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RESUMO

Cláudio Vaz Júnior. Manejo de doenças foliares, complexo grão ardido e identificação da
micoflora em grãos de milho
RESUMO: O milho é um dos cereais mais importantes cultivados atualmente, além disso, é
de extrema importância para a alimentação humana e animal, com destaque para o papel que
cumpre na cadeia alimentar e seu valor agronômico no sistema plantio direto. O Brasil é o
terceiro maior produtor e segundo maior exportador mundial de milho e o Paraná é o segundo
maior produtor nacional do cereal, ficando atrás apenas no estado de Mato Grosso. Por ocupar
as mais diversas regiões edafoclimáticas, o milho tem se tornado mais vulnerável à ocorrência
de doenças, principalmente as causadas por fungos, como as doenças foliares e podridões de
espigas, que ocasionam os grãos ardidos, que reduzem a produtividade e depreciam o produto.
Atualmente, muito se tem falado sobre a utilização de fungicidas no controle de doenças na
cultura do milho, assim, objetivou-se nesse trabalho avaliar a eficiência da combinação de
dois fungicidas com três números de aplicações no controle de doenças foliares e do
complexo grão ardido na cultura do milho, bem como realizar a identificação da micoflora
associada aos grãos, em dois diferentes híbridos comerciais e duas linhagens do programa de
melhoramento de milho da UNICENTRO. O experimento foi realizado na cidade de
Guarapuava/PR, o arranjo experimental foi em fatorial 4x7, no qual foram avaliados quatro
genótipos de milho frente à sete combinações de controle químico. As características
avaliadas foram severidade das doenças foliares (mancha de turcicum e cercosporiose),
incidência de grãos ardidos, peso de mil grãos, produtividade de grãos e a identificação da
micoflora associada aos grãos ardidos e aparentemente sadios de milho. Pelos resultados,
verificou-se que é viável a utilização do controle químico para a redução da severidade de
doenças, redução da incidência de grãos ardidos, e aumento da produtividade sendo essa
eficiência dependente do genótipo, fungicida e do número de aplicações. Os principais fungos
encontrados associados aos grãos ardidos de milho foram Fusarium spp., Stenocarpella spp. e
Penicillium spp.
Palavras chave: Zea mays, fungos, fungicida, Blotter test, grãos ardidos.
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ABSTRACT
Cláudio Vaz Júnior. Management of foliar diseases, arid grain complex and identification of
mycoflora in corn grains.
ABSTRACT. Corn is one of the most important cereals currently cultivated, moreover, is of
utmost importance for human and animal consumption, highlighting the role to be in the food
chain and its agronomic value in tillage. Brazil is the third largest producer and second largest
exporter of corn and the Paraná is the second largest national cereal producer, behind only in
the state of Mato Grosso. Occupying the most diverse soil and climatic regions, corn has
become more vulnerable to the occurrence of diseases, particularly those caused by fungi,
such as leaf diseases and diseases of corn, which cause the rot grains that reduce productivity
and cheapen the product. Today, much has been said about the use of fungicides to control
disease in corn thus aimed to this work was to evaluate the efficiency of the combination of
two fungicides with three numbers of applications in the control of foliar diseases and
complex grain flamed corn, as well as to carry out the identification of mycoflora associated
to the grains in two different commercial hybrids and two strains of maize breeding program
UNICENTRO. The experiment was conducted in Guarapuava / PR, the experimental design
was a factorial 4x7, which were evaluated four genotypes of corn against the seven chemical
control combinations. The characteristics evaluated were severity of foliar diseases (leaf
blotch, gray leaf spot), incidence of injuried grains, thousand grain weight, grain yield and the
identification of mycoflora associated with damaged kernels and apparently healthy corn. The
results demonstrated that it is feasible the use of chemical control for reducing the severity of
disease, reducing the incidence of damaged kernels, and increase productivity and efficiency
dependent on that genotype, fungicidal and number of applications. The main fungi found
associated with corn rot grains were Fusarium spp., Stenocarpella spp. and Penicillium spp.
Keywords: Zea mays, fungi, fungicide, blotter test, damaged kernels.
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1. INTRODUÇÃO
O milho (Zea mays L.), é um dos cereais de maior importância econômica e social no
cenário mundial e provavelmente é a planta comercial de maior importância com origem nas
Américas. Seu cultivo está espalhado por todo o planeta, sendo plantado em quase todos os
países, sendo também uma das culturas mais antigas no mundo. A importância econômica do
milho se dá pelo fato de possuir diversas formas de utilização, como alimentação humana,
alimentação animal e utilização na indústria. O milho é insumo para a produção de uma
centena de produtos, só na cadeia produtiva de suínos e aves são consumidos
aproximadamente 70% do milho produzido no mundo e entre 70 e 80% do milho produzido
no Brasil.
Atualmente, o milho é o cereal com maior volume de produção mundial, na safra
2015/2016 esta foi de 960,7 milhões de toneladas, segundo o Departamento de Agricultura
dos Estados Unidos. Os maiores produtores são Estados Unidos, China, Brasil e Argentina,
que juntos representam cerca de 70% da produção mundial. O Brasil é o terceiro maior
produtor e segundo maior exportador mundial de milho. A produção brasileira do milho,
reunindo as duas safras, atingiu na safra (2015/2016) 66,5 milhões de toneladas em cerca de
15,9 milhões de hectares. O Paraná é o segundo maior produtor nacional de milho, com 2,6
milhões de hectares cultivadas na safra 2015/2016 a produção foi de cerca de 14,5 milhões de
toneladas (CONAB, 2017).
Pelo fato do milho ser uma cultura com ampla abrangência geográfica, ocupa as mais
diversas condições edafoclimáticas, o que favorece a ocorrência de um elevado número de
doenças, assim, dezenas de doenças já foram identificadas na cultura do milho no Brasil,
causando perdas na produtividade e qualidade de grãos, sendo que essas perdas estão
associadas principalmente às doenças foliares e à ocorrência de grãos ardidos (POZAR et al.,
2009). O aumento da ocorrência das doenças foliares, associado às condições climáticas
favoráveis, expansão da fronteira agrícola, ampliação das épocas de semeadura, uso de plantio
direto sem rotação de culturas e à suscetibilidade dos híbridos, têm proporcionado o aumento
na ocorrência de podridões de grãos e espigas, que provocam o aparecimento dos grãos
ardidos. A micoflora mais frequentemente detectada associados aos grãos ardidos são
Fusarium verticillioides (Sacc.) Nirenberg (1976), Fusarium graminearum (Schwein.) Petch,
(1936), Gibberella zeae (Schwein.) Petch, (1936), Stenocarpella maydis (Berk) Sutton e
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Stenocarpella macrospora (Earle) Sutton (BRITO, 2010). Alguns desses patógenos estão
associados à produção de micotoxinas, que são metabólitos secundários tóxicos, capazes de
causar intoxicações agudas ou crônicas nos animais e no homem. A contaminação dos grãos
por micotoxinas pode acarretar perdas significativas à economia, associadas ao impacto na
saúde humana, produtividade animal e a restrições de comercialização desses produtos.
O uso de fungicidas tem se mostrado uma estratégia viável e eficiente de manejo de
doenças na cultura do milho, entretanto, por se tratar de uma alternativa recente de manejo das
doenças do milho, ainda restam muitas dúvidas, por parte de técnicos e produtores com
relação à escolha e eficiência de produtos, à necessidade de aplicação, às melhores época e
frequência de aplicações (LANZA et al., 2012).
No entanto, existem poucos estudos nesse sentido, sendo necessários novos trabalhos
que possam determinar o manejo desses patógenos na cultura do milho.
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2. OBJETIVOS
2.1.

Objetivo geral

Avaliar a eficiência da combinação de fungicidas com números de aplicações no
controle de doenças foliares e do complexo grão ardido cultura do milho, em híbridos
comerciais e linhagens do programa de melhoramento de milho da UNICENTRO.

2.2.

Objetivos específicos

- Avaliar a eficiência do controle químico combinando dois fungicidas à três números
de aplicações no controle de doenças foliares e do complexo grão ardido na cultura do milho,
bem como seu efeito sobre as características agronômicas da cultura.
- Descrever o comportamento de duas linhagens do programa de melhoramento de
milho quanto à resposta do tratamento químico no controle de doenças foliares e do complexo
grão ardido.
- Identificar a micoflora associada aos grãos de milho aparentemente sadios e ardidos.
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3. REFERENCIAL TEÓRICO

3.1.

A cultura do milho

O milho (Zea mays) é uma planta herbácea anual, monóica, díclina, pertencente à
subfamília Panicoideae, da família Poaceae. Seu centro de origem é no continente americano,
principalmente nas Américas Latina e Central, onde se encontram seus parentes silvestres
mais próximos, como Zea mays subs mexicana (teosinte) e Tripsacum, (PATERNIANI &
CAMPOS, 2005).
Além de ser um dos cereais mais cultivados no mundo, o milho é de extrema
importância para a alimentação humana e animal (LANZA et al., 2012), com destaque para o
papel que cumpre na cadeia alimentar e seu valor agronômico no sistema plantio direto
(STEFANELLO et al., 2012).
O Brasil é o terceiro maior produtor e segundo maior exportador mundial de milho. A
produção brasileira na safra 2015/2016 foi de 66,5 milhões de toneladas em cerca de 15,9
milhões de hectares cultivados, em comparação com a safra anterior (2014/2015), na qual
foram colhidas cerca de 84,6 milhões de toneladas, houve uma redução na produção de cerca
de 10% (CONAB, 2016).
O Paraná é o segundo maior produtor nacional de milho, ficando atrás apenas no
estado de Mato Grosso, com 2,4 milhões de hectares cultivadas na safra 2014/2015, a
produção paranaense foi de cerca de 15,9 milhões de toneladas, na temporada 2015/2016, o
estado produziu cerda de 14,5 milhões de toneladas em 2,6 milhões de hectares (CONAB,
2016). A região Centro-Sul do Paraná caracteriza-se como grande produtora de milho, pois
apresenta condição climática ideal para produção desta cultura, possuindo o segundo maior
índice de produtividades do mundo (MENDES et al., 2011b).
Diversos fatores podem influenciar o rendimento de grãos na cultura do milho, tais
como o clima, o histórico da área, a população de plantas utilizadas, as condições físicas e
químicas do solo, a escolha dos híbridos e o manejo de plantas daninhas, pragas e doenças
(FANCELLI & DOURADO-NETO, 2003).
Dependendo das condições edafoclimáticas de cada região, reduções expressivas no
rendimento de grãos do milho são esperadas e isso varia de acordo com a incidência,
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severidade da doença e modo de ataque de cada patógeno (MACHADO & CASSETARI
NETO, 2009). Desde o início da década de 1990, o rendimento e qualidade dos grãos de
milho estão sujeitos a um decréscimo significativo decorrente do aumento da incidência e
severidade de algumas doenças no campo (PINHO et al., 1999).
A evolução das doenças na cultura do milho está estreitamente relacionada à evolução
do sistema de produção desta cultura do Brasil. As mudanças que ocorreram no sistema de
produção que, em grande parte, foram responsáveis pelo aumento da produtividade da cultura
e da incidência e severidade das doenças (KLUGE, 2016).

3.2.

Melhoramento Genético

O melhoramento genético do milho, tem como principal objetivo a obtenção de
genótipos que possuam elevado potencial produtivo e resistência às principais doenças,
atendendo às necessidades apontadas pelo atual nível tecnológico e pelas tendências e
exigências do mercado (GRALAK et al., 2015). É comum a utilização de híbridos comerciais
nos programas de melhoramento de milho, para a geração de populações-base que possuam
variabilidade e potencial genético para a obtenção de linhagens promissoras visando ao
desenvolvimento de novos híbridos (HALLAUER, 1990; TROYER, 1994). Assim, faz-se
necessário dispor de germoplasma apropriado com aptidão para uso em menores
espaçamentos e maiores populações, que possuam características agronômicas adequadas e
resistência às principais doenças foliares (FARIA et al., 2015).
A medida mais efetiva para o controle de doenças foliares do milho é o
desenvolvimento de cultivares resistentes e a discriminação desta resistência é mais confiável
quando se avaliam os genótipos com base na área abaixo da curva de progresso da doença,
uma vez que são realizadas várias avaliações da severidade da doença ao longo do ciclo de
produção (VIEIRA et al., 2009).
Para Borém e Miranda (2009), com o aumento da ocorrência de doenças na cultura do
milho é imprescindível a realização de trabalhos que conciliem o melhoramento e a
fitopatologia. No entanto, nem sempre é possível selecionar genitores que contribuam
simultaneamente para elevar a produtividade e para aumentar a resistência a doenças (FARIA
et al., 2015).

6

Gralak (2015), com o objetivo de avaliar as capacidades geral e específica de
combinação de híbridos comerciais de milho quanto à produtividade de grãos e à severidade
de doenças foliares, visando à obtenção de novas populações-base para o melhoramento,
identificou híbridos e combinações que associam produção de grãos e características de
sanidade da planta, e que, ainda, os híbridos comerciais avaliados apresentavam potencial
para obtenção de populações base para melhoramento do milho visando obter altas
produtividades e maiores resistências à cercosporiose e à ferrugem comum.
Em programas de melhoramento que visam à obtenção de genótipos promissores,
informações genéticas do material vegetal estudado possibilitam orientar as ações dos
programas de melhoramento sobretudo na aquisição de maiores ganhos de seleção e na
exploração da heterose expressa em combinações híbridas promissoras (SILVA et al., 2011).
Segundo Vieira et al. (2009), o fato de a caracterização de resistência visando o
controle das doenças foliares ser mais confiável quando os genótipos são avaliados com base
na área abaixo da curva de progresso da doença, se dá em razão de que são realizadas várias
avaliações da severidade da doença ao longo do ciclo de produção.
É de extrema importância a realização de trabalhos que demonstrem a associação entre
o conhecimento das principais doenças foliares na cultura do milho na Região Centro Sul do
Paraná e as melhores alternativas de controle químico existentes, além da importância da
aplicação preventiva de fungicidas, visando o melhor manejo da cultura, obtendo dessa forma
um melhor entendimento da interação do material genético com o princípio ativo do fungicida
utilizado, seja este em forma isolada ou em associação, bem como o nível de tolerância dos
genótipos às doenças foliares (ZANATTA, 2013).

3.3.

Principais doenças foliares da cultura do milho

A doenças foliares causam sérios danos à cultura do milho, principalmente as que são
causadas por fungos. Essas doenças prejudicam a eficiência das culturas, pois reduz a área
fotossintética e inibem a translocação de assimilados desde a sua fonte de produção até as
áreas de crescimento e deposição de material de rendimento (GOMES et al., 2011).
Em muitos casos os danos causados pelas doenças foliares no milho são considerados
indiretos, por meio da redução da área foliar, deixando a planta debilitada e, com isso,

7

vulnerável à entrada de patógenos causadores de podridões de colmo e raízes (JARDINE &
LACA-BUENDÍA, 2009).
Juliatti e Souza (2005) descrevem a mancha de phaeosphaeria (Phaeosphaeria maydis
(Henn.) Rane), mancha foliar de exserohilum (Exserohilum turcicum (Pass.) Leonar &
Suggs), ferrugem comum (Puccinia sorghi Schw.), e cercosporiose (Cercospora zeae-maydis
Tehon & E.Y. Daniels 1925) como sendo as doenças foliares de maior importância na cultura
do milho. Nas regiões produtoras de milho no Brasil, as doenças foliares, quando não
controladas podem proporcionar reduções de até 45% da produtividade da cultura (SILVA &
SCHIPANSKI, 2007).

3.3.1. Mancha foliar de Exserohilum turcicum
A mancha foliar de exserohilum tem grande importância no cenário mundial na cultura
do milho, pois ocorre em diferentes regiões do mundo onde este cereal é cultivado,
(HARLAPUR et al., 2008).
A doença tem como agente etiológico o fungo Exserohilum turcicum. Trata-se de uma
das doenças mais antigas e de maior importância na cultura do milho no Brasil. Devido à
extensão do cultivo de milho, essa doença também é conhecida como “queima da folha do
milho”, “mancha da folha do milho” ou “queima de turcicum” (ALVIM et al., 2010). Apesar
de apresentar maior importância no cultivo de milho safrinha (CASELA et al., 2006), não se
pode ignorar que a presença de inóculo no período de safra pode provocar prejuízos para a
cultura, principalmente quando este período apresenta longos dias nublados, pois a falta de
irradiação pode favorecer o aparecimento da doença devido à baixa concentração de açúcares
nas plantas (ALVIM et al., 2010). No sul do país, essa doença é considerada uma das
principais manchas foliares incidentes na cultura do milho (REIS et al., 2004).
A mancha foliar de exserohilum ocorre amplamente em todas as regiões em que são
cultivados híbridos de milho suscetíveis, e seu potencial de causar danos tem sido estudado ao
longo de vários anos (ROSSI & REIS, 2014). Os danos causados pela doença podem chegar a
40%, em condições ambientais favoráveis e em cultivares suscetíveis, assim é considerada
limitante para a produção de milho em algumas partes do mundo (WHITE, 2000). Ainda
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segundo o autor, temperaturas moderadas, que variam entre 20 e 25°C e umidade relativa
acima de 90% são ideais para o desenvolvimento de epidemias desta doença.
O sintoma típico da mancha foliar de exserohilum é o aparecimento de lesões elípticas,
de coloração acinzentada ou verde, essas lesões vão aumentado em tamanho e número,
atingindo a folha quase totalmente, de modo que muito pouco tecido saudável reste, dessa
forma, a produtividade é afetada devido à falta de carboidratos para enchimento dos grãos
(ISHFAQ et al., 2014). As primeiras lesões aparecem nas folhas mais velhas (WHITE, 2000)
e em condições de ataque severo, pode ocorrer a queima completa dos tecidos foliares (COTA
et al., 2013). A mancha foliar de exserohilum ocorre inicialmente nas folhas inferiores e
posteriormente progride para a parte superior da planta (ALVIM et al., 2010). Em anos com
severas epidemias as infecções podem começar pelo terço superior da planta e em situações
em que ocorrem chuvas ou regas abundantes, a infecção pode iniciar-se a partir do topo da
planta (GUIOMAR, 2011). Ainda segundo o autor, o clima ideal que favorece a propagação
da doença é orvalho denso, frequentes chuvas fracas, elevada umidade relativa e temperaturas
moderadas.
Em lavouras que ocorre alta severidade da doença o número de lesões por folha
aumenta, o que pode ocasionar a morte prematura da planta. Lesões diretamente nas espigas
não são comuns, porém, algumas lesões podem aparecer externamente sobre a palha da
espiga, além disso, quando as plantas são severamente afetadas, as espigas têm seu tamanho
reduzido (REIS et al., 2004).

3.3.2. Cercosporiose (Cercospora zeae-maydis)
A cercosporiose do milho, que tem como agente etiológico o fungo Cercospora zeaemaydis é uma das principais doenças foliares que ocorrem na cultura do milho no Brasil. Esta
doença foi inicialmente descrita na cultura do milho em Illinois nos Estados Unidos em 1925
(COATES & WHITE, 1994). No Brasil, começou a ser relatada na década de 50, porém era
considerada uma doença secundária, somente nos anos 2000 começou a assumir proporções
epidêmicas, ocorrendo em quase todas as regiões do país (JULIATTI et al., 2004).
O patógeno foi responsável pela descontinuidade de vários híbridos comerciais de alta
produtividade, em razão de sua suscetibilidade à essa doença. A redução na produtividade
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ocorre em virtude da alta severidade da doença nas folhas, que diminui drasticamente a área
fotossintética (BRITO, 2010). Danos às folhas verdes podem reduzir em até 40% a
produtividade de grãos em híbridos suscetíveis (WANG et al., 2012).
O principal sintoma da cercosporiose é a ocorrência de lesões de formato retangular.
Essas lesões são delimitadas, na largura, pelas nervuras principais da folha e essa
característica permite distinguir a cercosporiose das outras doenças foliares do milho. As
lesões apresentam coloração marrom, até que, sob condições de alta umidade relativa, ocorre
uma densa esporulação, que confere às lesões a coloração acinzentada, característica da
doença. Quando a infecção é precoce, ocorre a formação de uma grande quantidade de lesões
foliares, assim, as lesões passam a cobrir uma grande quantidade da área fotossintética,
resultando em uma elevada perda de água, o que determina também a deterioração do colmo e
o acamamento (CASELA e FERREIRA, 2003).
As temperaturas ótimas para a ocorrência da cercosporiose estão entre 25 e 30ºC com
longos períodos de umidade relativa do ar próxima a 100%, sem a presença de água livre
sobre o limbo foliar (PAUL e MUNKVOLD, 2005).

3.4.

Complexo grão ardido em milho

Ao longo do tempo, a cultura do milho tem se tornado mais vulnerável à ocorrência de
doenças, principalmente as causadas por fungos e a ocorrência desses patógenos pode
comprometer o potencial de rendimento da cultura. Isso tem ocorrido devido a diversos
fatores, como os diferentes sistemas de produção, juntamente com o cultivo sucessivo,
semeadura em épocas não recomendadas, genótipos não recomendados para determinada
região (FANCELLI & DOURADO NETO, 2003), genótipos suscetíveis, atraso na colheita,
uso indiscriminado de agrotóxicos, elevada população de plantas, adubação desequilibrada,
plantio de milho safrinha e milho irrigado (OLIVEIRA et al., 2004; REIS et al., 2004).
O aumento da área cultivada sob o sistema de plantio direto promoveu uma
modificação no microclima e na biologia do agroecossistema, isso tem refletido nas
populações de agentes causais de doenças do milho. Os restos culturais que permanecem
sobre a superfície do solo favorecem a sobrevivência de muitos patógenos, fazendo
ressurgirem doenças antigas com maior intensidade, e favorecendo também o aparecimento
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de novas doenças (CASA et al., 2006). Para Mendes (2009) esse aumento de área sob plantio
direto associado à falta de rotação de culturas, ao monocultivo de milho e às condições
climáticas favoráveis têm propiciado o aparecimento de várias doenças, principalmente as
podridões de grãos e espigas, que provocam o aparecimento de grãos ardidos.
Um dos principais problemas da cultura do milho é a ocorrência de grãos ardidos, que
ocasionam diminuição na qualidade dos grãos, desvalorizando o produto, e ameaçando a
saúde dos animais e do homem (BRITO, 2010). Os grãos de milho são considerados ardidos
quando ocorre a descoloração de pelo menos um quarto de sua superfície, com descolorações
variando entre marrom-claro, marrom-escuro, roxo, vermelho-claro e vermelho-escuro
(PINTO et al., 2007). A ocorrência desses grãos, é um dos principais problemas na cadeia
produtora de milho em nosso país, pois grandes quantidades desse cereal podem ser rejeitadas
ou depreciadas caso apresentem nível de grãos ardidos acima do limite máximo tolerado
(BRASIL, 2009a). Os fungos atuam de forma deletéria na qualidade dos grãos e são
aceitáveis os valores máximos de 2% de grãos ardidos para a exportação e de 6% para a
comercialização no mercado interno (MENEGAZZO, 2001; PINTO, 2007).
Os principais fungos causadores de grãos ardidos e podridões de espiga, são os fungos
S. maydis e S. macrospora, causadores da podridão de diplodia ou podridão branca, F.
verticillioides e F. graminearum causadores da podridão de fusarium ou podridão rosada da
espiga, Giberella zeae (anamorfo F. graminearum), agente causal da podridão vermelha ou da
ponta da espiga, Penicillium oxalicum Currie & Thom, causador da podridão de espiga por
Penicillium e Aspergillus flavus Link, causador da podridão de Aspergillus e de grãos
armazenados (REIS et al., 2004; CASELA, 2006; FANTIN & DUARTE, 2009; MENDES,
2009;).
A ocorrência desses patógenos provoca perdas na produtividade e na qualidade dos
grãos milho, pois a partir do momento que ocorre a infecção, o processo de enchimento de
grãos é afetado, reduzindo assim o peso das espigas (MENDES, 2009).
A resistência genética é uma das formas mais eficientes no manejo de doenças e sua
aplicação não promove custo adicional ao produtor nem causa impactos negativos ao meio
ambiente, porém, não é recomendada sua utilização como única forma de manejo, pois está
restrita a alguns patógenos apenas (FANCELLI & DOURADO NETO, 2004). Costa et al.
(2011) observaram elevada variabilidade quanto a reação dos genótipos de milho à incidência
de fungos causadores de grãos ardidos.
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Mendes et al. (2011a), objetivando avaliar a incidência dos fungos Stenocarpella
maydis e S. macrospora em grãos de milho, oriundos de híbridos comerciais, concluíram que
houve influência do híbrido, da safra agrícola e do sistema de cultivo sobre a infecção dos
fungos causadores de podridões de espigas, sendo que, o sistema plantio direto favorece o
aumentou dos fungos responsáveis pelos grãos ardidos em milho. A produtividade de grãos e
o percentual de grãos ardidos são influenciadas, também, pelo tipo de híbrido e pelas safras
agrícolas, sendo mais pronunciada no sistema de plantio direto (MENDES et al., 2012).

3.5.

Controle químico de doenças

Os danos causados pelas doenças foliares e podridão de espigas têm causado ampla
discussão sobre as técnicas de manejo que permitam controlar essas doenças de forma
sustentável. Sabe-se que a utilização de híbridos que apresentam resistência genética à
diferentes patógenos é o método mais eficiente, racional e econômico para evitar ou diminuir
as perdas causadas por patógenos, no entanto, verifica-se um aumento no uso de fungicidas
para controlar as doenças fúngicas na cultura do milho (BRITO, 2010).
Com a modernização do sistema produtivo, novas práticas de manejo têm sido
incorporadas à cultura do milho, como por exemplo, a necessidade de aplicação de fungicidas,
em virtude do aumento da incidência de doenças foliares. De maneira geral existe escassez de
informações no Brasil, referente ao patossistema milho/fungos causadores de doenças
foliares, podridões de grãos e espigas (KLUGE, 2016).
O uso de fungicida via foliar na cultura do milho assegura o potencial genético de
híbridos, fazendo com que as doenças não sejam o limitante na produtividade e na sanidade
dos grãos (JULIATTI et al., 2007).
O número e o momento da aplicação de fungicidas na cultura do milho, além da
resistência dos híbridos, são essenciais para definir o período efetivo dos fungicidas (PEF). O
sucesso do controle das doenças, com a aplicação de fungicidas na cultura do milho está
condicionado ao momento da aplicação (GONÇALVES et al., 2012).
Fungicidas são compostos químicos de amplo uso no controle de doenças de plantas.
Podem ser divididos quanto ao seu modo de ação em protetores, erradicantes e sistêmicos. Os
fungicidas do grupo dos triazóis e das estrobilurinas apresentam interfaces para dois destes
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mecanismos, havendo triazóis extremamente seletivos e de alta translocação na planta até os
menos seletivos e de baixa translocação na planta. A relação entre a rápida translocação e a
ação do fungicida na planta depende da liposolubilidade e da hidrosolubilidade do produto.
As estrobilurinas podem ser divididas em sistêmicas, como a azoxystrobina, e mesostêmicas
(acumulam-se na cutina), que são de liberação lenta para a planta, como a trifloxistrobina
(JULIATTI, 2001).
Entre os fungicidas disponíveis no mercado nacional, os mais utilizados para o
controle de doenças foliares do milho, são os penetrantes móveis pertencentes aos grupos
químicos dos triazóis (inibidores da síntese de esteróis - ISE) e das estrobilurinas (inibidores
da respiração mitocondrial – IQe), estes, são utilizados isoladamente ou em misturas préfabricadas (BAMPI et al., 2012).
Berger (1981) citado por Gonçalves (2012), afirma que os fungicidas aplicados via
pulverização foliar, na cultura do milho, interrompem o progresso de doenças logo após a
pulverização e seu efeito permanece por, aproximadamente, 15 dias, podendo este variar em
razão das condições climáticas, tecnologia de aplicações, estádio fenológico da cultura, etc. E
que os fungicidas sistêmicos proporcionam um maior período efetivo dos fungicidas (PEF)
em relação aos fungicidas protetores, o que os tornam mais eficientes no controle das
doenças.
Tem sido relatada na literatura a eficácia da utilização de fungicidas no controle dos
patógenos associados aos grãos ardidos (BRITO, 2010). Esta realidade não está apenas na
pesquisa, no campo tem se observado o interesse cada vez maior do produtor em fazer
aplicações de fungicidas na lavoura, visando controle adequado das doenças (ZANATTA,
2013). É importante ressaltar que a época e o número de aplicações influenciam diretamente
na eficiência do controle (MENDES et al., 2008). Trabalhos de pesquisa vêm mostrando
incrementos significativos na produtividade de grãos e redução da área abaixo da curva de
progresso da doença (AACPD), quando realizadas aplicações de fungicidas no milho (BRITO
et al., 2008; HARLAPUR et al., 2009).
Juliatti et al. (2007), objetivando avaliar o efeito do genótipo na incidência de grãos
ardidos de milho sob aplicação foliar de fungicidas, concluíram que a aplicação de produtos à
base de triazóis e estrobilurinas, quando realizada via foliar, reduziram a incidência de grãos
ardidos na cultura do milho.
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Brito et al. (2013), visando avaliar a eficiência da aplicação de fungicidas nas doenças
foliares cercosporiose e mancha branca do milho, na produtividade de grãos e na incidência
de grãos ardidos, concluíram que a aplicação de fungicida foi eficiente no controle de doenças
foliares e proporcionou a obtenção de maiores produtividades de grãos, em média, 12%
superior ao tratamento sem fungicida, concluíram ainda que o uso de fungicida em aplicação
foliar possibilitou a redução da incidência de grãos ardidos.
Trabalhos com controle químico visando o controle de doenças devem ser explorados,
principalmente quanto à eficácia dos fungicidas em relação aos modos de ação e a reação de
híbridos em diferentes condições de ambiente (BAMPI et al., 2012). No trabalho citado os
autores fizeram uma avaliação da performance de fungicidas no controle curativo e
erradicativo de S. macrospora em plantas de híbrido de milho suscetível e concluíram que os
fungicidas testados de forma preventiva reduziram significativamente a área foliar afetada
pelo patógeno, controlando 85%, em média, a severidade da doença em relação à testemunha;
concluíram também que, a mistura de estrobilurinas + triazóis controlou em média 75% a
severidade da mancha de diplodia; e que, a aplicação de fungicidas de forma preventiva,
quando comparada à curativa, foi mais eficaz no controle da mancha de macrospora,
independente do produto utilizado. Neste caso, a redução da severidade pode ser atribuída à
ação fungitóxica dos produtos sobre a germinação dos esporos do fungo, inibindo a
germinação e com isso, o processo de infecção.
Para o sucesso na aplicação de fungicidas, é necessário conhecer a forma adequada de
aplicação para que o produto chegue ao alvo de forma eficiente, diminuindo as perdas e a
contaminação do ambiente (CUNHA et al., 2010).
Ainda em relação ao manejo de doenças na cultura do milho, existe variabilidade para
a resistência à fungos causadores de doenças, entretanto, além dos fatores genéticos, inerentes
às cultivares, fatores como condições ambientais, época de semeadura, região, sistemas de
cultivo e práticas culturais influenciam a incidência e a severidade das doenças. Assim, deve
ser avaliada a utilização de estratégias de manejo utilizadas de forma integrada, que reduzam
a incidência de problemas sanitários, como grãos ardidos (SILVA et al., 2011). Entre essas
estratégias de manejo está a utilização do controle químico, por meio de fungicidas, porém, a
eficácia desses produtos é ainda motivo de dúvida quanto à época e números de aplicações e a
relação quanto à resistência genética dos híbridos (COSTA et al., 2010).
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3.5.1. Efeito fisiológico das estrobilurinas
Produtos de efeitos fisiológicos são aqueles que alteram a fisiologia da planta,
podendo promover aumento de produtividade e/ou qualidade na produção final, o efeito
desses produtos pode ser resultado do aumento da fotossíntese líquida e da atividade da
enzima nitrato redutase, combinado com a diminuição da produção do etileno (RAMOS,
2013).
Na década de oitenta observou-se que o fungo Strobiluros tenacellus, habitante de
clones de pinus, produzia uma substância pertencente ao grupo β- methoxyacrilatos que inibia
o crescimento de outros fungos, sendo isolada e denominada estrobilurina-A (BARTETT et
al., 2001). A descoberta do poder fungicida das estrobilurinas representou um aumento
significativo na produção de fungicidas baseados em compostos derivados de fungos e além
da ação fungicida, estas moléculas atuam de forma positiva sobre a fisiologia das plantas
(RAMOS, 2013).
Na literatura são descritas duas hipóteses para explicar aumento da produtividade em
plantas tratadas com estrobilurinas (VENANCIO et al., 2004). A primeira hipótese preconiza
que o aumento da produtividade é decorrente da alteração de processos fisiológicos incluindo
o ponto de compensação de dióxido de carbono, a senescência foliar, a ACC-sintase e, desta
forma, biossíntese de etileno, o conteúdo de clorofila, a atividade fotossintética, a abertura de
estômatos, o consumo de água, a atividade de enzimas antioxidantes, os níveis de ácido
abcísico e outros hormônios vegetais e, ainda, a atividade da enzima nitrato redutase
(KÖEHLE et al., 2003). Na segunda hipótese, afirma-se que, a molécula de estrobilurina
preveniria a germinação de esporos de fungos patogênicos, não patogênicos e saprófitos,
interrompendo assim, os elicitores que demandam perdas de energia em resposta à defesa do
hospedeiro (BERGMANN et al., 1999; VENANCIO et al., 2004).
O incremento de biomassa também requer maior assimilação de nitrogênio, o aumento
da atividade da enzima nitrato redutase é considerado como a causa para a maior produção
proporcionado pela piraclostrobina, pois essa enzima catalisa o primeiro passo na assimilação
de nitrato (KÖEHLE et al., 2002)
Segundo Parreira et al. (2009), os principais produtos encontrados que apresentam
como princípio ativo as estrobilurinas são azoxistrobina, metil-cresoxima, picoxistrobina,
fluoxastrobina, orizastrobina, dimoxistrobina, piraclostrobina e trifloxistrobina.
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A interferência da piraclostrobina nos processos metabólicos de plantas resulta em
benefícios na produtividade (VENANCIO et al., 2004).
Na cultura da soja, a aplicação da estrobilurina piraclostrobina nos estádios
fenológicos R1 e R5.1 proporcionou o incremento na taxa fotossintética, aumento na
atividade da enzima nitrato redutase e decréscimo na taxa respiratória, aumentando a
produtividade em 3.600 kg ha-1, em comparação com a testemunha (FAGAN, 2007).
Barbosa et al. (2011), objetivando avaliar os efeitos fisiológicos e bromatológicos em
plantas de milho, após a aplicação foliar da estrobilurina piraclostrobina, associada a
diferentes doses de nitrogênio, concluíram que a aplicação da estrobilurina piraclostrobina
associada a doses de nitrogênio aplicado ao solo na cultura o milho aumenta a atividade da
enzima nitrato redutase e a produtividade de grãos.
Baseado nesses resultados de pesquisas, empresas detentoras dessas moléculas têm
divulgado o uso de estrobilurinas no manejo de estresses bióticos e abióticos em várias
culturas, sugerindo um potencial aumento de produtividade mesmo quando não há a
ocorrência de doenças no campo (WISE & MUELLER, 2011).

3.6.

Micoflora em grãos de milho

As sementes em geral podem abrigar e transportar micro-organismos ou agentes
patogênicos de todos os grupos taxonômicos, causadores e não causadores de doenças. Do
ponto de vista ecológico, esses agentes podem ser agrupados em organismos de campo, onde
predominam espécies fitopatogênicas, e organismos de armazenamento, com pequeno número
de espécies que deterioram as sementes nesta fase. Os fungos são o maior grupo em número
de espécies associadas às sementes, seguidos pelas bactérias, com um número expressivo de
representantes e os vírus e nematoides, em menor número. Dentre os fungos fitopatogênicos,
a maioria pode ser transmitida pelas sementes de seus hospedeiros (BRASIL, 2009a).
A elevada incidência de fungos nos grãos de milho é um problema devido à produção
de micotoxinas, que são compostos secundários ligados com a habilidade de biossíntese do
fungo e das condições ambientais existentes (CASELA et al., 2006). Os fungos toxigênicos
predominantemente encontrados associados aos grãos de milho são os pertencentes ao gênero
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Fusarium spp., seguido por Penicillium spp., Aspergillus spp. e Stenocarpella spp. (RAMOS
et al., 2010).
A presença de fungos toxigênicos no milho, especialmente espécies como Aspegillus
flavus e Fusarium verticillioides, é um grande problema, pois as contaminações pelas
micotoxinas que podem ser produzidas por esses patógenos causam prejuízos à economia,
além de proporcionar riscos à saúde humana e animal (ROCHA, 2010).
Para Mendes (2009) na produção de sementes os fungos reduzem a qualidade
fisiológica destas, reduzindo os percentuais de germinação e vigor. Bressan e Figueiredo
(2003) verificaram que o fungo F. verticillioides causou redução no percentual de germinação
das sementes, morte de plântulas, podridões de raízes e de colmos e podridão de grãos.
A diagnose e a identificação, em laboratório, dos fungos presentes nos grãos é de
extrema importância (MENDES et al., 2011a). A correta caracterização e identificação dos
fungos contaminantes de sementes são essenciais para o controle da contaminação por estes
micro-organismos e a possível produção de micotoxinas (MEIRELLES et al., 2006).
Dentre os testes de sanidade para a detecção de fungos em sementes, as metodologias
com incubação sob condições controladas facilitam o crescimento e a esporulação dos fungos,
permitindo assim uma identificação rápida e segura dos fungos. Têm-se desenvolvido ainda
vários outros métodos, incluindo técnicas que variam em grau de complexidade
(MEIRELLES et al., 2006).
Dentre os métodos considerados simples cita-se o Blotter Test (NEERGAARD, 1983)
com suas variações na metodologia. Este método é muito utilizado em laboratórios de análise
por possuir características como rapidez, simplicidade, baixo custo e permitir o levantamento
da microflora associada a diversos tipos de sementes (LUCCA FILHO 1987; TANAKA,
2001). O teste de sanidade de grãos, Blotter Test, é uma opção viável para a avaliação de
fungos causadores de podridões de espigas, pois permite observar a ocorrência de cada fungo
(MENDES et al., 2011a). Este teste permite, além de uma melhor avaliação da resistência dos
genótipos, aos fungos causadores de podridões de espigas, avaliar também a reação de cada
espécie fúngica separadamente (MENDES, 2009).
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4. MATERIAL E MÉTODOS

4.1.

Local do experimento

O experimento foi instalado e conduzido na região Centro Sul do Paraná, no município
de Guarapuava na área experimental do Departamento de Agronomia, no Campus
universitário CEDETEG da Universidade Estadual do Centro-Oeste, localizado a 25º23'02"
de latitude Sul, 51º29'43" de longitude Oeste e a aproximadamente 1050m de altitude. Onde
segundo a classificação de Koppen (PEREIRA et al., 2001), o clima é Cfb (subtropical
mesotérmico úmido), com clima temperado e verão ameno, as chuvas são uniformemente
distribuídas, sem estação seca e a temperatura média do mês mais quente não chega a 22ºC, a
precipitação fica entre 1.100 a 2.000 mm anuais. Os dados de precipitações pluviométricas e
temperatura foram obtidas na estação meteorológica do Campus CEDETEG.

4.2.

Delineamento e material experimental

O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados em esquema
fatorial 4 x 7, totalizando 28 tratamentos, com 3 repetições, resultando em 84 parcelas. O
primeiro fator foi constituído por quatro genótipos, sendo dois híbridos comerciais da marca
Pioneer (P1630H e P30F53YH), foram utilizados esses híbridos porque o P1630H apresenta
alta suscetibilidade às doenças foliares e ao complexo grão ardido, e o híbrido P30F53YH
porque apresenta uma boa resposta ao controle químico de doenças, e duas linhagens do
programa de melhoramento de milho da UNICENTRO (Linhagem 2 e Linhagem 3) que são
linhagens promissoras do programa, porém ainda não foram caracterizadas quanto à
resistência à doenças. O segundo fator foi composto por 7 tipos de controle químico,
combinando dois produtos e três números de aplicações (Tabela 1).
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Tabela 1: Tratamentos Utilizados no Experimento em Milho safra 2015/2016, GuarapuavaPR.
N°
Tratamentos
Fungicida
Grupo Químico
Estádios
Aplicações
1
Metconazol
Triazol
1
V8
2
Metconazol
Triazol
2
V8 E VT
3
Metconazol
Triazol
3
V8, VT e R2
4

Metconazol e
Piraclostrobina

Triazol +
Estrobilurina

1

V8

5

Metconazol e
Piraclostrobina

Triazol +
Estrobilurina

2

V8 E VT

6

Metconazol e
Piraclostrobina

Triazol +
Estrobilurina

3

V8, VT e R2

7

Testemunha

Testemunha

0

Testemunha

O produto comercial, bem como princípio ativo e sua concentração nos fungicidas
utilizados foram: Caramba® 90 da Basf (triazol: metconazol (90 g L-1)) e Opera® Ultra,
também da Basf (triazol + estrobilurinas: metconazol e pyraclostrobina (80 g L-1 e 130 g L-1,
respectivamente)). A dosagem utilizada para a associação triazol + estrobilurina foi de 0,75 L
ha-1, que é a dose recomendada para a cultura do milho e para o produto Triazol, como não há
registro deste produto para essa cultura, foi utilizada a dosagem que de 0,66 L ha-1, dosagem
essa que igualou a concentração do ingrediente ativo ao outro fungicida.
As unidades experimentais foram compostas por parcelas de seis linhas de 5 metros
de comprimento com espaçamento de 0,4 m entre linhas, sendo consideradas como área útil
as duas linhas centrais de cada parcela. A população utilizada foi de 70 mil plantas por
hectare.
4.3.

Implantação e condução experimental

O experimento foi instalado no dia 15 de outubro de 2015, a área estava sob plantio
direto estabilizado, como monocultivo de milho no verão e com cultivo de aveia (Avena
strigosa Shreb.) durante o inverno. Foi feita dessecação com Glifosato 30 dias antes da
semeadura.
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Para a semeadura primeiramente a área foi sulcada e adubada com auxílio de
semeadora/adubadora de plantio direto, em seguida realizou-se a semeadura manual
utilizando matracas, no qual foram depositadas 20 sementes em cada linha de 5 metros da
parcela. No estádio V2 foi realizado o desbaste, deixando 14 plantas por linha, resultando em
um estande de 70.000 plantas por hectare. As sementes foram tratadas com imidacloprido e
tiodicarbe visando garantir o estabelecimento inicial das plantas, controlando o ataque de
insetos praga.
Como adubação de base, foram utilizados 350 kg ha-1 de NPK, na formulação 08-3020. A adubação de cobertura foi de 260 kg ha-1 de uréia e 150 kg ha-1 de KCl em estádio V3 e
uma segunda aplicação com 260 kg ha-1 de uréia no estádio V6.
O manejo e tratos culturais foram realizados conforme recomendações da cultura para
a região centro sul do Paraná.
O controle químico de doenças foi realizado conforme os tratamentos apresentados na
Tabela 1, sendo que, as parcelas que tiveram uma aplicação, esta foi no estádio fenológico
V8, as parcelas que receberam duas aplicações, estas ocorreram nos estádios V8 e VT, e as
parcelas que tiveram três aplicações, estas ocorreram nos estádios V8, VT e R2. Essas
aplicações foram realizadas com o auxílio de um pulverizador costal pressurizado CO2,
equipado com quatro pontas, tipo cônico-vazio (0,3) espaçadas a 50 cm, regulado para o
volume de calda de 150 L ha-1, sendo adicionado óleo vegetal (Aureo®) nos tratamentos com
fungicidas, na proporção 0,25% v/v.

4.4.

Características avaliadas

4.4.1. Avaliação de doenças foliares
Para avaliar a severidade de doenças foliares, foram feitas 5 avaliações, com 3
avaliadores. A primeira avaliação foi realizada 90 dias após a semeadura, ou seja, após o
florescimento, e as demais em intervalos de 7 dias. Cada um dos três avaliadores deu notas de
1 a 9 para a severidade dos sintomas causados pelos patógenos Exserohilum turcicum
(mancha de turcicum), e Cercospora zeae-maydis (cercosporiose) de acordo com a escala
proposta pela Agroceres (1996) (Figura 1).
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Figura 1: Escala diagramática para a avaliação das doenças foliares do milho
proposta pela Agroceres (1996).

A partir das notas obtidas das médias dos avaliadores, foi determinada a evolução das
doenças através do cálculo da área abaixo da curva de progresso da doença (AACPD),
seguindo a padronização de Shaner e Finney (1977) pela seguinte fórmula:
n-1
AACPD = Σ [((Yi+1 - Yi)/2)*(Ti+1 - Ti)]
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 emergências das plântulas
T i+1: época da avaliação i+1
n: número total de avaliações
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4.4.2. Percentual de grãos ardidos
Foi realizada a colheita de todas as espigas das duas linhas centrais da parcela, essas

espigas foram debulhadas manualmente. Os grãos foram primeiramente homogeneizados e logo
após foi retirada uma amostra representativa de 250 g de cada parcela. A incidência de grãos
ardidos foi determinada conforme procedimento proposto na portaria nº 11, de 12/04/96
(BRASIL, 1996). O método consiste na separação visual dos grãos ardidos, que são os grãos com
sintomas de descoloração em mais de um quarto da superfície total (PINTO et al., 2007). Os grãos
ardidos foram pesados e o peso transformado em porcentagem. Esta determinação foi feita duas
vezes e os resultados apresentados consistem na média das duplicatas.

4.4.3. Peso de mil grãos
O peso de mil grãos foi determinado por meio da contagem de oito repetições de 100
grãos de cada parcela e posterior pesagem. A média dessas pesagens foi multiplicada por dez
e o resultado expresso em gramas (BRASIL, 2009b).

4.4.4. Produtividade de grãos

A produtividade de grãos foi obtida por meio da colheita de todas as espigas das duas
linhas centrais da parcela. Essas espigas foram debulhadas manualmente e a massa de grãos
foi pesada e amostrada a umidade dos grãos. Posteriormente foi feita a correção da umidade
para 13%, e os dados foram convertidos para kg ha-1, conforme a fórmula:
PG = (MG * 1000 / A) * [(100 – U) / 87]
Em que:
PG: produtividade de grãos corrigida para 13% de umidade (kg ha-1);
MG: massa de grãos da parcela sem correção de umidade (kg);
A: área útil da parcela (4 m2);
U: umidade aferida na massa de grãos com aparelho Motomco (%).
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4.4.5. Identificação da micoflora associada aos grãos de milho sintomáticos e
assintomáticos

O experimento foi realizado no laboratório de Fitopatologia do Departamento de
Agronomia no Campus CEDETEG da UNICENTRO (Universidade Estadual do Centro
Oeste).
A partir dos grãos que foram debulhados manualmente, foram coletadas e
identificadas amostras de todas as parcelas. Estas, foram armazenadas em freezer por dois
dias, sob congelamento. Essas amostras foram submetidas ao o teste de sanidade de sementes
pelo método Blotter test. Foram avaliados 100 grãos aparentemente sadios (quatro repetições
de 25), previamente desinfestados com álcool 70% por 1 minuto e em seguida em hipoclorito
de sódio a 1%, por 2 minutos (TRENTO et al. 2002; BRASIL, 2009a).
Após a desinfestação, as amostras foram lavadas com água destilada esterilizada e
acondicionada em gerbox esterilizado contendo uma folha de guardanapo de papel também
esterilizado e plaqueadas. Os grãos foram distribuídos em caixas tipo gerbox (previamente
desinfestados com formoldeído), contendo três folhas de papel filtro esterilizadas e
umedecidas com solução de ágar-água 5% previamente autoclavada. A esta solução, foram
adicionadas 10 gotas por litro de antibiótico à base de oxitetraciclina, para evitar a
proliferação de bactérias. O plaqueamento das amostras foi realizado em câmara de fluxo
laminar, evitando assim a contaminação das placas.
Os gerbox com as amostras foram acondicionadas em sala de incubação com
temperatura de 25 ± 2ºC, e fotoperíodo de 12 horas de luz/ 12 horas de escuro por sete dias
(MARIO e REIS, 2001; TRENTO et al., 2002; STEFANELLO et al., 2012).
Após o período de incubação, os grãos foram examinados em microscópio
estereoscópico. Foram realizadas a identificação e quantificação dos fungos, observando-se
suas estruturas vegetativas e reprodutivas (BARNETT & HUNTER, 1998). Foram calculadas
as percentagens de grãos que apresentavam cada um dos gêneros de fungos identificados.

23

4.5.

Análise estatística
Os dados foram submetidos à análise de variância individual, e as médias foram

agrupadas pelo teste de Scott-Knott, a 5% de probabilidade, utilizando-se para os cálculos o
programa estatístico Sisvar® (FERREIRA, 2011), com exceção dos dados da micoflora, que
foram apenas apresentados os percentuais dos patógenos associados às sementes.
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os dados de precipitações pluviométricas e temperatura obtidos na estação
meteorológica do Campus CEDETEG durante a condução do experimento estão descritos na
Figura 2.

Figura 2: Dados de precipitação pluviométrica (mm) e temperatura (°C) por
decêndio, no município de Guarapuava - PR, Campus CEDETEG no período de
outubro a abril na safra agrícola 2015/2016. (Estação meteorológica Campus
CEDETEG). Épocas de semeadura, aplicações de fungicidas, avaliações de doenças
e colheita. Estádios de desenvolvimento vegetativo (VE a VT) e reprodutivo (R1 a
R6).
A precipitação pluviométrica ocorrida durante a condução do experimento foi de 1167
mm acumulados durante todo o ciclo da cultura. Na fase inicial da cultura, meses de outubro e
novembro, o volume pluviométrico foi de 414 mm, propiciando bom desenvolvimento inicial
da cultura. Nos meses posteriores, de dezembro de 2015 a março de 2016, período esse em
que foram realizadas as aplicações de fungicidas e avaliações de doenças o volume
pluviométrico foi de 753 mm, estes valores de acúmulo pluviométrico são considerados o
suficiente para a obtenção de diferentes resultados nas avaliações de doenças foliares, pois,
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para o surgimento da maioria destas doenças, há o importante papel das condições climáticas
na infecção fúngica. Ressalta-se ainda a importância da alta atividade de água, proporcionada
pela umidade relativa do ar e pelo molhamento foliar, da temperatura e da precipitação, que
são fatores preponderantes para o aparecimento de doenças foliares e grãos ardidos, na
cultura, principalmente aquelas causadas por fungos. A temperatura durante o ciclo da cultura
manteve-se entre 20 e 25°C, condições estas ideias para a ocorrência das doenças avaliadas no
experimento.

5.1.

Efeito dos fungicidas sobre as doenças foliares

De acordo com os resultados da análise de variância, apresentados na Tabela 2, foram
observados efeitos significativos (P<0,05) na interação genótipos x aplicações, para mancha
foliar de exserohilum (AACPE) e para a cercosporiose (AACPC), pelo teste F a 5% de
probabilidade.

Tabela 2: Resumo da análise de variância para as áreas abaixo
da curva de progresso da mancha foliar de exserohilum
(AACPE) e da cercosporiose (AACPC).
QM
Fonte de variação

GL

AACPDH

AACPC

GENOTIPOS

3

834919,41*

15693,45*

TRATAMENTOS

6

75935,48*

8377,12*

GEN. * TRAT.

18

17525,99*

7059,33*

ERRO

54

3336,79

143,59

C.V. %

38,68

70,89

MEDIA GERAL

149,35

16,90
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5.1.1. Área abaixo da curva de progresso da mancha foliar de exserohilum
(AACPE)

Os resultados de AACPE, para a mancha foliar de exserohilum (E. turcicum) para os sete
tratamentos com fungicidas frente aos quatro genótipos avaliados encontram-se na tabela 3.

Tabela 3: Médias da área abaixo da curva de progresso da mancha foliar de exserohilum
(AACPE) em relação aos diferentes tratamentos com fungicidas e aos diferentes genótipos.
UNICENTRO. Guarapuava, PR. 2016.
TRATAMENTOS*

LEM 2

LEM 3

P1630H

P30F53YH

Média

Triazol 1 X

28,78 aB

52,11 bB

420,97 bA

32,28 aB

133,53 b

Triazol 2 X

35,97 aB

66,30 bB

429,53 bA

25,08 aB

139,22 b

Triazol 3 X

43,94 aB

24,11 bB

412,81 bA

32,47 aB

128,33 b

Triazol+Estrobilurina 1 X

23,72 aB

47,83 bB

425,05 bA

24,89 aB

130,37 b

Triazol+Estrobilurina 2 X

13,42 aB

24,11 bB

345,14 cA

32,28 aB

103,74 b

Triazol+Estrobilurina 3 X

17,69 aB

30,33 bB

263,67 cA

31,31 aB

85,75 b

Testemunha

93,14 aC

290,11 aB

832,81 aA

82,06 aC

324,53 a

Média

36,67 C

74,42 B

447,14 A

37,19 C

C.V. 38,68%

Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas nas colunas e letras maiúsculas na linha não
diferem estatisticamente entre si pelo Teste de agrupamento Scott-Knott ao nível de probabilidade
5%. * Triazol – Metconazol; Estrobilurina - Piraclostrobina. 1 aplicação - V8; 2 aplicações - V8 e
VT; 3 aplicações - V8, VT e R2.

De acordo os resultados apresentados, verifica-se na média geral que todos os
tratamentos com fungicidas proporcionaram redução na AACPE, quando comparados à
testemunha, sendo que o menor valor observado para essa variável foi para o tratamento com
três aplicações da associação Triazol + Estrobilurina, porém esse valor não diferiu
estatisticamente dos demais tratamentos com fungicidas. Este resultado confirma os
resultados obtidos por Cota et al. (2010), nos quais a mistura de fungicidas (Epoxiconazol +
Piraclostrobina) foi eficiente no controle da mancha foliar de exserohilum do sorgo, sendo
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uma melhor alternativa de controle. Esses resultados diferem dos observados por Gonçalves
et al. (2012) que, com o objetivo de avaliar a resposta de diferentes híbridos de milho à
aplicação de fungicidas em diferentes estágios fenológicos, afirmaram que não foram
constatadas diferenças significativas entre o uso de fungicida e a testemunha para incidência e
severidade de doenças foliares.
Deve-se ressaltar que a época de aplicação influencia diretamente na eficiência do
controle, como também o uso de uma ou mais aplicações (MENDES et al., 2008). Porém, é
importante salientar que a média geral dos tratamentos foi influenciada pelos genótipos LEM
3 e P1630 H, pois esses foram os únicos genótipos em que os resultados dos tratamentos com
fungicidas diferiram da testemunha.
Quando avaliamos as aplicações dentro de cada genótipo, observamos reações
diferentes dos materiais, formando dois grupos. O primeiro grupo, formado pelos genótipos
LEM 2 e P30F53 YH, não demonstrou redução na AACPE com nenhum dos tratamentos com
fungicidas, ou seja, os resultados de todos os tratamentos não diferiram da testemunha,
conforme comentado acima, justamente esses dois genótipos apresentaram, na média geral, os
menores valores para AACPE, podemos inferir então que, os genótipos LEM 2 e P30F53 YH
apresentam um nível de resistência genética superior aos demais genótipos avaliados, e que,
essa resistência foi o suficiente para manter a doenças em níveis baixos, independentemente
dos tratamentos com fungicidas, nesse trabalho.
Esses resultados são semelhantes aos observados por Cota et al. (2010), que, quando
avaliaram E. turcicum, na cultura do sorgo, relataram que em genótipos com bons níveis de
resistência a mancha foliar de exserohilum, a aplicação de fungicida não contribui para o
controle efetivo da doença porque o nível de resistência do genótipo foi suficiente para
controlar a doença sem a necessidade de aplicação do fungicida. Zanata (2013), ao avaliar a
reação dos híbridos à mancha foliar de exserohilum, classificou o híbrido P30F53H como
moderadamente tolerante em condições climáticas propícias ao desenvolvimento da mancha
foliar de exserohilum.
O segundo grupo observado, formados pelos genótipos LEM 3 e P1630 H,
apresentaram resposta aos tratamentos com fungicidas quanto à redução da AACPE, sendo
que, para a linhagem LEM 3, os tratamentos com fungicidas reduziram a AACPE
independentemente do número de aplicações e do fungicida utilizado (Triazol ou Triazol +
Estrobilurina), todos os tratamentos diferiram da testemunha e não diferiram entre si. Com
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relação ao híbrido P1630, de acordo com os resultados, podemos afirmar que dentre os
genótipos avaliados, foi o mais susceptível, apresentado os maiores valores para AACPE
tanto na média geral quanto dentro de todos os tratamentos, para esse genótipo, os tratamentos
Triazol 1x, Triazol 2x, Triazol 3x e Triazol + Estrobilurina 1x, não diferiram entre si, porém
diferiram da testemunha, mostrando-se eficientes na redução da AACPE. Diferiram também
dos tratamentos Triazol + Estrobilurina 2x e Triazol + Estrobilurina 3x, sendo que esses
tratamentos nos quais foi utilizada a associação de moléculas em 2 ou 3 aplicações,
mostraram os melhores resultados no controle da doença para esse genótipo. Segundo Reis et
al. (2010), a mistura de fungicidas pode aumentar o período de proteção e o espectro de ação
sobre fungos patogênicos que causam doenças foliares do milho, como ferrugens,
cercosporiose e mancha foliar de exserohilum s, e também contribuir para evitar os problemas
com a seleção de linhagens resistentes de fungos.
Com relação à média geral dos genótipos, observamos a formação de três grupos,
sendo que o híbrido P30F53 HY e a linhagem LEM 2, apresentaram comportamento muito
similares, com médias que não diferiram estatisticamente entre si. Apresentaram os melhores
resultados, ou seja, as menores médias para AACPE, mostrando-se mais resistente à essa
doença. A linhagem LEM 3 obteve resultado intermediário, enquanto o genótipo mais afetado
por essa doença foi o híbrido P1630 H, que apresentou a maior média geral, demonstrando
assim sua maior suscetibilidade ao ataque da doença. Segundo Ticelli et al. (2008), o nível de
resistência entre os híbridos é variável em função de sua base genética.
Com base nos resultados obtidos, podemos afirmar então que, a utilização da
estrobilurina associada ao triazol com duas ou mais aplicações foi eficiente para o controle da
mancha foliar de exserohilum em genótipos susceptíveis à essa doença, nas condições aqui
estudadas.

5.1.2. Área abaixo da curva de progresso da cercosporiose (AACPC)
Os resultados de AACPC, para a cercosporiose (Cercospora zeae-maydis) para os sete
tratamentos com fungicidas frente aos quatro genótipos avaliados encontram-se representadas
na Tabela 4.
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Tabela 4: Médias da área abaixo da curva de progresso da cercosporiose (AACPC) em
relação aos diferentes tratamentos com fungicidas e aos diferentes genótipos.
UNICENTRO. Guarapuava, PR. 2016.
TRATAMENTOS*

LEM 2

LEM 3

P1630H

P30F53YH

Média

Triazol 1 X

2,33 aB

37,91 bA

1,75 aB

8,36 aB

12,59 b

Triazol 2 X

0 aA

13,81 cA

4,08 aA

2,92 aA

5,20 c

Triazol 3 X

0,39 aA

15,36 cA

3,69 aA

6,22 aA

6,42 c

Triazol+Estrobilurina 1 X

0 aB

56,78 bA

2,72 aB

2,92 aB

15,6 b

Triazol+Estrobilurina 2 X

0,19 aA

1,94 cA

2,92 aA

0,97 aA

1,51 c

Triazol+Estrobilurina 3 X

0,39 aA

1,17 cA

0,58 aA

3,50 aA

1,41 c

Testemunha

8,36 aB

278,06 aA

6,61 aB

9,33 aB

75,59 a

Média

1,67 B

57,86 A

3,19 B

4,89 B

C.V. 70,89%

Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas nas colunas e letras maiúsculas na linha não
diferem estatisticamente entre si pelo Teste de agrupamento Scott-Knott ao nível de probabilidade
5%. * Triazol – Metconazol; Estrobilurina - Piraclostrobina. 1 aplicação - V8; 2 aplicações - V8 e
VT; 3 aplicações - V8, VT e R2.

É importante destacar que não houve uma grande pressão de inóculo da cercosporiose
nesse experimento, os valores para a AACPC foram muito baixos, o que justifica o alto
coeficiente de variação. Segundo Gonçalves et al. (2012) a cercosporiose é aumentada em
condições de alta umidade relativa e temperatura diurna variando de moderada a alta, com
noites frias associada à formação de orvalho. Condições essas que ocorreram nesse
experimento.
De acordo com os resultados, na média geral para os tratamentos com fungicidas,
verificamos que o tratamento Testemunha (sem aplicação de fungicidas) apresentou o maior
valor de AACPC, demonstrando que os tratamentos com fungicidas foram eficientes na
redução da severidade da doença, porém, analisando tratamentos dentro de cada genótipo,
verificamos que a média geral foi altamente influenciada pelo genótipo LEM 3, sendo este o
único genótipo que se mostrou responsivo aos tratamentos com fungicidas para redução da
AACPC. Para os demais genótipos, todos os tratamentos foram agrupados juntamente pelo
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teste de médias Skott Knott, ou seja, não houve diferença estatística entre os tratamentos para
os genótipos LEM 2, P1630 H e P30F53 YH. Com base nisso, é coerente discutirmos os
tratamentos dentro do genótipo LEM 3, apenas.
A linhagem LEM 3 apresentou uma alta severidade da doença no tratamento
testemunha (sem aplicação), com valores de 278,06. Os tratamentos Triazol 1 X e Triazol +
Estrobilurina 1 X (ambos os tratamentos com uma aplicação apenas) não diferiram entre si e
diferiram da testemunha, com valores de 37,91 e 56,78, respectivamente, demonstram
redução na AACP da cercosporiose. Verifica-se neste genótipo que, a partir do momento em
que entramos com a segunda aplicação, a severidade da doença reduziu mais ainda, os
tratamentos com duas ou três aplicações, independentemente do fungicida utilizado foram os
mais eficientes na redução da severidade da doença, ou seja, os tratamentos Triazol 2 X,
Triazol 3 X, Triazol + Estrobilurina 2 X e Triazol + Estrobilurina 3 X, não diferiram
estatisticamente entre si, esses tratamentos apresentaram os valores 13,81, 15,36, 1,94 e 1,17,
respectivamente.
Esses resultados nos permitem inferir que o genótipo LEM 3 é responsivo ao
tratamento com fungicidas para a redução da severidade da cercosporiose, e que, são
necessárias no mínimo duas aplicações para o melhor controle da doença, sendo que os
fungicidas pertencentes ao grupo Triazol ou associação de Triazol e Estrobilurinas apresentam
desempenho semelhante para essa doença neste genótipo. Os demais genótipos, sendo eles,
LEM 2, P1630 H e P30F53 YH, não apresentaram resposta na redução da AACPC em
nenhum dos tratamentos aplicados, nesse experimento, porém mais estudos são necessários
em outros anos antes de afirmar que tais genótipos não apresentam resposta aos tratamentos
com fungicidas para a redução da cercosporiose pois Fantin et al. (2005) compararam épocas
e número de aplicações do fungicida estrobilurinas + triazóis no controle de Phaeosphaeria
maydis e Cercospora zea-maydis em híbridos de milho considerados resistentes e suscetíveis
cultivados na safrinha em várias localidades e observaram redução na severidade das doenças
com a aplicação do fungicida. Também, Morandi et al. (2002), testaram fungicidas e números
de aplicações, e observaram que os fungicidas azoxistrobina, fluquinconazol, epoxiconazol +
piraclostrobina e propiconazol com quatro e três aplicações em intervalos quinzenais
reduziram significativamente a severidade da cercosporiose. Em duas e uma aplicação, apenas
azoxistrobina e epoxiconazol + piraclostrobina reduziram a doença.
O baixo índice de severidade da doença pode ter afetado a resposta desses genótipos
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aos tratamentos com fungicidas, esse fato também foi observado por Gonçalves et al. (2012),
ao avaliar a resposta de diferentes híbridos de milho, à aplicação de fungicida, os autores
concluíram que na safrinha, devido as condições ambientais desfavoráveis, os índices de
incidência e de severidade de doenças foram muito baixos, não havendo diferença entre a
testemunha e os tratamentos que receberam aplicação de fungicida. O único genótipo que
apresentou resposta aos tratamentos com fungicidas foi também o mais susceptível à
cercosporiose.
Analisando-se a média geral dos genótipos, verifica-se que o genótipo LEM 3 foi o
mais susceptível à doença, e os demais genótipos não diferiram entre si, porém, vale ressaltar
que o valor de média geral para a linhagem LEM 3 foi influenciada pelo alto resultado de
AACPC da cercosporiose na testemunha. Assim, torna-se necessário mais estudos em outros
anos, com maior pressão da doença para poder afirmar que não existe diferença entre os
genótipos avaliados quanto à resistência à cercosporiose.

5.2.

Caraterísticas agronômicas avaliadas

Foram avaliadas as seguintes características agronômicas: produtividade de grãos,
percentual de grãos ardidos e peso de mil grãos.
De acordo com os resultados da análise de variância, apresentados na Tabela 5,
observa-se que foi significativa a interação genótipo x aplicações a 5% de probabilidade pelo
teste F, para as variáveis produtividade de grãos (PG) e percentual de grãos ardidos (GA).
Para a variável peso de mil grãos (P1000), houve diferença significativa para as fontes de
variação genótipos e aplicações, para a interação genótipo x aplicações, a diferença não foi
significativa para esta variável.
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Tabela 5: Resumo da análise de variância para produtividade de grãos (PG), grãos ardidos
(GA) e peso de mil grãos (P1000).
Fonte de variação

GL

QM
GA

P1000

PG

GENOTIPOS

3

129,82*

148696,18*

456045588,37*

TRATAMENTOS

6

37,90*

2227,27*

2074934,86*

GEN. * TRAT.

18

21,18*

203,69NS

1074083,61*

ERRO

54

0,32

242,75

508617,36

C.V. %

7,07

5,05

8,81

MEDIA GERAL

8,00

308,73

8099,62

* P<0,05; ns - não significativo pelo teste F.

5.2.1. Incidência de grãos ardidos
As médias da incidência de grãos ardidos, expressos em percentagem estão
apresentados na Tabela 6, em relação aos diferentes tratamentos com fungicidas e genótipos
avaliados. Houve efeito significativo para a interação genótipo x aplicações pelo teste F a 5%
de probabilidade.
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Tabela 6: Resultados médios para incidência de grãos ardidos, expressos em %, em relação
aos diferentes tratamentos de fungicidas e aos diferentes genótipos. UNICENTRO.
Guarapuava, PR. 2016.
TRATAMENTOS*

LEM 2

LEM 3

P1630H

P30F53YH

Média

Triazol 1 X

6,2 cC

12,6 aB

15,2 aA

4,1 dD

9,5 a

Triazol 2 X

6,5 cC

10,3 cB

14,3 aA

6,9 bC

9,5 a

Triazol 3 X

7,6 bB

6,2 eC

12,7 bA

3,4 dD

7,5 c

Triazol+Estrobilurina 1 X

8,5 aB

11,4 bA

6,6 eC

5,8 cC

8,1 b

Triazol+Estrobilurina 2 X

4,9 dC

7,2 dB

10,1 cA

3,7 dD

6,6 d

Triazol+Estrobilurina 3 X

4,1 dB

3,7 fB

7,7 dA

4,6 dB

5,0 e

Testemunha

6,0 cC

7,6 dB

12,8 bA

13,0 aA

9,8 a

Média

6,3 C

8,5 B

11,3 A

5,9 C

C.V. 7,05%

Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas nas colunas e letras maiúsculas na linha não
diferem estatisticamente entre si pelo Teste de agrupamento Scott-Knott ao nível de probabilidade
5%. * Triazol – Metconazol; Estrobilurina - Piraclostrobina. 1 aplicação - V8; 2 aplicações - V8 e
VT; 3 aplicações - V8, VT e R2.

Analisando a média geral para o nível aplicações, verifica-se que o tratamento sem
qualquer aplicação de fungicidas (Testemunha), obteve o maior percentual de grãos ardidos,
que foi de 9,8%, porém, esse valor não diferiu estatisticamente dos resultados obtidos com 1
ou 2 aplicações do triazol isolado, onde ambos os tratamentos obtiveram 9,5% de grãos
ardidos. O que nos sugere que a utilização do controle químico com triazol isolado visando a
redução da incidência de grãos ardidos só é viável com três aplicações, pois nesse tratamento,
o percentual encontrado foi de 7,5%, diferindo do tratamento testemunha, 1 aplicação de
triazol e duas aplicações de triazol.
Com relação a utilização da associação estrobilurina + triazol, houve redução do
percentual de grão ardido para todos os números de aplicações, em relação à testemunha. O
maior percentual encontrado utilizando-se a associação de moléculas, foi para 1 aplicação,
com 8,1%, sendo este valor menor estatisticamente que o valor encontrado para a testemunha,
que foi de 9,8%, com duas aplicações de triazol + estrobilurina, o percentual de grãos ardidos
foi de 6,6%, e com 3 aplicações, o resultado foi melhor ainda, com apenas 5,0% de grãos
ardidos, esse tratamento proporcionou uma redução de 96% na incidência de grãos ardidos,
com relação à testemunha, na média geral. Geralmente as agroindústrias adotam como padrão
de qualidade, a tolerância máxima de 6% para grãos ardidos, em lotes comercias de milho
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(PINTO, 2007), sendo assim, a utilização de 3 aplicações da associação triazol +
estrobilurinas foi o único tratamento que proporcionou valores abaixo da tolerância, na média
geral.
Esses resultados diferem dos observados por Nolasco et al. (2011), pois segundo estes
autores, a aplicação foliar de diferentes fungicidas do grupo das estrobilurinas, em mistura
com triazóis, não reduziram a incidência de grãos ardidos. Zanatta (2013), avaliando o efeito
de fungicidas (Trifloxistrobina + Protioconazol), em espaçamento reduzido, observou que não
houve redução da incidência de grãos ardidos nos híbridos de milho avaliados. Porém, Juliatti
et al. (2007), ao estudarem o efeito dos fungicidas Piraclostrobina+Epoxiconazole em duas
aplicações, relataram que a utilização dessa associação reduziu significamente a incidência de
grãos ardidos.
Kluge (2016), comparando grupos de híbridos suscetíveis e tolerantes ao complexo
grão ardido frente a tratamentos com fungicidas, observou que houve diferença significativa
entre os tratamentos, para a característica agronômica grãos ardidos, no qual a maior
incidência ocorreu no tratamento testemunha quando comparado aos tratamentos V8 e
V8+VT, ou seja, a aplicação de fungicida reduziu a incidência de grãos ardido. Duarte et al.
(2009), avaliando a eficiência de fungicidas em milho, relataram que houve redução na
incidência de grãos ardidos em função da aplicação da associação de fungicidas
(Azoxistrobina + Ciproconazol). Os resultados de Brito et al. (2012) também evidenciam que
o uso da associação de fungicida (azoxistrobina + ciproconazol), na cultura do milho
possibilita redução na incidência de grãos ardidos.
Analisando-se a eficiência da resistência genética na redução de grãos ardidos no
milho, os resultados das avaliações demonstraram variação na ocorrência de grãos ardidos
quanto à reação dos genótipos de milho.
Com relação à média geral dos genótipos, o híbrido P1630 H apresentou o maior valor
percentual de grãos ardidos, que foi de 11,3%, evidenciando uma maior suscetibilidade desse
híbrido à ocorrência de grãos ardidos.
A linhagem LEM 3 apresentou 8,5% de grãos ardidos na média geral, diferindo
estatisticamente da linhagem LEM 2, com 6,3%. Comparadas aos híbridos, as duas linhagens
apresentaram valores melhores que o híbrido P1630 H, sendo que, o genótipo LEM 2 não
diferiu estatisticamente do híbrido P30F53 YH, que foi o genótipo de melhor desempenho
para essa característica agronômica, com 5,9% de grãos ardidos, esse híbrido apresentou
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redução de 91% de grãos ardidos em comparação ao P1630 H, o que nos mostra que, apesar
de considerado suscetível ao complexo grão ardido, quando comparado ao outro híbrido
avaliado, seu desempenho é muito superior nesse parâmetro.
A linhagem LEM 2, obteve média geral igual, estatisticamente, ao melhor híbrido,
indicando uma boa resistência genética à esse complexo de doenças, pois, os altos valores
percentual de grãos ardidos que ocorreram no P1630 H, nos mostram que houve pressão de
inóculo e condições ambientais suficientes para a ocorrência de elevados percentuais de grãos
ardidos, esses resultados nos permite inferir que a menor incidência desses grãos ardidos no
híbrido P30F53 YH e em ambas as linhagens, são benefícios inerentes à característica
genética desses materiais, uma vez que todos os genótipos estiveram expostos às mesmas
condições ambientais e aos mesmos tratamentos com fungicidas. Silva et al. (2011),
objetivando avaliar a eficiência e a viabilidade técnica da utilização da resistência genética e
da aplicação de fungicidas na redução de grãos ardidos em milho, concluíram que houve
diferença na resistência de cultivares para a incidência ardidos, esses autores relataram ainda
que, a resistência das cultivares é atualmente a forma mais recomendada para a redução de
grãos ardidos em milho.
Costa et al. (2012a), objetivaram em seu trabalho avaliar a influência do nível de
empalhamento e da decumbência das espigas na incidência de grãos ardidos em milho, e
observaram que existe variabilidade das linhagens de milho quanto à incidência de grãos
ardidos, e que, os genótipos que apresentaram características como decumbência e de bom
empalhamento das espigas apresentaram as menores incidências de grãos ardidos.
Avaliando-se os genótipos individualmente, frente aos tratamentos, verifica-se que, o
único genótipo que respondeu bem aos tratamentos com fungicidas foi o híbrido P30F53 YH,
o tratamento testemunha (sem aplicação) diferiu estatisticamente de todos os outros
tratamentos com aplicações de fungicidas, independente da utilização do triazol isolado, ou da
associação triazol + estrobilurinas, bem como do número de aplicações de fungicidas, o
híbrido foi altamente responsivo às aplicações de fungicidas na redução da incidência de
grãos ardidos. Esses resultados corroboram com Kluge (2016), que observou em seu trabalho
que o híbrido P30F53 YH foi exceção no grupo de híbridos considerados susceptíveis a
ocorrência de grãos ardidos, onde, diferentemente dos demais híbridos desse grupo, o P30F53
YH apresentou menor incidência de grãos ardidos em todos os tratamentos com fungicidas
frente à testemunha, evidenciando assim a resposta desse genótipo à aplicação de fungicidas.
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Para o híbrido P1630 H, apenas a utilização da estrobilurina associada ao triazol foi
capaz de reduzir a incidência de grãos ardidos, independentemente do número de aplicações,
essa associação reduziu o percentual de grãos ardidos, quando comparados à testemunha. No
tratamento que se utilizou o triazol isolado, com 3 aplicações, o resultado não diferiu da
testemunha, e com 1 ou 2 aplicações, a incidência de grãos ardidos foi ainda maior que na
testemunha.
Na linhagem LEM 2, a redução do percentual de grãos ardidos só foi observada
quando se utilizou a associação triazol + estrobilurina com 2 ou 3 aplicações, essa associação
com apenas 1 aplicação, e o triazol isolado independentemente do número de aplicações,
proporcionaram valores de grãos ardidos iguais ou ainda maiores que a testemunha.
Para o genótipo LEM 3, o fator mais eficiente na redução dos grãos ardidos foi o
número de aplicações, utilizando-se o triazol ou o triazol + estrobilurina, somente com 3
aplicações foi possível reduzir o percentual de grãos ardidos, comparando-se à testemunha,
sendo que a utilização da associação de moléculas com as 3 aplicações foi mais eficiente que
a utilização das 3 aplicações de triazol, com percentuais de 3,7 e 6,2%, respectivamente,
enquanto que para a testemunha, o valor médio foi de 7,6% de grãos ardidos para esse
genótipo.

5.2.2. Peso de mil grãos
Para a característica agronômica peso de mil grãos, não houve efeito significativo para
a interação genótipo x aplicações, porém houve diferença estatística para genótipo e para
aplicações.
A tabela 7 apresenta os resultados das médias de peso de mil grãos para os genótipos.
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Tabela 7: Média dos pesos de mil grãos em relação aos diferentes
genótipos. UNICENTRO. Guarapuava, PR. 2016.
GENÓTIPOS

P1000 (g)

LEM 2

216 d

LEM 3

282 c

P1630 H

319 b

P30F53 YH

416 a

C.V.

5,05%

Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas na coluna não diferem
estatisticamente entre si pelo Teste de agrupamento Scott-Knott ao nível
de probabilidade 5%.

Conforme observa-se na tabela 7, há diferença estatística entre os quatro genótipos
avaliados, na média geral, o híbrido P30F53 YH obteve o maior resultado para peso de mil
grãos, alcançando 416 gramas, seguido pelo híbrido P1630 H com 319 gramas. As linhagens
LEM 2 e LEM 3 obtiveram os menores pesos de mil grãos, como era de se esperar, com 216 e
282 gramas, respectivamente, também diferindo estatisticamente entre si, a linhagem LEM 3
obteve resultado superior que a LEM 2 para P1000. Mendes et al. (2013) observaram valores
menores para peso de mil grãos para o híbrido P1630 H, em seu trabalho, com estande de
75.000 plantas ha-1, o peso de mil grãos médio observado para esse genótipo foi de 279,8
gramas.
Esses resultados são semelhantes aos observados por Zanatta (2013), nos quais foram
evidenciados que a característica genótipo influenciou no peso de mil grãos. Porém, ainda
segundo o autor, a utilização de aplicações de fungicidas na cultura do milho não
influenciaram no peso de mil grãos, o que difere dos resultados observados na Tabela 8, que
traz os resultados médios para peso de mil grãos para cada tratamento com fungicidas.
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Tabela 8: Média do peso de mil grãos em relação aos diferentes
tratamentos de fungicidas. UNICENTRO. Guarapuava, PR. 2016.
TRATAMENTOS*

P1000 (g)

Triazol 1 X

303 b

Triazol 2 X

305 b

Triazol 3 X

310 b

Triazol+Estrobilurina 1 X

315 a

Triazol+Estrobilurina 2 X

319 a

Triazol+Estrobilurina 3 X

326 a

Testemunha

284 c

C.V.

5,05%

Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas na coluna não diferem
estatisticamente entre si pelo Teste de agrupamento Scott-Knott ao nível
de probabilidade 5%. * Triazol – Metconazol; Estrobilurina Pyraclostrobina. 1 aplicação - V8; 2 aplicações - V8 e VT; 3 aplicações
- V8, VT e R2.

A utilização da estrobilurina associada ao triazol proporcionou incremento no peso de
mil grãos, quando comparado à testemunha e à aplicação do triazol isolado,
independentemente do número de aplicações, esses resultados nos permitem dizer que houve
um efeito benéfico para a cultura em função do efeito fisiológico das estrobirulinas. Alguns
resultados de experimentos conduzidos em campo demonstraram que cereais tratados com
piraclostrobina apresentam aumentos significativos na produtividade, algumas vezes maiores
do que os devidos apenas ao seu efeito fungicida, ou seja, o fungicida apresenta efeitos
adicionais sobre a fisiologia da planta, os quais levam a uma influência positiva na
produtividade (KÖEHLE et al., 2003).
Kozlowski et al. (2009) ao realizar experimentos com feijoeiro, observaram que as
plantas tratadas com piraclostrobina apresentaram melhor rendimento de grãos, maior taxa de
crescimento absoluto e maior taxa de aumento da área foliar, apesar de não terem encontrado
diferenças para o índice de clorofila nas folhas.
O maior valor observado para o peso de mil grãos foi quando se realizou 3 aplicações
de triazol + estrobilurinas, com 326 gramas na média geral, não diferindo estatisticamente dos
valores observados para 1 ou 2 aplicações da associação triazol + estrobilurinas, com 315 e
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319 gramas, respectivamente. Esses dados corroboram com os de Juliatti et al. (2010) que
observaram que todos os tratamentos, com fungicida dos grupos estrobilurina + triazol,
proporcionaram um aumento no peso de mil grãos em relação à testemunha. Para Kluge
(2016) esses resultados demonstram a relação direta no controle das doenças com o
enchimento de grãos
O uso de tratamentos com o triazol isolado também proporcionou acréscimo no peso
de mil grãos na média geral, quando comparado à testemunha, independentemente do número
de aplicações, os valores observados para 1, 2 ou três aplicações foram de 303, 305 e 310
gramas, respectivamente, esses valores não diferiram entre si, porém diferem do peso de mil
grãos da testemunha, que foi de 284 gramas.
Podemos inferir assim, que para a característica agronômica peso de mil grãos, que é
um importante componente da produtividade, a utilização de fungicidas proporciona um
incremento no peso de mil grãos, sendo esse aumento mais acentuado quando se utiliza a
estrobilurina associada ao triazol.
Esses resultados ratificam os observados por Lanza et al. (2012), que em sua pesquisa
objetivando avaliar a eficiência da aplicação de fungicidas, considerando diferentes produtos
e número de aplicações para o controle de grãos ardidos em milho, avaliou a característica
peso de mil grãos, e observou que o uso de diferentes fungicidas bem como o número de
aplicações tiveram efeito significativo. O autor verificou ainda que o fungicida Azoxistrobina
+ Ciproconazol (0,30 + 0,60 L ha-1) apresentou valor de peso de 1000 grãos
significativamente superior aos demais fungicidas utilizados, e que quanto ao número de
aplicações, o peso de 1000 grãos nos tratamentos submetidos a duas aplicações foi
significativamente superior, concluindo assim que duas aplicações da associação
Azoxistrobina + Ciproconazol proporcionou incremento no peso de 1000 grãos.

5.2.3. Produtividade de grãos
Os resultados referentes à produtividade de grãos dos quatro genótipos avaliados,
frente aos sete tipos de tratamentos com fungicida obtidos encontram-se representadas na
Tabela 9.
Foi verificado que há efeito aditivo para essa característica agronômica na interação
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genótipos x aplicações.
Tabela 9: Resultados médios para produtividade de grãos em kg ha-1, obtidos para os
diferentes genótipos e tratamentos com fungicidas. UNICENTRO. Guarapuava, PR. 2016.
TRATAMENTOS

LEM 2

LEM 3

P1630H

P30F53YH

Média

Triazol 1 X

4294 aC

4161 bC

11616 aB

13066 bA

8284 a

Triazol 2 X

4039 aC

3319 bC

10689 bB

12410 bA

7614 b

Triazol 3 X

3858 aB

4395 bB

12022 aA

12587 bA

8215 a

Triazol+Estrobilurina 1 X

3894 aB

4093 bB

12622 aA

12234 bA

8211 a

Triazol+Estrobilurina 2 X

3797 aC

4594 bC

10188 bB

12463 bA

7761 b

Triazol+Estrobilurina 3 X

4360 aD

5665 aC

11301 aB

13978 aA

8826 a

Testemunha

3543 aB

3279 bB

11712 aA

12616 bA

7785 b

Média

3970 C

4214 C

11450 B

12765 A

C.V. 8,81%

Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas nas colunas e letras maiúsculas na linha não
diferem estatisticamente entre si pelo Teste de agrupamento Scott-Knott ao nível de probabilidade
5%.
* Triazol – Metconazol; Estrobilurina - Piraclostrobina. 1 aplicação - V8; 2 aplicações - V8 e VT; 3
aplicações - V8, VT e R2.

O híbrido P30F53 YH obteve o maior índice de produtividade dentre os materiais
avaliados, alcançando 12765 kg ha-1 em média, seguido pelo híbrido P1630 H com média de
11450 kg ha-1. Com relação às linhagens, não houve diferença estatística entre os índices de
produtividades médias das linhagens LEM 2 e LEM 3, que obtiveram 3970 e 4124 kg ha-1,
respectivamente. Esses resultados corroboram com Mendes et al. (2012), que, em seu
trabalho, objetivando avaliar híbridos comerciais de milho, com relação à resistência genética
à patógenos, demonstrou que o híbrido P30F53 esteve entre os mais produtivos nas duas
safras avaliadas. A produtividade média do híbrido P1630 H, que foi de 11450 kg ha-1, está de
acordo com a produtividade média observada por Mendes et al. (2013) para esse genótipo, em
sua pesquisa objetivando avaliar a influência da associação de níveis de adubação nitrogenada
em cobertura com densidades de semeadura em espaçamento reduzido sobre os caracteres
agronômicos de híbridos de milho, avaliou as doses 0; 180 e 240 kg N ha-1 em densidades de
75.000 e 90.000 plantas ha-1, o resultado médio observado para a densidade 75.000 plantas
ha-1, foi de 11405 kg ha-1, a maior produtividade observada nessa pesquisa para esse híbrido
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foi de 13864 kg ha-1, quando utilizou-se um stand de 90.000 plantas ha-1 com 240 kg N ha-1,
demonstrando assim o potencial produtivo deste material.
A maior produtividade de grãos do híbrido P30F53 YH, ocorreu quando foram
realizadas três aplicações da associação triazol + estrobilurinas, chegando a 13978 kg ha-1,
para esse tratamento, houve um incremento de cerca de 1362 kg ha-1 em relação à testemunha,
que corresponde a 10,8% de aumento na produtividade, os demais tratamentos não diferiram
da testemunha para essa característica neste genótipo.
Esse mesmo incremento na produtividade foi observado para a linhagem LEM 3, que,
quando foram realizadas três aplicações da associação triazol + estrobilurinas produziu 5665
kg ha-1 em média, diferindo da testemunha e dos demais tratamentos, o acréscimo na
produtividade, quando comparado à testemunha foi de 2386 kg ha-1, o que corresponde a um
aumento de cerca de 73%. A resposta desse híbrido ao tratamento com fungicidas foi relatada
recentemente por Kluge (2016), que, ao estudar o efeito da aplicação de fungicida sobre a
severidade de doenças foliares em híbridos comerciais de milho, verificou que para o híbrido
P30F53H, houve diferença significativa entre os tratamentos, para os tratamentos V8 e
V8+VT, foram os que apresentaram os maiores resultados, o que demonstra alta resposta
deste híbrido para aplicação de fungicida.
Aumentos semelhantes no rendimento de grãos de milho foram descritos por
Gonçalves et al. (2012), que em seu trabalho objetivando avaliar a resposta de diferentes
híbridos de milho, à aplicação de fungicida, em diferentes estádios fenológicos, concluiu que
a aplicação de fungicidas proporcionou acréscimos nos rendimentos de grãos em dois dos três
híbridos avaliados, com maiores rentabilidades em aplicações sequenciais em VT + R1.
Costa et al. (2012c), visando estudar a viabilidade da utilização de fungicidas na
cultura do milho, demonstraram aumento na produtividade de vários híbridos, quando foram
utilizados fungicidas no manejo da cultura.
Para os genótipos LEM 2 e P1630 H, não houveram aumentos significativos no
rendimento de grãos, quando comparamos os tratamentos à testemunha.
Duarte et al. (2009) ao estudar o efeito da ausência e presença de uma aplicação de
fungicida (Azoxistrobina + Ciproconazol), no estádio fenológico de pré-pendoamento,
verificaram que houve diferença significativa na resposta dos diferentes híbridos avaliados,
demonstrando a interação entre híbridos e fungicida. Para Juliatti et al. (2007) a utilização da
aplicação de fungicida via foliar assegura o potencial genético de híbridos, impedindo que as
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doenças sejam o fator limitante na produtividade e na sanidade dos grãos.

5.3.

Identificação da micoflora associada aos grãos ardidos e grãos

aparentemente sadios pelo teste de sanidade de sementes
Os resultados percentuais dos principais patógenos identificados nos grãos ardidos e
grãos aparentemente sadios estão dispostos na Tabela 10.

Tabela 10: Resultados médios dos percentuais de Fusarium spp., Penicillium spp. e
Stenocarpella spp. em relação aos diferentes genótipos, para os grãos considerados ardidos
e para os grãos aparentemente sadios. UNICENTRO. Guarapuava, PR. 2016.
GRÃOS ARDIDOS
GENÓTIPOS

Fusarium
spp.

GRÃOS APARENTEMENTE SADIOS

Penicillium Stenocarpella
spp.
spp.

Fusarium
spp.

Penicillium Stenocarpella
spp.
spp.

LEM 2

63

5

14

28

15

1

LEM 3

68

0

18

33

7

4

P1630 H

67

0

10

15

2

1

P30F53 YH

67

9

21

40

13

3

MÉDIA GERAL

66

4

16

29

9

2

Independentemente de ardidos ou aparentemente sadios, os resultados obtidos foram
que os fungos presentes nos grãos são principalmente patógenos de três gêneros distintos nas
amostras analisadas, sendo eles: Fusarium, Penicillium e Stenocarpella, em diferentes
percentuais de contaminação. Esses resultados confirmam os resultados encontrados por
Mendes et al. (2008), que encontraram como principais patógenos associados às sementes de
milho em sua pesquisa os fungos pertencentes aos gêneros Fusarium e Stenocarpella. Lanza
et al. (2012), ao estudar eficiência da aplicação de fungicidas na redução da incidência de
grãos ardidos em milho, avaliou a incidência de fungos presentes nos grãos pelo método
Blotter test, e concluiu que Fusarium verticillioides, Penicillium sp. e Aspergillus sp. foram
os patógenos presentes nos grãos de milho. Ainda segundo esse autor, Fusarium
verticillioides é o principal fungo presente nos grãos, independente de sintomáticos ou
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assintomáticos.
Com relação a micoflora presente nos grãos ardidos, o principal fungo encontrado
associado aos grãos ardidos foi Fusarium spp., conforme observamos na tabela, 66% dos
grãos considerados ardidos apresentam Fusarium spp. associados aos grãos, na média geral,
enquanto 16% estavam contaminados com Stenocarpella spp. e 4% com Penicillium spp.
Silva (2011) encontrou resultados muito similares em seu trabalho, ao realizar a identificação
dos fungos nas sementes de milho, encontrou 91% de Fusarium verticillioides, 2% de
Penicillium spp. e 4% de Stenocarpella maydis.
Esses resultados estão de acordo também com Fedrigo (2014), que, objetivando
realizar o levantamento dos fungos causadores de podridão de espiga em milho, aplicou o teste de
patologia de sementes em amostras de grãos de milho e observou os principais patógenos
encontrados associados aos grãos de milho foram Fusarium spp. Penicillium spp., Aspergillus
spp. e Stenocarpella spp. Lanza (2012) afirmou que Fusarium verticillioides é o principal fungo
presente nos grãos, independente de sintomáticos ou assintomáticos. Os dados corroboram

também com resultados encontrados por Ramos et al. (2010), que, ao determinar a micoflora
presentes em grãos ardidos e sementes de milho, observaram alta incidência dos gêneros
Fusarium e Penicillium. Ainda, Barros e Juliatti (2012) ao realizar o levantamento dos fungos
associados a grãos de milho através do Blotter Test e verificaram que a maior incidência foi de
Fusarium spp. com 37%, seguido de Penicillium spp. com 17%. Rocha (2010) estudando a
distribuição de fungos e micotoxinas em grãos de milho recém colhidos, concluiu que F.
verticillioides foi a espécie mais isolada em todas as regiões avaliadas, demonstrando que esse
fungo é extremamente adaptado ao substrato milho e às condições ambientais das regiões.

Ainda nos grãos ardidos, quando avaliamos a variável Fusarium spp. dentro de cada
genótipo, observamos que os valores se mantém constantes, sendo 63% e 68% para as
linhagens LEM 2 e LEM 3, respectivamente, e 67% para ambos os híbridos (P1630 H e
P30F53 YH), a alta incidência de Fusarium spp. pode ser explicada com base nas características
inerentes ao fungo, que apresenta elevada taxa de esporulação e dispersão (MENDES et al.,
2011a), em condições de umidade e temperatura mais elevadas (BENTO et al., 2012) e alta
adaptação ao substrato milho (ROCHA, 2010).
A baixa incidência de Stenocarpella spp. in vitro, pode ter ocorrido devido a presença de
Fusarium spp., que, por apresentar crescimento micelial rápido e abundante, pode ter inibido seu
crescimento durante o período de incubação e também pela utilização de fungicidas no
experimento a campo, que pode ter reduzido o inóculo do fungo, diminuindo assim a
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contaminação dos grãos (CARVALHO et al., 2004), e até mesmo à resistência dos materiais
(MENDES et al., 2011a). Fedrigo (2014), ao avaliar o índice de velocidade de crescimento
micelial, verificou antagonismo entre Fusarium spp. e S. maydis, observou-se que Fusarium spp.
inibiu o desenvolvimento de S. maydis em 41,50%.

O fungo Penicillium spp. foi observado apenas nos genótipos LEM 2 e P30F53 YH,
em baixas concentrações, 5 e 9%, respectivamente, os genótipos LEM 3 e P1630 H não
apresentaram esse gênero fúngicos associado a seus grãos ardidos. Costa (2012a), objetivando
avaliar a influência do nível de empalhamento e da decumbência de espigas na incidência de
grãos ardidos em milho e a identificação de fungos fitopatogênicos associados às podridões
de espiga, também observou variabilidade na ocorrência de Penicillium spp. entre suas
amostras. Essas observações nos permitem dizer que tal gênero não apresenta grande
influência na ocorrência de grãos ardidos recém colhidos, sua importância está mais associada
ao armazenamento, onde apresenta maior incidência nos grãos.
Com relação aos grãos aparentemente sadios, na média geral, 29% dos grãos estavam
contaminados por Fusarium spp., 9% por Penicillium spp. e 2% desses grãos apresentaram
Stenocarpella spp.
Analisando-se os genótipos individualmente, verifica-se que as linhagens LEM 2 e
LEM 3 apresentaram valores intermediários para a contaminação dos grãos aparentemente
sadios, sendo os percentuais encontrados para LEM 2 de 28% de Fusarium spp., 15% de
Penicillium spp. e 1% de Stenocarpella spp., e para a LEM 3 os percentuais foram de 33, 7 e
4 para Fusarium spp., Penicillium spp. e Stenocarpella spp., respectivamente. O híbrido
P1630 H apresentou os menores percentuais de fungos associados aos seus grãos
aparentemente sadio, apenas 15% de Fusarium spp., 2% de Penicillium spp., e 1% de
Stenocarpella spp., já o híbrido P30F53 YH apresentou os maiores percentuais desses
patógenos em associação à seus grãos aparentemente sadios, sendo 40% de Fusarium spp.,
13% de Penicillium spp., e 3% de Stenocarpella spp., ao resgatarmos o que que foi discutido
na variável grão ardido, verifica-se que os resultados são inversos, ou seja, o híbrido P1630 H
apresentou a maior média percentual de grãos ardidos, 11,3%, enquanto o híbrido P30F53 YH
teve os menores percentuais de grãos ardidos, 5,9%.
Esses resultados nos permitem inferir que o genótipo P1630 H tem menor resistência
aos patógenos causadores do complexo grão ardido, principalmente os pertencentes ao gênero
Fusarium, que nesse experimento foram os maiores responsáveis pelo aparecimento de grãos
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ardidos, assim que o fungo contamina o grão, este rapidamente apresenta os sintomas de grão
ardido, por isso a incidência de grãos ardidos nesse híbrido é maior e a ocorrência de fungos
causadores de grãos ardidos nos grãos aparentemente sadios são menores. O inverso ocorre no
genótipo P30F53 YH, ou seja, esse material resiste melhor à presença dos fungos causadores
do complexo grãos ardidos, pois, mesmo apresentado os maiores percentuais desses fungos
associados aos seus grãos aparentemente sadios, o referido híbrido expressou o menor
percentual de grãos ardidos, demonstrando assim uma maior capacidade em conviver com
altas contaminações por fungos causadores de grãos ardidos sem, no entanto, apresentam um
grande percentual de grãos ardidos.

46

6. CONCLUSÕES
A utilização de estrobilurinas associada ao triazol com duas ou mais aplicações é
eficiente para o controle da severidade de mancha foliar de exserohilum em genótipos
susceptíveis à essa doença.
A aplicação de triazol isolado visando a redução da incidência de grãos ardidos só é
viável com três aplicações (V8, VT e R2). A utilização da estrobilurina associada ao triazol
proporciona redução na ocorrência de grãos ardidos, independentemente do número de
aplicações, sendo que com 3 aplicações (V8, VT e R2) obteve-se a maior redução no
percentual de grãos ardidos.
A utilização de fungicidas proporciona um incremento no peso de mil grãos, sendo
esse aumento mais acentuado quando se utiliza a estrobilurina associada ao triazol. Essa
associação de fungicidas, com 3 aplicações, proporcionou também um incremento de 10% na
produtividade de grãos para o genótipo P30F53 YH, e de 73% para a linhagem LEM 3,
evidenciando assim o efeito fisiológico da estrobilurina sobre a cultura do milho nos
genótipos mais responsivos ao controle químico.
A linhagem LEM 2 apresentou maior resistência às doenças foliares avaliadas e ao
complexo grão ardido, sendo indicada para avançar no programa de melhoramento de milho
visando a obtenção de materiais resistentes às doenças.
Os principais fungos encontrados associados aos grãos ardidos e aparentemente sadios
foram Fusarium spp., Penicillium spp. e Stenocarpella spp.
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