
Moção do Consórcio Antiferrugem sobre o futuro do controle de doenças 

da soja no Brasil 

Em reunião de apresentação e discussão dos resultados dos ensaios cooperativos de 

controle de doenças da soja, da safra 2013/14, realizada em 30 de julho de 2014, no auditório 

5 do Hotel Nacional Inn, em Campinas, SP, com a participação de pesquisadores das 

instituições participantes do Consórcio Antiferrugem (CAF), representantes das empresas 

fabricantes de fungicidas e a Associação Nacional de Defesa Vegetal (ANDEF), após a 

apresentação dos resultados, discutiu-se as implicações da redução de eficiência dos 

fungicidas Inibidores da Desmetilação (DMI, triazóis) e dos Inibidores da Quinona Oxidase (QoI, 

estrobilurinas) no manejo da ferrugem-asiática da soja. 

Os dados de eficiência dos fungicidas DMI e QoI, nas últimas 11 safras, mostram 

diferenças significativas de eficiência do tebuconazol (DMI) em relação à mistura de 

ciproconazol e azoxistrobina (DMI e QoI), a partir de 2007/08 (Figura 1). A queda de eficiência 

nos primeiros anos dos ensaios foi em função das mudanças na metodologia de sumarização e 

menor pressão da doença. Desde 2005/06, os ensaios vêm sendo sumarizados seguindo a 

mesma metodologia. A menor eficiência dos DMIs isolados, a partir de 2007, é atribuída à 

seleção de populações de Phakopsora pachyrhizi menos sensíveis aos fungicidas desse grupo, 

comprovada por trabalhos de monitoramento de resistência.  

Os fungicidas QoI apresentam menor eficiência de controle quando comparados com a 

mistura de DMI e QoI ou DMI isolado (Figura 1), sendo recomendados somente em misturas 

com DMI a partir de 2004. Devido a menor eficiência, os fungicidas QoI não foram avaliados 

nos ensaios em rede até 2006/07, onde todos produtos foram re-avaliados. Apesar do baixo 

risco de resistência completa do fungo P. pachyrhizi aos QoI, os resultados dos ensaios em 

rede da safra 2013/14 mostraram uma queda significativa da eficiência dos QoI e de várias 

misturas de DMI e QoI, em semeaduras tardias. Até 2012/13, a eficiência da azoxistrobina não 

mostrava queda significativa comparada com 2006/07, sendo as flutuações nesse período 

decorrentes de diferença da pressão de doença nas safras.  

Os outros grupos de fungicidas utilizados para controle de doenças na soja são o Metil 

Benzimidazol Carbamato (MBC, benzimidazóis) e, recentemente, os Inibidores da Succinato 

Desidrogenase (SDHI, carboxamidas). Resistência de Corynespora cassiicola, causadora da 

mancha alvo, a fungicidas MBC e QoI já foi relatada em várias regiões produtoras. Devido ao 

registro recente dos SDHI na cultura da soja, não há relato de resistência no Brasil. No entanto, 

SDHI apresenta risco médio a alto de resistência, já havendo relato de 14 patógenos com 

resistência a ativos desse grupo, entre os quais Corynespora cassiicola, em pepino e Sclerotinia 

sclerotiorum, em canola.   

A resistência de fungos a fungicidas é uma resposta evolutiva natural dos fungos a uma 

ameaça externa para sua sobrevivência, nesse caso o fungicida. Quanto maior o número de 

aplicações, maior a pressão para seleção de populações resistentes ou menos sensíveis. Foi 

consenso geral entre os participantes de que o grande número de aplicações realizadas 

atualmente na cultura da soja, principalmente nas semeaduras tardias e no plantio de soja 

após soja, é um dos principais fatores que tem favorecido a seleção de isolados menos 



sensíveis e redução de eficiência dos fungicidas em curto espaço de tempo. A grande 

preocupação do grupo é que os novos ativos do grupo de fungicidas SDHI possa apresentar 

redução de eficiência em pouco tempo, como aconteceu com os DMIs.  Diante dessa situação 

os participantes do Consórcio Antiferrugem concluíram que o controle químico de doenças da 

soja no Brasil encontra-se em risco e que medidas urgentes precisam ser adotadas para reduzir 

a pressão de seleção de patógenos para resistência a fungicidas e aumentar a longevidade das 

novas moléculas.  

Dentre as ações propostas, destacam-se: 

- Ampliação do período de vazio sanitário no Brasil e/ou determinação de data limite para 

semeadura de soja em cada Estado produtor; 

- Prioridade no processo de registro de novas moléculas; 

- Aceleração no trâmite para importação de novas moléculas para teste;  

- Estabelecer mecanismos que tornem viáveis a adoção de rotação de culturas e sistemas de 

cultivo visando minimizar a incidência de doenças; 

- Definição de sequência e associação de fungicidas para controle de doenças da soja; 

- Tornar prioritário o monitoramento e o estudo de resistência de fungos fitopatogênicos da 

cultura da soja a fungicidas; 

- Tornar prioritário o desenvolvimento de cultivares resistentes às principais doenças da soja 

no Brasil; 

- Normatizar a mistura de tanque para fungicidas específicos; 

- Definir normas de registro e uso de agentes de biocontrole e de indução de resistência em 

plantas; 

- Definir competências de destruição de soja voluntária nas margens de estradas e nas áreas 

urbanas; 

- Estabelecer acordos de controle da ferrugem-asiática da soja com países vizinhos. 

Todos os participantes do CAF colocam-se à disposição dos órgãos competentes da 

manutenção da defesa vegetal no País, sugerindo e propondo ações que, a nosso ver, 

permitirá reduzir o risco de perdas de produtividade na produção brasileira de soja.  

 



 

Figura 1. Porcentagem de controle da ferrugem-asiática da soja com fungicidas DMI 

(tebuconazol), QoI (azoxistrobina) e mistura de DMI + QoI (ciproconazol + azoxistrobina), 

avaliada no período de 2004 a 2014. Fonte: Consórcio Antiferrugem. 

 

 



 
 



 

 


