possivelmente a 

redução da atividade metabólica do patógeno devido à aplicação do fungicida. Nas condições 

deste experimento, a Azoxistrobina embora tenha controlado de forma mais eficiente os 

sintomas da doença, o seu modo de ação sobre o transporte de elétrons na mitocôndria pode 

ter desencadeado um fator de estresse ao fungo, aumentado desta forma a formação de H2O2 

pelo fungo e consequentemente os teores de DON comparado ao Tebuconazol que teve menor 
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efeito sobre o controle da doença, porém, o seu modo de ação sobre o fungo é diferente.  

Recentemente, Luz et al. (2017) avaliaram a eficiência dos fungicidas (Trifloxistrobina 

+ Protioconazol, Epoziconazol + Piraclostrobina e Mancozeb) na redução da contaminação 

com micotoxinas na cultura do trigo em experimento conduzido em Piratini – RS e esses 

autores verificaram que o Mancozeb também  induziu o aumento da micotoxina DON quando 

comparado com a testemunha. De acordo com os autores, é possível que o Mancozeb tenha 

causado um estresse no fungo, no entanto, quando combinado com outros fungicidas, não 

mostrou esse efeito indutor da produção de DON. Uma hipótese para este resultado é que os 

outros fungicidas anularam o efeito de estresse da molécula ou então que quando usado em 

mistura teve uma maior eficiência para comprometer o metabolismo fúngico para produção de 

DON.  

O efeito da aplicação de fungicidas do grupo dos triazóis (Protioconazol e 

Tebuconazol) na redução da micotoxina DON também foi comprovado pelo trabalho 

realizado por Scarpino et al. (2015) conduzido no noroeste da Itália com a cultura do trigo. Os 

resultados do trabalho evidenciaram redução de 70% em comparação ao tratamento 

testemunha, em condições de alta pressão de doença. Tateishi et al. (2014) comparando 

diferentes épocas de aplicação confirmaram eficiência na redução da contaminação por DON 

para o Metconazol quando aplicado na fase de enchimento de grãos.  

Outra alternativa na redução de DON foi obtida quando utilizado a combinação de 

fungicidas triazóis (VÁÑOVA et al., 2004; SCARPINO et al., 2015; NUGMANOV et al., 

2018). Conforme relatado por Simpfendorfer (2016), na cultura do trigo, a aplicação da 

combinação dos princípios ativos Tebuconazol + Protioconazol foi mais eficiente no controle 

da severidade da giberela se comparado ao uso isolado do princípio ativo Tebuconazol. Esse 

fungicida (Protioconazol + Tebuconazol) também controlou giberela e reduziu os níveis de 

DON de forma mais eficiente em cultivares de trigo de inverno resistente do que em 

cultivares suscetíveis (BOCKUS et al., 2014). 

Wegulo et al. (2011) também avaliaram a eficiência do fungicida Protioconazol + 

Tebuconazol em seis cultivares de trigo com diferentes níveis de resistência em Manhattan e 

verificaram que a eficácia do fungicida no controle da doença e na redução dos teores de 

DON foi maior em cultivares de trigo moderadamente resistente em comparação com as 

suscetíveis. Esta constatação também foi feita por Mesterházy et al. (2011), para as cultivares 

mais resistentes, nas quais 50% dos fungicidas avaliados conseguiram reduzir os níveis da 

micotoxina DON, o que não pode ser verificado nas cultivares mais suscetíveis. 

Com relação ao uso das estrobilurinas, e sua baixa eficiência na redução da 
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contaminação por micotoxinas, dados semelhantes foram verificados em estudos publicados 

anteriormente. Pirgozliev et al. (2002) conduziram um estudo em casa de vegetação com a 

cultura do trigo inoculado com F. graminearum e F. culmurum e verificaram que as 

aplicações de Azoxistrobina reduziram significativamente os níveis de DON apenas em 

comparação com o tratamento controle quando comparado com o tratamento que utilizou 

Metconazol.  

Na China, no trabalho realizado por Zhang et al. (2009) com trigo de inverno, a 

utilização de Azoxistrobina e Carbendazim para controlar giberela em condições de campo, 

chegou a aumentar as concentrações de DON nos grãos. Em experimento com trigo 

artificialmente inoculado com dois isolados de F. culmorum, produtores de DON 

demostraram que amostras com aplicação de Azoxistrobina continham as maiores 

quantidades de DON (BATURO-CIEŚNIEWSKA et al., 2011). 

Outro resultado, como do trabalho realizado com as culturas de centeio e triticale no 

período de 2004-2006 por Gaurilcikiene et al. (2011) demostraram que além da micotoxina 

DON, os níveis da micotoxina T-2 também aumentaram com a aplicação de Azoxistrobina. 

Na safra agrícola de 2017, os teores de DON foram abaixo do limite de quantificação 

que é de 50 μg kg
-1

 (Tabela 12). Esses baixos teores podem estar relacionados às condições do 

clima desfavoráveis ao desenvolvimento do agente causal da doença da giberela (F. 

graminearum) na fase de espigamento que ocasionou baixa severidade da doença como foi 

discutido anteriormente. 

A produção de micotoxinas pelo fungo pode ser influenciada por fatores intrínsecos 

(atividade água e pH) e extrínsecos como umidade e temperatura (KATSURAYAMA; 

TANIWAKI, 2017). Dados da literatura publicados nos últimos anos também mencionam que 

a ocorrência de micotoxinas é influenciada pelas condições climáticas da safra. Na avaliação 

de 325 amostras de malte de cevada coletadas na região da República Tcheca de 2008 a 2011, 

os resultados de contaminação por micotoxinas também foram principalmente afetadas pelas 

condições climáticas da safra em questão (BĚLÁKOVÁ et al., 2014). Os resultados desse 

trabalho evidenciaram que os maiores teores de contaminação por DON foram registrados na 

safra de 2009 (teores médios de 256,0 μg kg
-1

 e máximos de 2.213,5 μg kg
-1

), ano que 

registrou precipitação elevada em combinação com altas temperaturas. 

 Ibáñez-Vea et al. (2012) avaliaram 123 amostras de cevada da região norte da Espanha 

e verificaram que houve uma variação em função da safra. Os resultados mostraram que no 

ano de 2007, do total das amostras de grãos de cevada 88,6% estavam contaminas com DON 

com teor médio de 21,7 μg kg
-1

, por outro lado, no ano de 2008, a contaminação foi maior, 
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ocorreu em 98,5% das amostras e o teor médio de DON foi de 85 μg kg
-1

 com teores máximos 

elevados de 1.111,3 μg kg
-1

. A contaminação elevada em amostras coletadas no ano de 2008 

ocorreu devido as chuvas durante a antese que influenciam nos níveis de tricotecenos. 

Na Tabela 13 estão apresentados os valores dos coeficientes de correlação entre 

produtividade (PROD), área abaixo da curva do progresso da giberela (AACPG) e teor de 

micotoxina desoxinivalenol (DON), nas safras agrícolas de 2016 e 2017. 

 

Tabela 13. Coeficientes de correlação entre produtividade grãos (PROD), área abaixo da 

curva do progresso da giberela (AACPG) e teor de micotoxina (DON), para as safras 

agrícolas de 2016 e 2017. Guarapuava - PR. UNICENTRO, 2018. 

  PROD AACPG DON 

PROD 1 -0,038
ns

 -0,046
ns

 

AACPG 
 

1 0,767** 

DON   1 
** P≤0,01; * P≤0,05. 

 

Para a AACPG foi observado correlação positiva com os teores de DON, assim, 

quanto maior for a AACPG maiores serão os teores de DON nos grãos de cevada, como 

verificado por Bondalapati et al. (2012) para cevada cultivada na região norte dos Estados 

Unidos. De acordo com os resultados de Marques et al. (2017) ao avaliarem nove cultivares 

de trigo, também verificaram correlação positiva entre o índice de giberela e os teores de 

DON para todas as cultivares. As cultivares de trigo BRS 327 e Tibagi destacaram-se com as 

maiores correlações. Além disso, Santana et al. (2016) verificaram em seu trabalho que os 

locais de avaliação com maior incidência da doença tiveram como consequência os valores de 

DON mais elevados. 

 Estudos que compreendem o controle de giberela e a concentração de micotoxina são 

ainda escassos no Brasil (MARQUES et al., 2017). A correlação positiva da AACPG com 

DON deste trabalho ajuda explicar os baixos teores de micotoxina anteriormente discutidos 

para a safra de 2017, uma vez que, mesmo com o aumento da precipitação durante o período 

de enchimento de grãos que é considerado um fator que promove a contaminação por DON 

(TATEISHI et al., 2014), os teores dessa micotoxina foram baixos devido a baixa severidade 

da doença no campo. No entanto, existem trabalhos que relatam que a umidade relativa do ar 

pode influenciar o acúmulo de DON, mesmo quando o nível de doença é baixo (ANDERSEN 

et al., 2015). 

Com base nos coeficientes de correlação (Tabela 13), observa-se que não foram 

encontradas correlações significativas de PROD com AACPG e de PROD com DON. Neste 

sentido, a AACPDG e os teores de DON não influenciaram a produtividade de grãos de 
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cevada, nas safras agrícolas de 2016 e de 2017, ressaltando que as perdas oriundas de doenças 

de espiga, nem sempre são de caráter quantitativo, e sim qualitativo. 

 

5.5 Atividade enzimática no grão 

 

Os resultados da análise de variância conjunta para a atividade enzimática da 

Superóxido Dismutase (SOD), Ascorbato Peroxidase (APX), Catalase (CAT), Peroxidase III 

(POX) e Lipoxigenase (LOX) no grão de cevada com diferentes manejos de fungicida no 

espigamento da cevada, sem e com inoculação artificial do fungo, estão apresentados na 

Tabela 14.  

Vale ressaltar que, para todas as enzimas estudadas, houve efeito para a interação 

cultivar x fungicida x inoculação. O que permite inferir, que a atividade enzimática nos grãos 

de cevada foram influenciada indiretamente pelo fungicida aplicado no espigamento, pela 

inoculação artificial com F. graminearum e pela cultivar de cevada. 

 

Tabela 14. Resumo da análise de variância conjunta, para a atividade enzimática da 

Superóxido Dismutase (SOD), Ascorbato Peroxidase (APX), Catalase (CAT), Peroxidase III 

(POX) e Lipoxigenase (LOX) obtidos para diferentes cultivares de cevada, submetidas a 

aplicação de fungicidas no espigamento (Testemunha, Tebuconazol e Azoxistrobina), sem e 

com inoculação artificial de Fusarium graminearum, nas safras agrícolas de 2016 e 2017, no 

município de Guarapuava – PR. UNICENTRO, 2018. 

Fonte de Variação  
Quadrados Médios 

GL SOD APX CAT POX LOX 

CULTIVAR (C) 1 0,04* 0,48
ns

 52,41** 9,47** 2,53** 

FUNGICIDA (F) 2 154,12** 23,23** 99,16** 20,39** 15,21** 

INOCULAÇÃO (I) 1 4,88** 2,28** 3,13** 2,30* 0,59** 

SAFRA (S) 1 1,40** 10,55** 12,03** 302,46** 55,74** 

REP (SAFRA) 4 0,004
ns

 0,005
ns

 0,003
ns

 0,002
ns

 0,0004
ns

 

C*F 2 65,22** 9,82** 15,78** 29,03** 2,49** 

C*I 1 12,40** 4,95** 13,51** 0,26
ns

 2,17** 

C*S 1 0,00002
ns

 0,39* 0,18** 1,10
ns

 4,48** 

F*I 2 0,83** 0,45** 0,53** 52,90** 0,05
ns

 

F*S 2 0,04* 0,66** 0,33** 2,37** 1,48** 

I*S 1 0,00009
ns

 4,98** 0,01
ns

 0,26
ns

 0,02
ns

 

C*F*I 2 18,72** 3,06** 9,25** 8,77** 1,38** 

ERRO 51 0,008 0,08 0,009 0,42 0,02 

Média  8,75 3,24 7,02 6,02 2,73 

CV  1,05% 8,64% 1,37% 10,73% 5,38% 
*P<0,05; **P<0,01 e ns – não significativo pelo teste F. 
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A atividade enzimática da SOD, APX, CAT, POX e LOX, avaliadas nas diferentes 

cultivares de cevada, após à aplicação de fungicida e a inoculação artificial com F. 

graminearum nas duas safras agrícolas de 2016 e 2017, estão apresentados na Tabela 15. 

 

Tabela 15. Valores médios da atividade enzimática: Superóxido Dismutase (U mL
-1

), 

Ascorbato Peroxidase (U mL
-1

), Catalase (U mL
-1

), Peroxidase III (U mL
-1

) e Lipoxigenase 

(U mL
-1

) no grão, obtidos para diferentes cultivares de cevada, submetidas a aplicação de 

fungicidas no espigamento (Testemunha, Tebuconazol e Azoxistrobina), sem inoculação (SI) e 

com inoculação artificial de Fusarium graminearum (I), nas safras agrícolas de 2016 e 2017, 

no município de Guarapuava – PR. UNICENTRO, 2018. 

 Superóxido Dismutase – SOD (U mL
-1

) 

Fungicida 
BRS Brau 

Média 
MN 6021 

Média 
SI I SI I 

Testemunha 

Tebuconazol 

Azoxistrobina 

13,07 aA 

9,17 bA 

5,97 cA 

12,63 aB 

8,51 bB 

3,02 cB 

12,85 a 

8,84 b 

4,50 c 

10,05 aA 

9,44 bA 

6,37 cB 

8,99 bB 

8,65 cB 

9,14 aA 

9,52 a 

9,04 b  

7,76 c 

Média  9,40 A 8,05 B  8,62 B 8,93 A CV 1,1% 

 Ascorbato Peroxidase – APX (U mL
-1

) 

Fungicida 
BRS Brau 

Média 
MN 6021 

Média 
SI I SI I 

Testemunha 

Tebuconazol 

Azoxistrobina 

3,33 aB 

3,19 aB 

2,14 bB 

3,90 aA 

3,72 aA 

3,67 aA 

3,61 a 

3,45 a 

2,91 b 

4,45 aA 

3,14 bA 

2,15 cA 

5,23 aA 

2,92 bA 

1,08 cB 

4,84 a 

3,03 b 

1,61 c 

Média  2,88 B 3,77 A  3,24 A 3,08 A CV 8,6 % 

  Catalase – CAT (U mL
-1

) 

Fungicida 
BRS Brau 

Média 
MN 6021 

Média 
SI I SI I 

Testemunha 

Tebuconazol 

Azoxistrobina 

5,11 cB 

10,48 aA 

7,48 bA 

7,33 bA 

10,13 aB 

6,83 cB 

6,22 c 

10,30 a 

7,09 b 

4,79 cA 

8,06 aA 

7,57 bA 

2,42 cB 

7,21 aB 

6,94 bB 

3,60 c 

7,63 a 

7,25 b 

Média  7,65 B 8,10 A  6,80 A 5,52 B CV 1,4% 

 Peroxidase III – POX (U mL
-1

) 

Fungicida 
BRS Brau 

Média 
MN 6021 

Média 
SI I SI I 

Testemunha 

Tebuconazol 

Azoxistrobina 

8,69 aA 

5,85 bA 

2,08 cB 

6,30 aB 

4,11 bB 

6,91 aA 

7,49 a 

4,98 b 

4,49 b 

6,19 aA 

5,95 aA 

6,29 aB 

6,49 bA 

4,38 cB 

8,99 aA 

6,34 b 

5,17 c 

7,64 a 

Média  5,54 A 5,77 A  6,14 B 6,62 A CV10,7% 

 Lipoxigenase – LOX (U mL
-1

) 

Fungicida 
BRS Brau 

Média 
MN 6021 

Média 
SI I SI I 

Testemunha 

Tebuconazol 

Azoxistrobina 

1,89 cB 

3,88 aA 

2,72 bA 

2,71 bA 

3,75 aA 

2,52 bB 

2,30 c 

3,81 a 

2,62 b 

1,97 bA 

3,32 aA 

3,11 aA 

1,00 bB 

2,97 aB 

2,86 aB 

1,48 c 

3,14 a 

2,99 b 

Média  2,83 B 2,99 A  2,80 A 2,27 B CV 5,4% 
Médias seguidas da mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha não diferem entre si pelo teste de comparação de médias Tukey 

(P<0,05). 
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Com base nos resultados da enzima SOD, constatou-se que para a cultivar BRS Brau a 

utilização de inoculação artificial do F. graminearum reduziu a atividade dessa enzima 

independente da aplicação ou não de fungicida, assim como verificado para a cultivar MN 

6021 na testemunha sem aplicação e com a aplicação de Tebuconazol (Tabela 15). 

O mesmo fato não ocorreu em outras pesquisas, Debona et al. (2012) trabalhando com 

duas cultivares de trigo com diferentes níveis de resistência à brusone verificaram que a 

atividade da SOD aumentou nas plantas inoculadas para as duas cultivares. Assim como, 

Debona; Rodrigues (2016) observaram que a maior atividade de SOD foram nas plantas de 

arroz inoculadas (independentemente do tratamento com fungicida) inferindo que a infecção 

por Bipolaris oryzae ocasionou o aumento da concentração de ânion O
•
2

- 
. 

A aplicação de fungicida no espigamento reduziu a atividade da SOD nas duas 

cultivares em estudo, independentemente da inoculação, com destaque para a Azoxistrobina 

que diferiu estatisticamente da testemunha e do manejo químico com Tebuconazol (Tabela 

15), sinalizando que a baixa atividade desta enzima possivelmente esteja relacionada com a 

eficiência dos fungicidas no controle da giberela, que refletiu em menor nível de estresse para 

a planta. Pois, condições estressantes, como a presença de patógenos, aumentam a produção 

de EROs pela planta, no entanto, estas são prejudiciais para o metabolismo celular, como 

consequência a planta precisa ativar seu arsenal de defesa e, a primeira enzima antioxidante é 

a SOD (BARBOSA et al., 2014).   

No entanto, considerando a média geral, a inoculação reduziu a atividade da SOD para 

a cultivar BRS Brau e aumentou para a cultivar MN 6021. Khaledi et al. (2016) observaram 

que a presença de sistemas antioxidantes mais eficientes, especialmente as enzimas SOD e 

POX para remover excesso de EROs gerados durante o processo de infecção de Fusarium 

spp. limitou o dano celular causado pelo fungo, em cultivares de trigo resistentes à giberela. 

Com base nos dados apresentados na Tabela 15, para a BRS Brau, a inoculação 

artificial de F. graminearum incrementou a atividade enzimática da APX, o mesmo fato não 

ocorreu para a cultivar MN 6021, na qual somente a testemunha inoculada teve aumento da 

atividade dessa enzima.  

Harrach et al. (2008) também observaram que a inoculação de B. graminis resultou em 

uma indução significativa de defesa antioxidante na cultivar de cevada suscetível. Os 

resultados evidenciaram que as atividades da APX e da POX, foram alteradas nas folhas de 

plantas de cevada inoculadas para impedir a acumulação de EROs em plantas suscetíveis com 

infecção por oídio. 

Analisando os valores médios das cultivares quando aplicado os fungicidas no 
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espigamento, a Azoxistrobina reduziu a atividade enzimática da APX, com maior efeito para a 

cultivar MN 6021. Outra importante constatação foi realizada por Debona; Rodrigues (2016), 

segundo os autores, as atividades de enzimas, incluindo a APX e SOD, aumentaram após a 

inoculação por B. oryzae, mas esse aumento foi bastante limitado nas plantas em função da 

aplicação de Azoxistrobina. Nas condições do presente trabalho, o aumento da atividade 

enzimática da SOD e da APX, que atuam na eliminação de EROs formadas na interação 

patógeno-hospedeiro, também foi limitada quando utilizado os fungicidas, principalmente a 

Azoxistrobina, refletindo que quando a severidade da doença foi menor, possivelmente essas 

enzimas tiveram menor atividade. 

No estudo realizado por Debona et al. (2012) a atividade de APX aumentou em 

resposta à infecção por Pyricularia oryzae em ambas as cultivares de trigo, mas seu aumento 

foi maior no BRS 229 (moderadamente resistente) do que na BR 18 (suscetível), assim como 

verificado nas condições deste experimento quando avaliado a cultivar MN 6021 no 

tratamento testemunha. Esses resultados indicam que um sistema antioxidante mais eficiente 

na remoção do excesso de EROs geradas durante a infecção de P. oryzae limita o dano celular 

causado pelo fungo, contribuindo assim, para uma maior resistência do trigo à brusone. 

Para a enzima CAT, foi possível constatar que a inoculação artificial de F. 

graminearum provocou uma alteração na quantidade dessa enzima (Tabela 15). Para a cultivar 

BRS Brau, a inoculação aumentou a atividade dessa enzima apenas no tratamento testemunha, 

por outro lado, para a cultivar MN 6021, quando inoculada independente da aplicação ou não 

de fungicida, a inoculação reduziu a enzima CAT. 

Resultados do trabalho realizado por Debona; Rodrigues (2016) que estudaram o 

efeito da Azoxistrobina na atividade de enzimas antioxidantes e compostos oxigenados 

relacionados ao estresse em plantas de arroz inoculadas ou não com B. oryzae, verificaram 

que a infecção pela inoculação do patógeno, independente da aplicação de fungicida, induziu 

o estresse oxidativo nas folhas de arroz e aumentou a atividade das enzimas antioxidantes, 

exceto a enzima CAT que foi inibida pela infecção. 

De acordo com Audenaert et al. (2013) há evidências que a produção de DON durante 

a infecção seria uma estratégia do Fusarium para alterar e bloquear o sistema de defesa da 

planta. A maior atividade da CAT foi observada com o manejo químico com Tebuconazol, 

quando os teores de DON foram baixos. Já o menor efeito na atividade desta enzima com a 

aplicação de Azoxistrobina, pode também estar correlacionado ao seu efeito negativo na 

fisiologia da planta como descrito por outros pesquisadores (NASON et al., 2007). 

Consequentemente, somado a isto, a alta atividade da enzima CAT quando utilizado o 
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manejo químico com Tebuconazol, pode ter contribuindo para a eliminação de H2O2, um 

precursor da formação de DON. Uma vez que esta enzima apresenta alta associação positiva 

com o H2O2, em comparação com outras enzimas como APX, POD e PPO (SPANIC et al., 

2017) que atuam nesse processo. Além disso, a atuação da CAT na limitação do aumento da 

produção de DON foi verificado no experimento realizado por Ponts et al. (2007) e Audenaert 

et al. (2010) quando utilizou-se a aplicação exógena de CAT em culturas líquidas de 

Fusarium. 

Recentemente, Kluge et al. (2017a), com o objetivo de avaliar o efeito fungicida sobre 

a incidência de grãos ardidos e expressão de enzimas respiratórias, como a álcool 

desidrogenase (ADH) e a malate desidrogenase (MDH), que estão envolvidas na deterioração 

das sementes, incluindo a CAT relacionada à remoção de radicais livres, em híbridos de 

milho, inferiram que o aumento na expressão enzimática da CAT nos grãos pode estar 

relacionado à aplicação de Trifloxistrobina + Protioconazol  nos estádios fenológicos V8 + 

VT. 

Com relação à enzima POX, a inoculação artificial gerou uma alteração na atividade 

dessa enzima e variando de acordo com a cultivar em estudo (Tabela 15). No entanto, para as 

cultivares BRS Brau e MN 6021, a inoculação aumentou a atividade da POX quando 

submetidas a aplicação do fungicida Azoxistrobina. 

Quando analisado os valores médios das cultivares com aplicação de fungicidas no 

espigamento, o Tebuconazol e a Azoxistrobina reduziram a atividade da POX da cultivar BRS 

Brau e o Tebuconazol foi eficiente em reduzir a atividade da POX para cultivar MN 6021. 

Em trabalho realizado por Liu et al. (2011) na cultura do trigo, sugeriram que a 

atividade do POX pode estar associada com a defesa contra Rhizoctonia cerealis, uma vez que 

a atividade POX foi maior na cultivar resistente em comparação com a cultivar suscetível. Os 

autores Debona et al. (2009) também sugeriram que a alta atividade da POX, juntamente com 

a APX estariam relacionados à resistência do trigo à brusone nas folhas. 

Com o objetivo de investigar se o dano celular causado pela infecção de C. casseicola 

pode ativar o sistema antioxidante de plantas de soja, Fortunato et al. (2015) observaram que 

as atividades da POX, incluindo também a CAT, APX foram maiores em cultivares 

moderadamente resistente (Fundacep 59) do que da cultivar suscetível (TMG 132). Além 

disso, os resultados deste trabalho destacaram a importância de um sistema antioxidante mais 

eficiente na remoção de EROS geradas em plantas de soja durante a infecção contribui para a 

resistência. 

Além da POX, outras enzimas de defesa contra o ataque de patógenos em sementes 
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são expressas, como por exemplo, a enzima LOX, que catalisa a oxidação de ácidos graxos 

(ácido oleico, linoleico e linolênico) responsáveis pela formação de vias de sinalização de 

defesa na planta (ácido jasmônico e oxilipina) em resposta ao estresse biótico (GAUTHIER et 

al., 2015). 

De fato, a atividade da enzima LOX foi influenciada pela presença do patógeno no 

grão de cevada, pois de acordo com os dados da Tabela 15, a inoculação ocasionou alteração 

da atividade dessa enzima, porém com efeito diferente nas cultivares em estudo. A inoculação 

aumentou a atividade enzimática da LOX para o tratamento testemunha e para o fungicida 

Tebuconazol da cultivar BRS Brau, já para a cultivar MN 6021, a inoculação reduziu a 

atividade enzimática da LOX. A menor atividade da LOX nos grãos de cevada foi observada 

no manejo sem aplicação de fungicida (Testemunha), onde foram verificadas a maior AACPG 

e os teores de DON mais elevados. 

Na interação planta-patógeno vários genes são induzidos pela infecção do F. 

graminearum e estão associados com as vias de sinalização de defesa mediadas por ácido 

salicílico (SA), ácido jasmônico (JA), etileno (ET), íons de cálcio, ácido fosfatídico (PA), bem 

como com produção de EROs, síntese de compostos antimicrobianos, desintoxicação e 

lignificação de paredes celulares, conforme relatado por Ding et al. (2011).  

Ao avaliar o efeito da aplicação de fungicidas no espigamento, independente da 

cultivar avaliada e do princípio ativo do fungicida, observou-se um aumento na atividade da 

LOX nos grãos de cevada, com maior efeito para o fungicida Tebuconazol. Nesta perspectiva, 

pode-se inferir que os fungicidas possivelmente ativaram as respostas de defesa da planta, 

incluindo o aumento da atividade da enzima LOX, primeira enzima ativada na rota de 

formação do JA, importante hormônio vegetal relacionado às respostas de defesas 

(GAUTHIER et al., 2015).  

Os mecanismos de resistência aos patógenos hemi-biotróficos como o F. graminearum 

são complexos devido a interação que ocorre entre as vias de defesa, sejam elas via SA ou 

JA/ET, no entanto, estas vias se cruzam em determinados momentos (DING et al., 2011). Os 

resultados da expressão gênica obtidos por Ameye et al. (2015) indicaram que o SA contribui 

principalmente para a resistência durante a fase biotrófica do F. graminearum e o JA em fases 

posteriores da infecção. 

Os ácidos graxos foram relatados como metabólitos de defesa na cevada capazes de 

modular a produção de micotoxinas (BOLLINA et al., 2011; GAUTHIER et al., 2015), como 

foi observado por Christensen et al. (2014) em grãos de milho, nos quais observaram que 

houve aumento da produção de micotoxinas fumonisinas quando o sistema de defesa mediado 
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pelo JA estava comprometido. Isto indica que a expressão de genes da via LOX e biossíntese 

de JA condiciona a resistência em linhagens endogâmicas de milho ao F. verticillioides e a 

acumulação de fumonisina (MASCHIETTO et al., 2015). 

Kluge et al. (2017b) também destacaram o efeito dos fungicidas sobre a atividade da 

enzima LOX. Os autores evidenciaram que a utilização de duas aplicações de fungicida (V8 + 

VT) com Trifloxistrobina + Protioconazol pode ter sido responsável pelo aumentou da 

expressão da enzima LOX nos grãos de milho. Além disso, de acordo com os autores, maior 

expressão da enzima LOX foi observado em híbridos de milho pertencentes ao grupo 

tolerante aos fungos causadores de grãos ardidos. Diante disto, pode-se inferir que 

possivelmente há respostas de defesa sendo ativadas em plantas de cevada após a aplicação de 

fungicidas como Tebuconazol e Azoxixtrobina, colaborando para maior sanidade dos grãos 

após a colheita. 
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6. CONCLUSÃO 

 

A aplicação de fungicida no espigamento a base de Tebuconazol incrementou a 

produtividade de grãos na safra agrícola de 2016.  

A massa de mil grãos, peso do hectolitro, teor de proteína, e classificação comercial 

não foram influenciadas pelo manejo com fungicidas no espigamento nas safras agrícolas 

2016 e 2017. 

A aplicação de fungicida no espigamento a base de Azoxistrobina reduziu a área 

abaixo da curva do progresso da giberela nas cultivares de cevada estudada. 

A aplicação de fungicida no espigamento a base de Tebuconazol foi mais eficiente na 

redução dos teores da desoxinivalenol, frente à Azoxistrobina, sendo esta dependente da safra 

agrícola avaliada. 

Existe correlação positiva dos níveis de desoxinivalenol no grão com a área abaixo da 

curva do progresso da giberela nas cultivares de cevada avaliada.  

Nas cultivares de cevada BRS Brau e MN 6021 a atividade das enzimas Superóxido 

Dismutase, Ascorbato Peroxidase, Catalase, Peroxidase III e Lipoxigenase nos grãos foram 

influenciadas pela aplicação de fungicida no espigamento e inoculação artificial de F. 

graminearum.  
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Os resultados desta pesquisa demonstraram que as perdas originadas pela giberela na 

cultura da cevada nem sempre são de caráter quantitativo, mas sim qualitativo, ou seja, as 

características de qualidade da cevada para malte foram influenciadas pela safra e pela 

cultivar avaliada, embora tenham atendido aos padrões de qualidade estabelecidos pela 

indústria cervejeira, destacando que os teores de proteína ficaram entre os limites exigidos 

(10,0 a 12,0%) e a classificação comercial atendeu aos padrões limites da classe 1 (90%), 

classe 2 (6%) e classe 3 (4%). 

Outro ponto importante, ficou evidente que aplicação de fungicidas na fase de 

espigamento da cultura de cevada, obtiveram resultados diferentes de acordo com o princípio 

ativo, onde a Azoxistrobina foi capaz de reduzir a AACPG  e o princípio ativo Tebuconazol 

foi mais eficiente em reduzir os teores da micotoxina DON nos grãos de cevada, quando 

analisada a safra agrícola de 2016.  

Para os resultados da quantificação da atividade enzimática nos grãos de cevada, 

quando avaliado as enzimas: Superóxido Dismutase (SOD), Ascorbato Peroxidase (APX), 

Catalase (CAT), Peroxidase III (POX) e Lipoxigenase (LOX), obtida sob diferentes manejos 

químicos, foi evidenciado que não houve variação na atividade destas enzimas, quando 

utilizado o mesmo princípio ativo. Embora, quando considerando os valores obtidos das 

atividades enzimáticas, estes variaram em função de cada safra agrícola estudada (Tabela 16). 
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Tabela 16. Valores médios da atividade enzimática: Superóxido Dismutase (U mL
-1

), 

Ascorbato Peroxidase (U mL
-1

), Catalase (U mL
-1

), Peroxidase III (U mL
-1

) e Lipoxigenase 

(U mL
-1

) no grão, submetidas a aplicação de fungicidas no espigamento (Testemunha, 

Tebuconazol e Azoxistrobina), nas safras agrícolas de 2016 e 2017, no município de 

Guarapuava – PR. UNICENTRO, 2018. 

Superóxido Dismutase - SOD (U mL
-1

) 

Fungicida Safra 2016 Safra 2017 

Testemunha 

Tebuconazol 

Azoxistrobina 

11,36 aA 

9,08 bA 

6,22 cA 

11,01 aB 

8,80 bB 

6,03 cB 

 CV 1,05%  

Ascorbato Peroxidase – APX (U mL
-1

) 

Fungicida Safra 2016 Safra 2017 

Testemunha 

Tebuconazol 

3,66 aB 

2,92 bB 

4,80 aA 

3,56 bA 

Azoxistrobina 2,00 cB 2,52 cA 

 CV 8,64%   

Catalase – CAT (U mL
-1

) 

Fungicida Safra 2016 Safra 2017 

Testemunha 

Tebuconazol 

Azoxistrobina 

4,63 cB 

8,45 aB 

6,75 bB 

5,20 cA 

9,49 aA 

7,59 bA 

 CV 1,37%  

Peroxidase III – POX (U mL
-1

) 

Fungicida Safra 2016 Safra 2017 

Testemunha 

Tebuconazol 

Azoxistrobina 

4,56 aB 

3,35 bB 

4,00 aB 

9,27 aA 

6,80 cA 

8,13 bA 

 CV 10,73%  

Lipoxigenase – LOX (U mL
-1

) 

Fungicida Safra 2016 Safra 2017 

Testemunha 

Tebuconazol 

Azoxistrobina 

2,52 cA 

4,61 aA 

3,68 bA 

1,26 cB 

2,35 aB 

1,93 bB 

 CV 5,38%  
Médias seguidas da mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha não diferem entre si pelo teste de comparação de médias Tukey 

(P<0,05). 

 

De acordo com os resultados, observou-se que a atividade da enzima SOD foi maior 

na safra de 2016, independente do manejo com fungicida, provavelmente como uma resposta 

da maior severidade da doença na safra de 2016, responsável por ocasionar maior estresse 

oxidativo. Por outro lado, a atividade das enzimas APX, CAT e POX foi mais elevada na 

safra agrícola de 2017, levando em consideração todos os manejos químicos. A maior 

atividade da CAT seria possivelmente um reflexo de uma safra com baixa contaminação por 

desoxinivalenol. Outra questão a considerar é que a enzima LOX também teve maior 

atividade na safra agrícola de 2016. É importante enfatizar que embora as condições 
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climáticas tenham sido distintas entre as safras agrícolas de 2016 e 2017, a atividade 

enzimática teve uma resposta semelhante nas duas safras avaliadas frente ao manejo químico 

utilizado (Tabela 16). 

Além disso, o fato de ter ocorrido diferença entre a atividade enzimática das cultivares 

de cevada, quando inoculadas com o F. graminearum, permite inferir que as mesmas possuem 

comportamento diferente em relação ao fungo em estudo e a aplicação de fungicidas no 

espigamento. Desta forma, sugere-se a continuidade do estudo quanto ao comportamento 

dessas enzimas nos grãos de cevada e a sua associação com o manejo químico de doenças de 

espiga.  

É importante também considerar que a identificação e compreensão dos mecanismos 

envolvidos na biossíntese da micotoxina desoxinivalenol continua sendo um desafio para a 

pesquisa, para limitar a sua ocorrência em grãos de cevada. 
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