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RESUMO 
 
 
MÜLLER, Indianara. Indução de resistência e tratamento de sementes de soja com 
fosfitos de potássio. 118 f. Dissertação (Mestrado em Agronomia) – Programa de 
Pós-Graduação em Agronomia (Área de Concentração: Produção vegetal), 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Pato Branco, 2015. 
 
 
A utilização de insumos contendo fosfitos têm apresentado resultados em diversos 
estudos, assumindo importância no controle de doenças em algumas culturas, bem 
como, demonstrando indução de resistência em plântulas, sendo capaz de ativar 
mecanismos de defesa, conferindo proteção às plantas contra microrganismos. A 
cultura da soja é reconhecida por sua importância no fornecimento de grãos e 
derivados para o consumo humano, animal, produção de biocombustíveis, produtos 
farmacêuticos, entre outros. Resultados positivos obtidos através de pesquisas com 
indutores de resistência em algumas culturas despertaram para um estudo mais 
aprofundado. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito de fosfitos de potássio na 
indução de resistência e em tratamento de sementes de soja. Para tanto foram 
conduzidos quatro experimentos em laboratórios da Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná, Câmpus de Dois Vizinhos. No primeiro estudo avaliaram-se 
atributos de qualidade das sementes e a indução de resistência via tratamento de 
sementes, onde verificou-se que os fosfitos têm ação sobre o metabolismo de 
plântulas em virtude do tratamento de sementes com fosfitos de potássio, tendo o 
fosfito Reforce® contribuído para os atributos de qualidade das mesmas e os fosfitos 
Fitofos K® e Fitofos K Plus® induzido à resistência elevando a atividade de β-1,3-
glucanase. No segundo estudo avaliou-se a indução de resistência em cotilédones 
de soja, onde os fosfitos demonstraram potencial de indução da fitoalexina 
glieceolina. No terceiro estudo avaliou-se a sanidade de sementes de soja tratadas 
com fosfitos de potássio e observou-se que os fosfitos reduziram a incidência de 
diversos fungos nas sementes, com destaque para àqueles de armazenamento 
como Aspergillus sp. e Fusarium semitectum. No quarto estudo avaliou-se o efeito in 
vitro de fosfitos de potássio sobre fungos fitopatogênicos da cultura e verificou-se 
ação direta dos fosfitos sobre o crescimento micelial de Fusarium semitectum, 
Pythium sp. e Sclerotinia sclerotiorum. Considerando os resultados obtidos neste 
trabalho, pôde-se inferir que os fosfitos de potássio possuem potencial no tratamento 
de sementes, indução de resistência e no controle de fitopatógenos in vitro. 
 
 
Palavras-chave: Defesa vegetal. Glycine max. Elicitores. Análise de sementes. 
Análise bioquímica. Fitopatógenos. 
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ABSTRACT 
 
 
MÜLLER, Indianara. Resistance induction and soybean seed treatment with 
potassium phosphites. 118 f. Dissertação (Master's degree in Agronomy) – Post 
Graduate Program in Agronomy (Concentration Area: Vegetal Production), Federal 
University of Technology - Paraná. Pato Branco, 2015. 
 
 
The use of inputs containing phosphites have been presenting results in many 
studies, taking on importance to the control of diseases in some cultures and 
demonstrating the resistance induction in seedlings, with ability to activate defense 
mechanisms, conferring protection to plants against microorganisms. The soybean 
crop is recognized for its importance in providing grains and derivatives for human 
consumption, animal, production of biofuels, pharmaceuticals, among others. 
Positive results obtained through studies based on resistance inducers in some 
cultures arouse the interest for further study. The objective of this study was to 
evaluate the effect of potassium phosphites on the resistance induction and 
treatment of soybean seeds. Therefore were conducted four laboratory studies at the 
Federal Technological University of Paraná, Campus of Dois Vizinhos. In the first 
study it was evaluated the quality attributes of the seeds and the resistance induction 
as seed treatment. Then it was verified that phosphites have action upon the 
seedlings metabolism in due to seed treatment, having the phosphite Reforce® 
contributed to seed quality attributes and phosphites FitofosK® and Fitofos K Plus® 
induced  the resistance increasing the activity of β-1,3-glucanase. In the second 
study it was evaluated the the resistance induction in soybean cotyledons, in which 
the phosphites demonstrated induction potential of phytoalexin gliceolin. In the third 
study It was evaluated the soybean seed health treated with potassium phosphites.. 
it was observed that the phosphites reduced the incidence of many fungi on seeds, 
especially  of storage fungi like Aspergillus sp. and Fusarium semitectum. In the 
fourth study it was evaluated the in vitro effect of potassium phosphites on 
pathogenic fungi of the culture. And it was found direct action of phosphites on the 
mycelial growth of Fusarium semitectum, Pythium sp. and Sclerotinia sclerotiorum. 
Based on these results, we concluded that potassium phosphites have potential in 
seeds treatment, as resistance inducer and on in vitro control of phytopathogens. 
 
 
 
Keywords: Plant defense. Glycine max. Elicitors. Seed's analisys. Biochemical 

analysis. Phytopathogens. 
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1 INTRODUÇÃO GERAL 

A cultura da soja [Glycine max (L.) Merrill] tem importância indiscutível 

no setor agrícola mundial e o Brasil insere-se neste meio sendo um dos maiores 

produtores e exportadores do grão, apresentando condições de expansão da 

produção possibilitando suprir o aumento da demanda mundial. 

Porém, para que isto ocorra é necessário que a qualidade produtiva 

seja elevada, de modo que se consiga provocar o aumento da capacidade 

competitiva da soja brasileira, que por sua vez, está associado aos avanços 

científicos bem como disponibilização de tecnologias ao setor produtivo, que 

historicamente, segundo a Embrapa (2004), alavancaram o rápido desenvolvimento 

do cultivo da soja no Brasil, a partir da década de 1960, e na década seguinte 

consolidou-se como a principal cultura do agronegócio brasileiro. 

Alguns aspectos foram responsáveis por dificultar o aumento da 

produtividade da cultura após esse período, onde pode-se destacar os problemas 

relacionados ao clima, ocorrência de pragas e doenças. Segundo Carvalho (2012), 

com a expansão das áreas cultivadas, a pouca variabilidade genética e a 

prevalência do monocultivo, as doenças já existentes começaram a surgir com maior 

intensidade, passando a representar um dos mais relevantes fatores na perda de 

produtividade. 

Dentre as doenças que prejudicam a soja, as causadas por fungos são 

consideradas muito importantes, principalmente pelos prejuízos causados, tanto no 

rendimento de grãos quanto na qualidade das sementes produzidas. Além disso, 

muitos desses microrganismos têm, na semente, o seu principal veículo de 

disseminação e de introdução em novas áreas de cultivo, onde, sob condições 

favoráveis de ambiente, poderão causar sérios danos à cultura (HENNING, 2004). 

Dos principais atributos que a semente deve conter fazem parte: alta 

pureza genética, elevados vigor e germinação, pureza física e qualidade sanitária 

(SEDIYAMA et al., 2013). Considera-se que a sanidade de sementes, juntamente 

com o vigor são importantes para garantir o melhor desempenho da soja em 

determinadas áreas (YORINORI, 1988). Um grande número de doenças 

bacterianas, fúngicas e viroses utilizam a semente como meio e veículo de 

disseminação e introdução em novas áreas de cultivo (DHINGRA et al., 2009).  
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A introdução de sementes infectadas na lavoura proporciona uma 

distribuição ao acaso de focos primários de doenças. E o processo infeccioso 

geralmente ocorre nos estádios iniciais de desenvolvimento da planta, assim como 

tende a aumentar a incidência de doenças já existentes numa área (GOULART, 

2005). Quando se produz sementes de soja, existem aqueles fungos que ocorrem 

durante o período de pós-colheita. Durante o armazenamento fungos como 

Aspergillus spp. e Penicillium spp., contribuem para acelerar deterioração das 

sementes nesse período (FRANÇA NETO; HENNING, 1984). 

Normalmente, na maturidade fisiológica, a semente atinge o máximo de 

matéria seca, vigor e germinação, que posteriormente, são reduzidos em função dos 

processos de deterioração, que contribui para o decréscimo do potencial germinativo 

das sementes (SEDIYAMA et al., 1981). No processo de deterioração ocorrem 

mudanças degenerativas e irreversíveis que culminam com a morte da semente 

(DELOUCHE; BASKIN, 1973). Isto prejudica o sistema de produção tanto 

provocando perda da viabilidade da semente e consequente população inadequada 

de plantas, como pelo baixo desempenho das plantas originadas de sementes 

deterioradas (ROBERTS, 1981). 

Grande parte das doenças que ocorrem na soja, e são de importância 

econômica, são causadas por patógenos transmitidos pelas sementes (Goulart, 

1998). Segundo Goulart (2005), isso implica na introdução de doenças em áreas 

novas ou mesmo a reintrodução em áreas cultivadas nas quais a doença ocorreu um 

dia e, em função da adoção de práticas eficientes de controle, como, por exemplo, a 

rotação de culturas, ficou livre da mesma. 

São vários os fungos que podem estar associados às sementes de 

soja. Dentre eles, que podem considerados de grande importância, sendo 

responsáveis por ocasionar danos nas principais regiões produtoras do país, estão 

Fusarium semitectum, Sclerotinia sclerotiorum (GOULART, 2005) além do fungo de 

solo Pythium sp. 

Em relação às espécies do gênero Fusarium presentes nas sementes 

de soja, o mais comum é o Fusarium semitectum, o qual causa anormalidade em 

plântulas e deterioração dos cotilédones (LUCCA FILHO, 1985). Segundo Goulart 

(2005), esta espécie está frequentemente associada a sementes que sofreram 

atraso de colheita ou deterioração por umidade no campo, podendo perder 

viabilidade rapidamente durante a armazenagem em condição ambiente. 
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O fungo Sclerotinia sclerotiorum, causador da podridão branca da 

haste e da vagem, tem nas sementes a sua principal fonte de inóculo primário da 

doença. A transmissão por semente pode ocorrer tanto através de micélio dormente 

(interno) quanto por escleródios misturados às sementes. Esta espécie, devido à 

formação de estruturas de resistência (escleródios), é de difícil erradicação após 

introduzido numa área (GOULART, 2005). 

Para o controle de doenças fúngicas em lavouras de soja, o método 

mais utilizado em lavouras convencionais, tem sido a aplicação de fungicidas. 

Quando as doenças estão instaladas a aplicação é via foliar. Entretanto, visando a 

prevenção da entrada das doenças na lavoura, pode-se optar pelo tratamento de 

sementes (GOULART, 1998), sendo que o fungicida pode proporcionar proteção às 

sementes por um período de 4 a 12 dias, dependendo do vigor das mesmas 

(PEREIRA et al., 1993). 

O tratamento de sementes busca também protege-las de patógenos de 

solo, que poderiam causar o tombamento pré e pós-emergência das plântulas, 

auxiliando na obtenção de uma desejável população de plantas. No caso específico 

da soja, o tratamento só traz efeitos benéficos imediatos na germinação de 

sementes de má qualidade. Portanto, não aumenta a taxa de germinação das 

sementes de boa qualidade (DHINGRA et al., 2013).  

Para estes autores, na comercialização de sementes de soja não é 

garantida a sua sanidade. Assim, o tratamento de sementes torna-se uma prática 

imprescindível, ainda que o retorno desse investimento “extra” não seja imediato, 

porém necessário para manter a “saúde” do campo de soja, evitando entrada de 

patógenos não existentes na área. 

Mais recentemente, segundo Sediyama et al. (2013), tem-se tornado 

frequente o uso de recobrimento de sementes com nutrientes, tratamento com 

fungicidas e uso de polímeros para propiciar o estabelecimento de uma lavoura com 

plântulas mais sadias e vigorosas. Conforme Tancredi e Sediyama (2013), a 

utilização de técnicas visando aumentar a concentração de nutrientes pela sua 

aplicação nas sementes pode incrementar a produção da planta subsequente por 

permitir que uma maior quantidade de nutrientes esteja prontamente disponível para 

a planta. 

Segundo Ribeiro (1993), outros estudos, também considerados como 

tratamento de sementes, têm sido realizados visando ser mais uma possibilidade de 
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aumentar o conteúdo de nutrientes tanto por meio da aplicação diretamente às 

sementes, bem como, acrescenta Teixeira (1995), via imersão destas em soluções 

contendo um determinado nutriente. 

Em contrapartida, estudos mais recentes evidenciam o potencial de 

compostos de nutrientes, com ação direta sobre fungos, assim como indutores de 

resistência, despertando a investigação dos mesmos como possíveis alternativas em 

substituição ao tratamento de sementes convencional. Somado à isto, estudos 

recentes têm demonstrado eficiência por parte de produtos de origem biótica e 

abiótica na indução de resistência em plantas à patógenos.  

A indução de resistência, que pode ser realizada através da utilização 

de elicitores, já relatada em diferentes culturas, é caracterizada segundo Durrant e 

Dong (2004), como um mecanismo de defesa induzida por agentes bióticos ou 

abióticos conferindo proteção à planta a um amplo espectro de microrganismos. 

Para tanto, a indução de resistência trata-se de uma técnica importante a ser 

estudada objetivando, dentre outros fatores, suprir a demanda por alimentos mais 

saudáveis. 

Os vegetais produzem grande variedade de compostos orgânicos, 

conhecidos como metabólitos secundários. Atualmente sabe-se que muitos desses 

produtos do metabolismo secundário têm funções ecológicas importantes, como 

atuar na competição planta-planta e na simbiose plantas-microrganismos. Também 

podem agir como atrativos (odor, cor, sabor) para animais polinizadores e 

dispersores de sementes. Ou ainda, protegem as plantas contra herbívoros e contra 

infecção por microrganismos patogênicos (TAIZ; ZEIGER, 2013). 

São vários os produtos que vêm sendo estudados e utilizados como 

indutores de resistência. Podem ser citados os indutores comerciais Oryzemate®, 

Bion®, Messenger®, OxycomTM e o Elexa® (LABANCA, 2002). Além dos indutores 

comerciais citados, diversos produtos das mais variadas origens têm sido estudados 

como possíveis elicitores, como a quitosana (MAZARO et al., 2009), extratos 

vegetais (MAZARO et al., 2008), de algas (STADNIK, 2004), microrganismos 

(ARAÚJO; MENEZES, 2009), ácido salicílico (CAMPOS et al., 2009) entre outros. 

Dentre estes produtos, podem ser destacados os fosfitos (TÖFOLI et al, 2012; 

RIBEIRO JÚNIOR et al., 2006). 

Os fosfitos são fertilizantes foliares derivados do ácido fosforoso que 

apresentam um oxigênio a menos que os fosfatos e por isso, são absorvidos pelas 
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plantas mais rapidamente, podendo ser translocado por floema e xilema (GUEST; 

GRANT, 1991). Observou-se que as plantas bem nutridas com estes elementos 

tornam-se mais resistentes às doenças, pragas e adversidades climáticas. 

Tradicionalmente, a fonte de fósforo para muitas culturas tem sido o 

ácido fosfórico na forma neutralizada de adubo fosfato. O íon fosfito tem uma 

molécula a menos em comparação ao íon fosfato e, por essa razão, tem 

aproximadamente 7% a mais de fósforo por molécula de que o fosfato. Os fosfitos 

tem alta solubilidade em água e em solventes orgânicos (DISMAL, 1996). 

Estudos demonstram modos de ação distintos dos fosfitos, uma vez 

que alguns trabalhos antigos e recentes comprovam que estes sais podem atuar 

diretamente sobre o patógeno (FENN; COFFEY, 1984; RIBEIRO JÚNIOR et al., 

2006). Ao passo que outros evidenciam atividade na indução de resistência 

(SAINDRENANT et al.,1988). 

Em trabalho realizado com maçã, Blum et al. (2007), constataram que 

tratamentos pós-colheita com fosfitos de potássio reduziram a incidência de mofo-

azul. Em trabalho semelhante com videira, Pereira et al. (2012), concluíram que os 

fosfitos de potássio são promissores no controle do míldio da videira e representam 

uma alternativa aos fungicidas utilizados, além de melhorar atributos de qualidade 

dos frutos. 

Dianese et al. (2009) encontraram na pulverização com fosfitos, 

alternativa para diminuir a intensidade de podridão-do-pé em mamoeiro. Ribeiro 

Júnior et al. (2006), concluíram que fosfito de potássio possui efeito fungitóxico, 

inibindo a germinação de conídios de Verticillium dahliae Kleb. Em estudo realizado 

com trigo, Santos (2008), constatou que os fosfitos apresentam efeito direto sobre a 

germinação de conídios de Bipolaris sorokiniana e em mistura com fungicida foi 

capaz de controlar manchas foliares do trigo. 

Segundo Pascholati et al. (2014), há uma série de relatos de produtos 

disponíveis capazes de induzir resistência de amplo espectro em plantas a 

patógenos. Para muitos desses produtos existe certa carência com relação a 

estudos sobre sua aplicabilidade e possibilidade de uso para esse fim. 

Assim, considerando o rumo que uma parte da produção de alimentos 

vem tomando, que é o aumento da demanda por produtos diferenciados, têm se 

buscado a utilização de métodos alternativos para controlar ou evitar a incidência de 

fitopatógenos nas plantas, como forma de responsabilidade ambiental e social. 
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Para a diminuição de aplicação de agrotóxicos, segundo Leite e Serra 

(2013), deve ser feita uma utilização de maneira racional contextualizada na 

proteção dos compartimentos ambientais. Assim, evita-se a contaminação do solo e 

da água, os danos à saúde humana e animal e o aparecimento de pragas, doenças 

e plantas daninhas mais resistentes. 

Por muito tempo, a independência de agrotóxicos tem sido considerado 

algo utópico. No entanto, como afirmam Sobreira e Adissi (2003), na desconstrução 

da premissa de que sem o uso de agrotóxicos não haverá produção de alimentos, 

ou esta será economicamente inviável, os autores destacam que esse pensamento 

exclui outras alternativas e procedimentos que eliminem totalmente ou em parte o 

uso da química, tornando inviáveis os estudos contrários a esta lógica. 

Diante disto, a realização de estudos inovadores que possibilitem 

avanços científicos e tecnológicos, como é o caso da indução de resistência em 

plantas, torna-se relevante. O presente trabalho buscou, portanto, elucidar o efeito 

de fosfito de potássio sobre atributos de qualidade e como indutor de resistência no 

tratamento de sementes de soja. Da mesma forma, na indução de resistência em 

cotilédones de soja, na sanidade de sementes de soja e ainda sobre o 

desenvolvimento in vitro de fungos fitopatogênicos para a cultura. 
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2 ATRIBUTOS DE QUALIDADE E INDUÇÃO DE RESISTÊNCIA DE SEMENTES 
DE SOJA TRATADAS COM FOSFITO DE POTÁSSIO 

2.1 RESUMO 

O objetivo deste estudo foi avaliar atributos de qualidade e a indução de resistência 

de um lote de sementes de soja submetido ao tratamento com diferentes fosfitos de 

potássio (Microphito PK®, Fitofos K®, Fitofos K Plus®, e Reforce®). Para tanto, 

realizou-se dois experimentos, que foram desenvolvidos no Laboratório de Análises 

de Sementes e no Laboratório de Fitossanidade da Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná – Câmpus Dois Vizinhos. As sementes foram imersas por cinco 

minutos nos diferentes fosfitos diluídos em água destilada. No primeiro experimento 

buscou-se avaliar os atributos de qualidade das sementes tratadas com os fosfitos, 

nesse sentido avaliou-se a primeira contagem de germinação (PC), as percentagens 

de germinação (PG), o envelhecimento acelerado (EA), emergência em campo (EC), 

índice de velocidade de emergência (IVE), comprimento de plântulas (CP), além da 

matéria seca das plântulas (MSP). No segundo experimento, buscando-se 

comprovar o efeito dos fosfitos quanto à indução de resistência, seguiu-se os 

mesmos procedimentos metodológicos do primeiro experimento, no entanto, após a 

emergência das plântulas, coletou-se tecidos vegetais para determinação bioquímica 

do teor de proteínas e a atividade das enzimas fenilalanina amônia-liase (FAL), 

quitinases e β-1,3-glucanase. Verificou-se que para a cultivar em estudo, os fosfitos 

Reforce® e Fitofos K Plus® apresentaram respostas positivas quanto à maioria das 

variáveis de qualidade das sementes. Os testes de atividades enzimáticas 

demonstraram que há efeito dos fosfitos Fitofos K®, Fitofos K Plus® na indução de 

resistência, principalmente quanto à atividade da enzima β-1,3-glucanase. Pode-se 

inferir que existe efeito da substância estudada sobre o metabolismo das plântulas 

de soja e provável ativação de mecanismos de defesa através do tratamento de 

sementes. 
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2.2 ABSTRACT 

The objective of this study was to evaluate quality attributes and the induction of 

resistance in a lot of soybean seeds submitted to the treatment at different potassium 

phosphite (Microphito PK®, Fitofos K®, Fitofos K Plus® and Reforce®). So. was 

conducted two studies that was developed at the Seed Analysis Laboratory and 

Phytosanity Laboratory of the Federal Technological University of Paraná - Campus 

Dois Vizinhos. The seeds were immersed for five minutes in the different phosphites 

diluted in destilled water. In first study it was evaluated quality attributes of seeds 

treated with phosphites. So was evaluated germination count, the germination 

percentage, the accelerated aging test, field emergence, emergency velocity index, 

seedling length, and the dry weight of the seedlings. In the second experimentin 

search for prove the effect of phosphites for resistance induction, was followed the 

same methodological procedures of the first experiment, however, after seedling 

emergencehas collected vegetal tissues for biochemical determination of protein 

content and the activity of enzymes phenylalanine ammonia lyase (PAL), chitinase 

and β-glucanase 1-3.  It was verified that for the cultivar studied, phosphites Reforce® 

and Fitofos K Plus® had positive responses for most of the seed quality variables. 

The enzymatic activity tests demonstrated that there effect of Fitofos K® and Fitofos 

K Plus® in the induction of resistance, especially regarding the activity of the β-1,3-

glucanase enzyme. It can be inferred that there is an effect of the studied substance 

on the metabolism of soybean seedlings and probable activation of defense 

mechanisms through seed treatment. 

2.3 INTRODUÇÃO 

A qualidade fisiológica das sementes afeta o estabelecimento do 

estande inicial de plantas até o estágio de plantas adultas, favorecendo a estatura e 

os componentes do rendimento em geral. Assim sendo, o estabelecimento de 

estande de plantas inadequado é um dos fatores que prejudicam a produção. A 

utilização de sementes de alta qualidade é uma ferramenta importante, assegurando 

adequada população de plantas frente à variação de condições ambientais de 

campo encontradas durante a emergência (SCHEEREN et al., 2010). 
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Em estudo realizado com soja Schuch, Kolchinski e Finatto (2009), 

concluíram que as plantas oriundas de sementes de alta qualidade fisiológica 

apresentam rendimento de grãos 25% superior às obtidas de sementes de baixa 

qualidade. Resultados semelhantes foram encontrados por Kolchinski, Schuch e 

Peske (2005), em que verificaram que aumentos na proporção das sementes de alto 

vigor no estabelecimento das lavouras de soja proporcionam acréscimos no índice 

de área foliar, na produção de matéria seca e no rendimento de sementes, 

acréscimos superiores a 35%. 

A qualidade de um lote de sementes para fins de semeadura é 

determinada por fatores de natureza genética, física, fisiológica e sanitária 

(POPINIGIS, 1985). A deterioração das sementes é um complexo de mudanças que 

ocorrem com o passar do tempo, causando prejuízos aos sistemas e funções vitais, 

resultando na diminuição do grau de capacidade e desempenho da semente. Diante 

disso, a qualidade das sementes tem sido objeto de pesquisas por estar sujeita às 

mudanças degenerativas de origem bioquímica, fisiológica e física após a maturação 

(DELOUCHE, 2002). 

O potencial fisiológico da semente representado pela germinação e 

vigor, é avaliado com o objetivo de obter informações sobre o desempenho de um 

lote em condições de campo. Esse potencial relaciona-se à capacidade da semente 

germinar e produzir plântulas normais, que irão emergir e produzir plantas saudáveis 

(EGLI; TEKRONY, 1995). 

O tratamento de sementes é uma prática importante visando garantir o 

desempenho das sementes em campo. Constitui uma medida valiosa para controlar 

doenças pelo seu baixo custo, alta eficácia, maior simplicidade, menor uso de 

agrotóxicos em relação aos volumes gastos para o controle da mesma doença em 

extensas áreas de lavoura, entre outros aspectos (MACHADO, 2000). 

Tanto para controle de patógenos de solo quanto de sementes, há no 

mercado, vários fungicidas disponíveis como Tiram, Captan, Chloronil, Carboxini, 

Benomil, Tiabendazol e Tiofanato-metilico, etc (DHINGRA et al., 2013). No entanto, o 

uso de produtos químicos sintéticos no tratamento de sementes pode causar 

problemas ambientais devido ao seu efeito poluente, elevada toxicidade e 

biodegradação lenta (BEYE, 1999). 

Atualmente há a necessidade de desenvolvimento de produtos eficazes 

e possivelmente menos ofensivos ao homem e ao meio ambiente. Os fosfitos vêm 
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demonstrando grande potencial na indução de resistência em plantas contra 

patógenos, e podem ser uma alternativa em substituição ao tratamento de sementes 

com fungicidas.  

A resistência induzida envolve a ativação de mecanismos de 

resistência latentes nas plantas em resposta ao tratamento prévio com agentes 

bióticos ou abióticos. A proteção das plantas através da indução de resistência pode 

ocorrer em condições de casa-de-vegetação e em campo (CARVALHO, 2012). A 

indução de resistência pode então, conferir proteção a um variado espectro de 

microrganismos. Molecularmente, é caracterizada pela indução de um amplo 

número de genes latentes relacionados aos mecanismos de defesa da planta contra 

patógenos (DURRANT; DONG, 2004; MAZARO, 2007). 

Fosfito é nome genérico que se dá aos sais do ácido fosforoso H3PO3. 

Este ácido é conhecido na química por um dos átomos de hidrogênio de sua 

molécula não ter função de ácido. O íon fosfito tem uma molécula a menos em 

comparação ao íon fosfato e por essa razão tem aproximadamente 7% a mais de 

fósforo por molécula do que o fosfato (DISMAL, 1996). 

Os fosfitos de potássio têm sido utilizados em diversos trabalhos, 

buscando elucidar seu efeito sobre controle de doenças em plantas (TÖFOLI et 

al.,2012; PEREIRA et al., 2012; SILVA et al., 2013) controle de fitopatógenos in vitro 

(ARAUJO et al., 2010; SCHURT et al., 2013), e na indução de resistência (RIBEIRO 

JUNIOR et al., 2006; SAUTTER et al., 2008; SALGADO et al., 2007). 

A ação e eficiência dos mais diversos indutores, de origem biótica e 

abiótica, têm sido testada e comprovada em plantas. No entanto, há uma escassez 

de trabalhos relacionados com a utilização de indutores de resistência em 

tratamento de sementes. Nesse sentido, o presente estudo teve por objetivo avaliar 

atributos qualidade e a indução de resistência através do tratamento de sementes de 

soja com fosfitos de potássio. 

 

 

2.4 MATERIAL E MÉTODOS 

Foram conduzidos dois experimentos no Laboratório de Análise de 

Sementes e Laboratório de Fitossanidade da UTFPR, Câmpus Dois Vizinhos. O 

primeiro consistiu em avaliar a qualidade fisiológica das sementes de soja tratadas 
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com fosfito através de testes de viabilidade e vigor. O segundo objetivou avaliar a 

ativação de rotas de defesa vegetal em folhas de soja após o tratamento de 

sementes com fosfito de potássio.  

2.4.1 Material Experimental 

Para todos os testes, foram utilizadas sementes de um lote da cultivar 

CD 205 RR proveniente da Cooperativa Agropecuária COASUL, produzidas em Dois 

Vizinhos – PR, na safra 2012/2013. Inicialmente foram realizados testes para a 

caracterização do lote, com a determinação das qualidades física e fisiológica. 

Determinou-se a pureza física retirando-se uma amostra de trabalho da 

amostra média do lote, separando-se em sementes puras, outras sementes e 

material inerte. Considerou-se o peso de cada fração dessas e calculou-se a 

percentagem de sementes puras. Utilizando a porção de sementes puras, 

determinou-se o Peso de Mil Sementes (PMS) de acordo com as Regras para 

Análise de Sementes – RAS (BRASIL, 2009). Contou-se ao acaso oito repetições de 

100 sementes sendo cada uma delas pesada e através desse peso, mensurou-se o 

PMS. O teor de água foi determinado pelo método da estufa a 105±3ºC por 24 horas 

conforme preconiza as RAS, utilizando-se três repetições de 25 sementes. Para 

avaliação da viabilidade foi realizado teste de padrão de germinação, também de 

acordo com as RAS, em rolo de papel com oito repetições de 50 sementes. 

Inicialmente, as sementes foram desinfectadas em solução de hipoclorito de sódio a 

2%. Os resultados de caracterização inicial do lote podem ser observados na Tabela 

1. 

Tabela 1 - Caracterização inicial do lote de sementes de soja. UTFPR, Dois Vizinhos – PR, 2015. 

Pureza Física PMS Umidade Germinação 

99,8% 80,69g 13,72% 94% 

Foram testados quatro fosfitos comerciais, Microphito PK® - 40% de 

P2O5 e 20% de K2O; Fitofos K® - 30% de P2O5 e 20% de K2O; Reforce® - 35% de 

P2O5 e 25% de K2O; e Fitofos K Plus® - 40% de P2O5 e 20% de K2O nas doses de 
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2,5 mL, 7,5 mL, 3,75 mL e 3,0 mL em 250 mL de água destilada respectivamente. O 

tratamento testemunha foi imerso somente em água destilada. O delineamento 

experimental utilizado foi totalmente casualizado, compreendendo 5 tratamentos (4 

fosfitos + testemunha). 

2.4.2 Avaliação dos atributos de qualidade de sementes de soja 

As sementes foram acondicionadas em sacos de filó e imersas nas 

diferentes soluções de fosfito pelo tempo de cinco minutos. Em seguida, foram 

aplicados testes para avaliar a percentagem de germinação (PG); envelhecimento 

acelerado (EA); percentagem de emergência em campo (EC); índice de velocidade 

de emergência (IVE); comprimento de parte aérea (CPA); comprimento de raiz (CR) 

e matéria seca de plântulas (MSP). 

Para a percentagem de germinação foram utilizadas 8 repetições de 50 

sementes para cada tratamento. O substrato utilizado foi papel Germitest® 

umedecido com água destilada em quantidade de água equivalente a três vezes a 

sua massa. Confeccionou-se rolos (Figura 1A) que foram envoltos em filme plástico 

para evitar perda de umidade, posteriormente levados para uma câmara 

germinadora modelo Mangelsdorf, previamente regulada a 25°C sem fotoperíodo. 

Foram realizadas avaliações do número de plântulas normais (Figura 1B) aos cinco 

e oito dias após a semeadura. Os resultados foram expressos em porcentagem de 

plântulas normais, segundo as RAS (BRASIL, 2009). 
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Figura 1 - (A) Rolos de papel após 5 dias da montagem do teste de germinação. (B) Repetição do 

teste composta por um rolo de papel germitest aberto para avaliação do percentual de 
germinação (B). UTFPR, Dois Vizinhos – PR, 2015. 

O teste de envelhecimento acelerado foi conduzido em caixas gerbox 

(11 x 11 x 3 cm) contendo 40 mL de água destilada e as sementes de soja foram 

distribuídas em camada uniforme e única, sobre a tela que isola as mesmas do 

contato com a água. Tampadas, as caixas foram acondicionadas em câmara BOD 

(Biological Oxygen Demand), à 41ºC por 48 horas (MARCOS FILHO, 1992). Após 

este período, foi instalado o teste de germinação, utilizando-se oito repetições de 50 

sementes, conforme os procedimentos descritos nas RAS (BRASIL, 2009). Após 

sete dias, fez-se a contagem do número de plântulas normais. 

A emergência das plântulas em campo (EC) foi realizada com 4 

subamostras de 100 sementes para cada tratamento e repetição de campo, 

distribuídas em sulcos com 100 cm de comprimento. A profundidade de semeadura 

foi de 3,0 cm e o espaçamento entre linhas de 50 cm. Após 16 dias, quando não foi 

observada mais emergência de novas plântulas, avaliou-se a porcentagem de 

plântulas normais.  

Para determinar o Índice de Velocidade de emergência (IVE), foram 

realizadas contagens diárias do número de plântulas emergidas com os cotilédones 

completamente acima do nível do solo. E sem que estas fossem descartadas, 

obteve-se, um valor cumulativo. Dessa maneira, o número de plântulas emergidas 

referentes a cada contagem foi obtido subtraindo-se do valor lido com o valor 

referente à leitura do dia anterior. O IVE foi calculado empregando-se a seguinte 

A B 
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fórmula, proposta por Maguire (1962):  

IVE= G1/N1+G2/N2+...+Gn/Nn, em que: 

IVE = índice de velocidade de emergência; G = número de plântulas 

emergidas observadas em cada contagem; N = número de dias da semeadura a 

cada contagem. 

Para a avaliação do comprimento de plântulas utilizou-se quatro 

repetições de 20 sementes de soja dispostas em uma linha no terço superior do 

papel de germinação, em seu sentido longitudinal. Os papéis foram umedecidos 

previamente com água destilada equivalente a 3 vezes a massa seca do papel. As 

sementes de soja foram posicionadas de forma que a micrópila estivesse voltada 

com a parte inferior para o papel. Os rolos foram envoltos em papel filme e 

posicionados verticalmente no germinador do tipo Mangelsdorf por sete dias em 

temperatura constante de 25ºC. Ao final deste período, foi efetuada a aferição da 

parte aérea e raiz primária das plântulas normais emergidas (Figura 2A) utilizando-

se uma folha de papel milimetrado (Figura 2B). Os resultados médios por plântulas 

foram expressos em centímetros. 

A determinação da massa de matéria seca foi obtida descartando-se os 

cotilédones das partes aéreas das plântulas. Após as medições de comprimento de 

plântulas, o material de cada repetição foi acondicionado em sacos de papel kraft, 

previamente identificados e levados para uma estufa mantida à temperatura de 

80ºC, por 24 horas (NAKAGAWA, 1999). Após esfriar, em dessecador, cada 

repetição teve a sua massa determinada. Os resultados médios obtidos foram 

expressos em miligrama por plântula. 
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Figura 2 - (A) Rolo de papel contendo plântulas de soja submetidas ao tratamento com fosfito de 

potássio e (B) Avaliação do teste de comprimento de plântula sobre papel milimetrado. 
UTFPR, Dois Vizinhos – PR, 2015. 

2.4.3 Avaliação da Indução de Resistência em Sementes de Soja 

Para este experimento foram utilizadas 100 sementes previamente 

submetidas aos cinco tratamentos (quatro diferentes fosfitos e a testemunha). As 

sementes de cada tratamento foram semeadas separadamente em cinco bandejas 

de polietileno contendo areia peneirada e autoclavada. Posteriormente, as bandejas 

foram acondicionadas em câmara incubadora do tipo BOD regulada à 25°C e 

fotoperíodo de 12 horas. Após dez dias de incubação, quando as plântulas atingiram 

o estádio V1, foram retiradas as primeiras folhas de todas as plântulas emergidas.  

Desse material foram selecionadas ao acaso 20 folhas para cada tratamento 

(bandeja), as mesmas foram pesadas e posteriormente utilizadas para a 

determinação das atividades enzimáticas descritas a seguir.  

2.4.3.1 Atividades Enzimáticas 

A determinação da atividade da fenilalanina amônia-liase (FAL) foi por 

quantificação colorimétrica do ácido trans-cinâmico liberado do substrato 

fenilalanina, conforme metodologia descrita por Kuhn (2007), aonde se utilizou 0,25 

A B 
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g da amostra com mais 3,0 mL do tampão TRIS – HCl pH 8,0. Este extrato foi 

acondicionado em tubos ependorfe e centrifugado por 10 minutos, a 4ºC a 6000 rpm. 

Após, foi transferida uma alíquota de 200 µL para tubo de ensaio, acrescentando-se 

mais 3,0 mL do tampão de extração. A solução foi agitada em vórtex, obtendo-se 

assim, o extrato enzimático. Deste extrato, 1,5 mL foi transferido para outro tubo de 

ensaio, com mais 1,0 mL do tampão de extração e 0,05 mL de fenilalanina. 

Novamente, esta solução foi agitada em vórtex para homogeneização. 

Posteriormente, os tubos foram incubados em banho-maria por 45 minutos a 40ºC. 

Depois de retirados do banho-maria, os tubos foram colocados em banho de gelo 

por 5 minutos para interromper a reação e assim poder ser realizada a leitura em 

espectrofotômetro a 290 nm. Os resultados foram expressos em unidade de 

absorbância.min-1.mg de proteína-1. 

Para dosagem das atividades de quitinase e β-1,3-glucanase seguiu-se 

os procedimentos descritos por Wirth e Wolf (1992), com adequações, sendo que as 

amostras foram maceradas em 2,0 mL de tampão acetato 100 mM (pH 5,0), com 

posterior centrifugação (20.000 g por 25 min, a -4 °C). O sobrenadante foi coletado e 

utilizado para a avaliação da atividade das enzimas. A atividade enzimática da 

quitinase foi avaliada através da liberação de oligômeros solúveis de “chitin-azure”, a 

partir de quitina carboximetilada marcada com remazol brilhante violeta 5R -RBV 

(Sigma Aldrich®).  Para determinação espectrofotométrica das atividades de β-1,3-

glucanase nos extratos foi utilizado como substrato curdlan-remazol azul brilhante 

(Sigma Aldrich® 4 mg.mL-1). Os resultados para quitinases foram expressos em 

unidade enzimática.min-1.g de tecido fresco-1 e para β-1,3-glucanase unidade 

enzimática.min-1.mg de proteína-1. 

Para a avaliação de proteínas totais, foi empregado o método de 

Bradford (1976). As amostras foram maceradas em almofariz com 10 mL de solução 

tampão fosfato 0,2 M (pH 7,5) e acondicionadas em tubos ependorfe previamente 

identificados. Em seguida, o material foi centrifugado durante 10 minutos a 12.000 

rpm a 4°C. Após, foram transferidos 40 µl do extrato sobrenadante para tubos de 

ensaio, aos quais adicionou-se 460 µl de água destilada e 1mL do reagente Bio-Rad 

diluído na concentração 1:4. Os tubos foram agitados em vórtex e a leitura foi 

realizada em espectrofotômetro à 630 nm após calibração com “Branco - 

testemunha”, para obter valor da absorbância das amostras. À partir da curva 

padrão de proteína obtida de uma solução de Soro de Albumina Bovina (BSA), 
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calculou-se o valor da absorbância de cada amostra em planilha de dados. 

2.4.4 Análise dos dados 

Após a compilação dos resultados, os dados foram submetidos ao 

teste de normalidade de Lilliefors para verificar a homocedasticidade da variância. 

Os dados da porcentagem de germinação sofreram transformações de médias em 

asen√�/100. Os dados da atividade de FAL, quitinases e β-1,3-glucanase sofreram 

transformações das médias por √�. Atendidas as pressuposições do modelo, 

procedeu-se a análise estatística aplicando-se o Teste F (p<0,05), para verificação 

do nível de significância do fator testado, sendo complementado pelo Teste de 

comparação de médias Scott Knott (p<0,05) através do programa estatístico Genes 

(CRUZ, 2006). As tabelas foram confeccionadas com os dados originais, sem 

transformação. 

2.5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

2.5.1 Atributos de qualidade das sementes 

Observou-se que houve efeito dos diferentes fosfitos sobre os atributos 

de qualidade das sementes de soja (Tabelas 2 e 3). O fosfito Reforce® propiciou 

melhores resultados para PCG, PG, e EA (Tabela 3). O mesmo fosfito também 

propiciou resultados mais elevados para EC e IVE, porém, neste caso não diferindo 

dos demais tratamentos, exceto do fosfito Microphito PK®. Para a variável EA os 

fosfitos Microphito PK®, Fitofos K® e Fitofos K Plus® demonstraram haver 

interferência negativa. Para CP, CPA, CRP e MSP os diferentes fosfitos não diferiram 

da testemunha (Tabela 4), parecendo não haver efeito fitotóxico destas substâncias 

em relação aos processos metabólicos envolvidos na germinação das sementes. 
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Tabela 2 - Fontes de Variação (FV), Graus de Liberdade (GL), Quadrado Médio (QM) para os 
caracteres Primeira Contagem de Germinação (PCG %), Percentagem de Germinação 
(PG, %), Envelhecimento Acelerado (EA, %), Índice de Velocidade de Emergência 
(IVE, %), Média e Coeficiente de Variação (CV) do ensaio com sementes de soja 
tratadas com fosfitos de potássio. UTFPR, Dois Vizinhos - PR, 2015. 

 

*Significativo para o teste F com p<0,05. 

Tabela 3 - Fontes de Variação (FV), Graus de Liberdade (GL), Quadrado Médio (QM) para os 
caracteres Comprimento de Plântula (CP, cm), Comprimento de Parte Aérea (CPA, cm), 
Comprimento de Raiz Primária (CRP, cm), Massa Seca de Plântula (MSP, g), Média e 
Coeficiente de Variação (CV) do ensaio com sementes de soja tratadas com fosfitos de 
potássio. UTFPR, Dois Vizinhos - PR, 2015. 

FV GL 
QMe 

CP CPA CRP MSP 

Tratamento 4 3,45ns 2,89ns 1,82ns 0,025ns 

Resíduo 15 1,85 0,99 0,45 0,005 

Média - 30,651 13,18 17,71 0,910 

CV (%) -  4,4 7,6 3,8 7,8 

ns Não significativo para o teste F com p<0,05. 

Tabela 4 - Dados Médios de Primeira Contagem de Germinação (PCG- %), Porcentagem de 
germinação (PG - %), Envelhecimento Acelerado (EA - %), Emergência em Campo (EC -
 %), E Índice de Velocidade de Emergência (IVE) do ensaio com sementes de soja 
tratadas com fosfitos de potássio. UTFPR, Dois Vizinhos - PR, 2015. 

Tratamento PG-PC (%) PG (%) EA (%) EC (%) IVE 

Microphito PK® 75b 75c 22b 72b 62b 
Fitofos K® 75b 78b 19c 79a 67a 
Reforce® 83a 82a 27a 82a 69a 
Fitofos K Plus® 81a 79b 15d 79a 66a 
Testemunha 74b 70d 23b 80a 69a 

CV (%) 8,6 11,3 14,3 6,6 15,9 
*Médias seguidas de mesma letra na coluna, não diferem entre si pelo teste de Scott Knott (p<0,05) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FV GL 
QMe 

PCG PG EA EC IVE 

Tratamento 4 163,6* 40,9* 79,46* 56,68*   26,73* 

Resíduo 15 74,4 18,61 21,18 26,93 113,43 

Média - 76,0 77,00 21,00 78,00    66,62 

CV (%) - 8,6 11,3 14,3 6,6 15,9 
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Tabela 5 - Dados Médios de Comprimento de plântulas (CP, cm), Comprimento de Parte Aérea (CPA, 
cm), Comprimento de Raiz Primária (CRP, cm), e Massa Seca de Plântulas (MSP, g) do 
ensaio com sementes de soja tratadas com fosfitos de potássio. UTFPR, Dois Vizinhos - 
PR, 2015. 

Tratamento CP CPA CRP MSP 

Microphito PK®   30,96ns   13,89ns  17,06ns  0,79ns 
Fitofos K® 31,24 12,45 18,79 0,81 

Reforce® 30,36 12,63 17,73 0,94 
Fitofos K Plus® 29,18 12,63 17,73 0,93 

Testemunha 31,53 14,30 17,23 0,95 

CV (%) 4,4 7,6 3,8 7,8 
ns 

Diferença entre médias não significativa pelo teste de Scott Knott (p<0,05). 

Para a variável Primeira Contagem de Germinação observa-se 

influência positiva dos fosfitos Reforce® e Fitofos K Plus®, conferindo percentagem 

de germinação de 83% e 81%, respectivamente. Já os demais tratamentos 

evidenciaram não diferirem da testemunha. De acordo com Nakagawa (1999) a 

primeira contagem do teste de germinação pode ser considerada como um indicador 

de vigor das sementes, pois a medida que a deterioração da semente avança a 

velocidade de germinação é reduzida. 

Assim, esta determinação apresenta em números, as sementes que 

apresentam maior capacidade inicial de germinação, que neste caso foi em resposta 

à aplicação dos fosfitos Reforce® e Fitofos K Plus®.  Este resultado pode ser 

explicado possivelmente pelo fato dos fosfitos agirem dando suporte nutricional ao 

embrião das sementes, agindo sobre fungos prejudiciais à germinação, por efeito 

fungitóxico ou fungistático. Em trabalho realizado com bioativador (Cruiser 350 FS®), 

bioestimulante (Stimulate®) e complexo de nutrientes (Dimicron TMSp), Binsfeld et 

al. (2014), afirmam que para a variável germinação, houve desempenho superior 

com o uso dos produtos com efeito bioativador e complexo de nutrientes em lote de 

sementes de soja de menor vigor na avaliação de primeira contagem de 

germinação. 

Considerando que os fosfitos tem alta solubilidade em água e em 

solventes orgânicos, como discutido anteriormente, podem ser rapidamente 

absorvidos pelas sementes. A absorção de nutrientes pelas sementes se dá 

juntamente com a água, e pode se dar tanto pelas células do tecido embrionário 

como pelos demais tecidos, que apresentam potencial (CASTRO; HILHORST, 2004).  

Segundo Tancredi e Sediyama (2013), proporcionar o aumento da 
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disponibilidade de nutrientes já em forma de tratamento de semente, permite que 

uma maior quantidade de nutrientes esteja prontamente disponível para a plântula, 

já em seu desenvolvimento inicial. Contudo, não se pode descartar uma provável 

ação antifúngica pelos fosfitos.  

Estudos como os realizados por Caixeta et al. (2012), demonstraram 

que o fosfito de potássio possui ação direta de inibição do crescimento micelial de 

Colletotrichum lindemuthianum e da esporulação de Fusarium oxysporum f.sp. 

phaseoli. Silva (2011) afirma que fosfito de potássio apresenta um bom nível de 

inibição do crescimento micelial de Fusarium solani in vitro. 

A ação antifúngica dos fosfitos tem sido relatada por inúmeras vezes 

em trabalhos com diversos patógenos nas mais variadas plantas cultivadas. Eles 

podem atuar inibindo o desenvolvimento dos fungos, e indiretamente ativando o 

sistema de defesa da planta (WILD et al., 1998). Assim, os fofitos podem ter inibido 

fungos como Fusarium semitectum, Phomopsis sojae e Aspergillus sp. que 

costumam se instalar durante o teste de germinação, prejudicando a leitura dos seus 

resultados (GOULART, 2005). 

Os resultados da PG complementam o que foi observado na PCG, 

onde observa-se que o fosfito Reforce®, o qual demonstrou o maior vigor na primeira 

variável, mantém a eficiência na segunda contagem de germinação (82%). O 

mesmo não ocorre para Fitofos K Plus® (79%), que juntamente com o Fitofos K® 

(78%), demonstra o segundo melhor resultado, diferindo estatisticamente do 

Microphito PK® (75%), seguido da testemunha, que apresentou o pior resultado de 

germinação (70%). Mas efetivamente, é interessante observar que todos os fosfitos 

apresentaram resultados de PG que se diferenciaram estatisticamente da 

testemunha. 

A explicação neste caso pode ser a mesma já considerada para o 

resultado de PCG, como reforço nutricional e também com provável ação 

antifúngica. Fernandes et al. (2010), tratando sementes de milho com Reforce®, 

verificaram a elevação da porcentagem de germinação e vigor dos híbridos testados. 

Por outro lado, Possenti e Villela (2010) ao avaliarem germinação de sementes de 

soja enriquecidas com molibdênio, não verificaram efeito positivo deste nutriente 

sobre a qualidade fisiológica das mesmas. 

O teste de Envelhecimento Acelerado, de acordo com Marcos Filho 

(1999), é considerado um teste de vigor e possui alta correlação com o potencial de 
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armazenamento das sementes e o seu desempenho em campo. Segundo a AOSA 

(2002), o vigor é reconhecido como parâmetro para caracterização do desempenho 

da semente para emergência e desenvolvimento de plântulas normais sob ampla 

diversidade de condições do ambiente. E o teste de envelhecimento acelerado tem 

como base o fato de que a taxa de deterioração da semente é acelerada em função 

da sua exposição a condições adversas de temperatura e umidade relativa do ar 

(VIEIRA, 2013). 

No presente trabalho, nota-se que o fosfito comercial Reforce® foi o 

tratamento que apresentou a melhor resposta às condições adversas impostas pelo 

teste, como temperatura e umidade elevada. Este tratamento possibilitou 

percentagem de germinação de 27%, que apesar de ser considerada baixa em 

condições normais para a soja, superou os demais tratamentos como Microphito 

PK® (22%) segundo melhor tratamento o qual não diferiu da testemunha (23%). Os 

fosfitos comerciais Fitofos K® (19%) e Fitofos K Plus ® (15%) foram considerados 

estatisticamente distintos, porém ambos se mostram inferiores inclusive à 

testemunha. Muito possivelmente, suas formulações nas concentrações em que 

foram utilizadas, podem ter causado efeito fitotóxico ao embrião, agravado pelo 

estresse provocado pelo teste, tendo em vista que comportaram-se de maneira 

diferente no teste padrão de germinação. 

A alta temperatura juntamente com a saturação de umidade conferida 

por este teste condiciona um ambiente propício para a atividade fúngica e 

deterioração das sementes, daí os baixos resultados de germinação das mesmas. A 

temperatura ótima de solo para germinação de sementes de soja está entre 20°C e 

30°C, sendo 25°C considerada a ideal para uma emergência rápida e uniforme 

(EMBRAPA, 2004). Binsfeld et al. (2014) ao tratarem sementes de soja com 

bioestimulante, bioativador e complexo de nutrientes verificaram que os resultados 

de vigor medidos pelo teste de envelhecimento acelerado não apresentaram 

desempenho superior nem inferior em relação à testemunha. 

Os testes de Emergência em Campo e o Índice de Velocidade de 

Emergência representam dois conjuntos de dados que se complementam. Nas 

condições testadas, os tratamentos que propiciaram maior emergência em campo 

para as sementes, foram também os tratamentos responsáveis por propiciar maior 

velocidade de emergência às mesmas. Entretanto, observou-se que os fosfitos 

Fitofos K®, Reforce® e Fitofos K Plus® não diferiram estatisticamente da testemunha. 
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O fosfito Microphito PK® não foi eficiente para a emergência das sementes. O fosfito 

Reforce® foi o único tratamento que, embora não diferindo estatisticamente propiciou 

emergência mais elevada que a testemunha, 82%, enquanto a testemunha 

apresentou 80% de emergência e o Microphito PK®, com o pior resultado, 72%. 

É importante considerar que o processo de emergência de uma 

plântula requer muito gasto energético, considerando a necessidade de ruptura do 

solo, estabelecimento vertical contra a ação da gravidade, início das atividades 

metabólicas de crescimento, dentre outros fatores. Segundo Kuhn (2007), toda 

alocação de recursos para defesa pode ser considerado como custo geral, porém, 

este custo é dividido entre defesas constitutivas e induzíveis. O autor afirma ainda 

que se a energia é alocada para proteção, onde não há condições para a ocorrência 

da doença, o investimento pode não valer a pena e o custo ser muito maior do que 

simplesmente o valor de aplicação de um indutor. 

Os fosfitos de potássio, como elicitores, podem provocar uma série de 

reações metabólicas nas plântulas, que também requerem um gasto energético 

(TAIZ; ZEIGER, 2013), o que poderia concorrer com o metabolismo de germinação e 

emergência. Isto pode explicar o fato de as sementes tratadas com fosfitos não 

terem apresentado resultados satisfatórios em relação à testemunha, diferentemente 

do que ocorreu com os demais testes de qualidade fisiológica realizados em 

laboratório. 

O Índice de Velocidade de Emergência é um dado importante também 

como demonstrativo de vigor das sementes. De acordo com McDonal Junior (1980) 

é um teste para estabelecer níveis de vigor entre lotes de sementes, que 

determinam o potencial para uma emergência rápida e uniforme e o 

desenvolvimento de plântulas normais sob ampla variação de condições de campo. 

Os dados apresentados na Tabela 5 mostram os resultados para os 

testes de comprimento de plântulas, raiz primária e parte aérea, bem como a massa 

seca de plântulas. Contudo, verificou-se nos referidos testes, não existir influências 

significativas dos diferentes fosfitos de potássio testados. Binsfeld (2014) tratando 

sementes de soja com bioativador, bioestimulante e complexo de nutrientes, 

concluiu que o comprimento de plantas não é afetado quando avaliado aos oito dias 

após a semeadura, porém, aos 16 dias após a semeadura pôde observar efeito 

positivo do complexo de nutrientes e do bioativador em relação à testemunha em um 

lote de baixo vigor.  
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Tratando sementes de feijão com óleo essencial de Aloysia citriodora, o 

capim cidró, Zorzzi et al. (2014) obtiveram resultados positivos sobre o  comprimento  

de  plântulas, porém sem interferência dos tratamentos sobre germinação, IVG e 

massa de matéria verde. Em trabalho semelhante, Bertoncelli et al. (2014) utilizaram 

Acibenzolar-S-metil para tratar sementes de soja, avaliando seu efeito sobre a 

qualidade fisiológica das mesmas, onde observaram que o  aumento  da  

concentração de ASM (acibenzolar-S-metílico) diminuiu a germinação das sementes 

e o comprimento de plântulas, porém aumentou a massa da matéria fresca. 

Diante do que foi discutido, se faz necessário considerar que todos os 

fosfitos testados foram utilizados nas suas formulações comerciais, bem como as 

doses indicadas pelos respectivos fabricantes. Porém, pelo fato dos produtos serem 

produzidos e recomendados para a aplicação foliar, as doses utilizadas foram 

obtidas baseadas no cálculo de conversão dos valores das doses de cada produto 

que seriam utilizadas num volume de calda de 100 L.ha-1 para um volume de 250 mL 

de solução de água destilada mais fosfito. 

Assim, pelo fato de que importantes determinações relativas às 

condições fisiológicas das sementes foram afetadas pelos fosfitos estudados, se faz 

necessário futuras investigações acerca de doses para os diferentes produtos, as 

quais possam proporcionar melhores resultados. 

2.5.2 Efeito dos fosfitos sobre a indução de resistência 

De acordo com os dados apresentados na Tabela 6, pode-se verificar 

que a única enzima que não sofreu influência dos tratamentos aplicados sobre a sua 

atividade foi a quitinase. Contudo, observa-se na Tabela 7 que para a quantificação 

de proteínas, atividade da FAL e β-1,3-glucanase, os fosfitos exerceram influência 

quando aplicados no tratamento de sementes de soja. 
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Tabela 6 - Fontes de Variação (FV), Graus de Librdade (GL), Quadrado Médio (QM) para os 
caracteres Proteínas Totais, atividade de fenilalanina amônia liase (FAL), Quitinases e β - 
1,3-glucanase, Média e Coeficiente de Variação (CV) do ensaio com sementes de soja 
tratadas com fosfitos de potássio. UTFPR, Dois Vizinhos - PR, 2015. 

FV GL 
QMe 

Proteínas FAL Quitinase β-1,3-glucanase 

Tratamento 4 2,636** 0,00026* 0,00011
ns

 0,00073** 

Resíduo 15 0,09500 0,00006 0,00004 0,00002 

Média . 3,3730 0,0040 0,0016 0,0110 

CV (%) . 9,2 11,9 15,2 3,7 

*, **, e ns Significativo para o teste F com p<0,05, p<0.01 e não significativo, respectivamente. 

Tabela 7 - Dados Médios de quantificação de proteínas (mg.g-1 de tecido), atividade de Fenilalanina 
amônia-liase (UAbs.min.mg.prot-1), atividade de quitinases (Unidade enzimática.min.g-1), 
e β-1,3-glucanase (Unidade enzimática.min.mg-1) do ensaio com sementes de soja 
tratadas com fosfitos de potássio. UTFPR, Dois Vizinhos – PR. 

Tratamentos Proteínas FAL Quitinases β-1,3-glucanase 

Microphito PK 2,926b 0,0045a   0,0011
 ns

 0,0092c 

Fitofos K 4,046a 0,0031b 0,0018 0,0117b 

Reforce 4,423a 0,0031b 0,0015 0,0092c 

Fitofos K Plus 2,920b 0,0049a 0,0022 0,0157a 

Testemunha 2,551b 0,0053a 0,0013 0,0094c 

CV (%) 9,2 11,9 15,2 3,7 

*Médias seguidas de mesma letra na coluna, não diferem entre si pelo teste de Scott Knott  (p<0,05); 
ns

 Diferença entre médias não significativa pelo teste de Scott Knott  (p<0,05). 

Os dados médios obtidos para teor de proteínas, expressos em mg.g-1 

de tecido vegetal, demonstram que os fosfitos Fitofos K® e Reforce® foram os mais 

eficientes em aumentar a produção de proteínas nas folhas das plântulas, após o 

tratamento de sementes. No entanto, pode-se verificar na Tabela 7, que este 

aumento no teor de proteínas não correspondeu da mesma maneira, com aumento 

de atividade da FAL e de β-1,3-glucanase para estes fosfitos. 

Para quantificação de proteínas, observa-se que apesar dos fosfitos 

Microphito PK® e Fitofos K Plus® apresentarem teores numericamente maiores do 

que o tratamento testemunha, esta diferença não foi considerada significativa pelo 

teste de comparação de médias. É importante lembrar que o incremento de proteína 

nos tecidos vegetais pode ser influenciado por inúmeros fatores, além do que, as 

proteínas podem estar sendo representadas por diversos compostos incluindo as 

proteínas de estruturação, como também as mais diversas enzimas. 

De acordo com Castro e Hilhorst (2004), a biossíntese de metabólitos 

secundários é realizada por rotas metabólicas específicas no organismo vegetal, 
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ocorrendo estreita relação entre essas rotas e aquelas responsáveis pela síntese 

dos metabólitos primários. Essas rotas metabólicas são interconectadas, e as rotas 

que sintetizam metabólitos primários fornecem moléculas que são utilizadas como 

precursoras nas principais rotas de síntese de metabólitos secundários. Ainda 

segundo os autores, o metabolismo secundário deve ser considerado como um todo, 

na produção de metabólitos primários e secundários. 

Quanto à atividade da fenilalanina amônia-liase (FAL), pôde-se 

observar que, ao contrário da quantificação das proteínas, os tratamentos em que 

foram aplicados os fosfitos Fitofos K® e Reforce® resultaram em interferência 

negativa na atividade desta enzima. Sendo que os melhores resultados foram 

obtidos com os tratamentos que constaram das aplicações de Microphito PK® e 

Fitofos K Plus® porém mesmo assim não diferindo estatisticamente da testemunha, 

sem aplicação de fosfitos. 

Utilizando quitosana como possível indutor de resistência em 

tratamento de sementes de beterraba, Mazaro et al. (2009) constataram seu efeito 

na indução da enzima fenilalanina amônia-liase, além do potencial no controle de 

tombamento de plântulas de beterraba e tomate. Dalacosta et al. (2014a) ao 

tratarem sementes de beterraba com fosfito de potássio observaram que na 

concentração de 4% houve aumento significativo da atividade de FAL. Já em 

trabalho realizado com sementes de tomate, Dalacosta et al. (2014b) não 

observaram diferença significativa para atividade dessa enzima. 

A atividade da enzima FAL, está relacionada à via biossintética dos 

fenilpropanóides (GUZZO, 2004). Em todas as rotas metabólicas são produzidos 

intermediários que alimentam outras vias, e no caso dos fenilpropanóides, o 

aumento da FAL leva a aumento da síntese de fenilalanina que pode levar a 

aumento da concentração de outros metabólitos importantes na defesa vegetal, 

como o coumarato, por exemplo (LABANCA, 2002). Bertoncelli et al. (2014) ao 

tratarem sementes de soja com Acibenzolar-S-metil, observaram que na 

concentração máxima utilizada (20,0  g. i.a./100 L) houve aumento da atividade da 

FAL, não havendo resultados igualmente positivos para quitinases e β-1,3 

glucanase. 

No presente trabalho, a atividade de quitinase não sofreu influência dos 

diferentes fosfitos de potássio via tratamento de sementes. Isto significa que a rota 

de defesa através da ativação das quitinases não é uma rota de preferência, nesse 
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caso. Muito provavelmente, o tempo de ação do fosfito para ativação dessa enzima 

foi curto em relação ao tempo que a plântula leva para formar as primeiras folhas, 

utilizadas como amostra neste estudo. Ainda há de se considerar que simplesmente, 

sua produção não é significativamente ativada com a utilização dos fosfitos de 

potássio estudados e nas doses em que foram testados. 

Em trabalho realizado com acibenzolar-S-metil (ASM) em mamoeiro, 

Tavares et al. (2009), constataram que o ASM não promove aumento na atividade da 

quitinase, e o fato de isso ter ocorrido foi vantajoso para aquele caso, considerando 

o patossistema estudado no trabalho, de Phytophthora palmivora, pois esse 

patógeno não possui quitina na parede celular e a ativação dessa enzima poderia 

acarretar um custo energético para planta.  

Segundo Kuhn (2007), estes mecanismos de defesa, como atividade 

de quitinase e β-1,3-glucanase, podem ser acionados apresentando maior 

expressão a partir do desafio com algum patógeno. Sementes de beterraba tratadas 

com fosfito de potássio em trabalho realizado por Dalacosta et al. (2014) 

constataram ativação de β-1,3-glucanase, ocorrendo resultado semelhante ao 

presente trabalho, uma vez que não houve diferença significativa para quitinases. 

Quanto à atividade de β-1,3-glucanase, verificou-se efeito positivo de 

alguns tratamentos. Observou-se grande diferença na ativação desta enzima nas 

primeiras folhas das plântulas de soja quando as sementes foram submetidas ao 

tratamento com Fitofos K® e Fitofos K Plus® em relação à testemunha. O melhor 

resultado foi obtido quando se aplicou o fosfito Fitofos K Plus®, apresentando um 

valor médio de 0,0157 Unidade enzimática.min.mg-1. Este valor pode ser 

considerado elevado quando comparado com a testemunha (0,0094 Unidade 

enzimática.min.mg-1) e os demais tratamentos (0.0092 Unidade enzimática.min.mg-

1). 

Segundo Mauch e Staehelin (1989), quando uma pequena quantidade 

de β-1,3-glucanase é sintetizada permanecendo no espaço intercelular, quando se 

dá o crescimento fúngico no local, a enzima inicia a degradação da parede celular 

do fungo, inibindo a ação do patógeno. Desta maneira, pode-se inferir que a 

aplicação do fosfito Fitofos K Plus® nas sementes propiciou melhores condições de 

acúmulo de β-1,3-glucanase nos espaços intercelulares dos folíolos de soja. 
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Tratando sementes de tomate com fosfito de potássio, Dalacosta et al 

(2014), observou que a maior concentração utilizada (4%) aumentou a atividade de 

β-1,3-glucanase, porém para as quitinase não observou diferença. 

Guzzo (2004), avaliando a atividade de β-1,3-glucanase e também 

quitinases, com a aplicação de ASM em plantas de café, observou que o produto foi 

capaz de induzir o aumento local e sistêmico das atividades dessas enzimas que 

foram positivamente correlacionadas com a proteção local e sistêmica contra 

Hemileia vastatrix, ferrugem do café. Dann et al. (1996) utilizando indutores 

químicos, induziram resistência em feijoeiro com INA na primeira folha verdadeira e 

observaram aumento na atividade de quitinase e β-1,3-glucanase tanto nesta folha, 

quanto no primeiro e segundo trifólios. 

2.6 CONCLUSÕES 

Dadas as condições em que foi realizado o presente trabalho, 

utilizando fosfitos comerciais com as suas respectivas doses, pode-se inferir que a 

aplicação de fosfito de potássio via tratamento de sementes, tem ação sobre o 

metabolismo das plântulas de soja. 

Observou-se ainda que dentre os fosfitos de potássio comerciais 

testados, o produto Reforce® foi o que mais contribuiu para os atributos de qualidade 

de semente avaliados neste trabalho. 

A aplicação dos produtos testados via tratamento das sementes de 

soja, demonstrou não exercer efeito fitotóxico negativo sobre a porcentagem de 

germinação, emergência em campo, comprimento e massa seca de plântulas. 

Para a cultivar avaliada, os fosfitos Fitofos K® e Fitofos K Plus® são 

capazes de ativar a enzima β-1,3-glucanase relacionada à indução de resistência. 
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3 FOSFITOS DE POTÁSSIO NA INDUÇÃO DE RESISTÊNCIA EM COTILÉDONES 

DE SOJA 

3.1 RESUMO 

A indução de resistência está relacionada com a ativação de mecanismos de defesa 

existentes nas plantas em resposta ao tratamento com agentes elicitores. Com o 

objetivo de avaliar o potencial de fosfitos de potássio na indução de síntese de 

metabólitos de defesa em cotilédones de soja foi realizado um experimento no 

Laboratório de Análise de Sementes e no Laboratório de Fitossanidade da 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Câmpus de Dois Vizinhos. O 

delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado com cinco 

tratamentos, sendo: Microphito PK®, Fitofos K®, Reforce®, Fitofos K Plus® e a 

testemunha água destilada, em quatro repetições contendo oito cotilédones. 

Cotilédones de soja foram submetidos a um corte superficial em sua face abaxial, 

sobre o qual foram depositados 40 µL dos tratamentos. Então, os cotilédones foram 

acondicionados em placas de Petri e mantidos em BOD, a 26ºC, no escuro. Após 20 

horas, foram retirados das placas e colocados em bequers contendo 10 mL de água 

destilada, e  agitados por uma hora para a extração da fitoalexina gliceolina.  Do 

material vegetal realizou-se a determinação de proteínas totais e da atividade das 

enzimas peroxidases, fenilalanina amônia-liase (FAL), quitinases e β-1,3-glucanase. 

O Fitofos K® apresentou capacidade de indução das fitoalexinas gliceolinas, bem 

como β-1,3-glucanase. Microphito PK® e Reforce® ativaram a atividade de 

quitinases. E o Fitofos K Plus® apresentou melhor capacidade de induzir fitoalexinas, 

com potencial intermediário para quitinases. Não ocorreram diferenças significativas 

entre os fosfitos estudados para proteínas totais, FAL e peroxidases. 
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3.2 ABSTRACT 

The resistance induction relates to the activation of defense mechanisms existing in 

plants in response to treatment with elicitors agents. An experiment was conducted at 

the Seed Analysis Laboratory and Phytosanity Laboratory of the Federal 

Technological University of Paraná - Campus of Dois Vizinhos, with the purpose of 

evaluate the potential of potassium phosphites in defense metabolites synthesis 

induction in soybean cotyledons. The experimental design was completely 

randomized with five treatments, they were: Microphito PK®, Fitofos K®, Reforce®, 

Fitofos K Plus® and the control treatment distilled water, with 4 repetitions containing 

eight cotyledons. These cotyledons were submitted to a superficial cut on his abaxial 

surface, on which were deposited 40 uL of treatments. Then, the cotyledons were 

placed in Petri dishes and kept in BOD, at 26° C in the dark. After 20 hours, the 

plates were removed and placed in bequeres containing 10 mL of distilled water and 

stirred for one hour for extracting phytoalexin gliceolin. From the plant material of the 

cotyledons was held to determine total protein and activity of enzymes, peroxidase, 

phenylalanine ammonia lyase (PAL), chitinase and β-1,3-glucanase. The Fitofos K® 

showed capacity of induction of phytoalexins, glyceolin and β-1,3-glucanase. 

Microphito PK® and Reforce® caused the activation of chitinase. And Fitofos K Plus® 

showed better ability to induce phytoalexins, with intermediate potential for chitinase. 

Did not occur significant difference between the studied for total protein phosphites, 

FAL and peroxidases. 

3.3 INTRODUÇÃO 

Um dos principais objetivos da produção agrícola, incluindo os 

produtores de soja, nada mais é, do que o aumento da produtividade e obtenção de 

lucro. Dentre os fatores que prejudicam a produtividade, e consequentemente 

comprometem a obtenção de lucro, está a ocorrência de doenças em plantas. Estas, 

para serem controladas demandam a utilização de produtos químicos, o que gera 

grandes custos (LABANCA, 2002). 

O manejo das principais doenças das culturas brasileiras baseia-se na 

utilização de variedades resistentes, rotacionando genótipos quando possível, e 
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empregando-se rotação de culturas. Quando se trata de uma cultura de importância 

econômica elevada, há demanda por medidas rápidas e eficazes de controle de 

doenças. E isto colocou o Brasil no posto de maior consumidor de agrotóxicos do 

mundo (PASCHOLATI et al., 2014) 

Como consequência da utilização demasiada de agroquímicos, 

segundo Pascholati et al. (2014), graves desequilíbrios ambientais podem ocorrer 

com a contaminação de alimentos, animais e reservas hídricas, reduzindo a 

qualidade e expectativa de vida da população. Ainda somam-se a pressão de 

seleção que o uso excessivo de defensivos exerce no ambiente e o estreitamento da 

base genética das culturas tem provocado o surgimento de raças patogênicas 

agressivas provocando aumento das perdas e dos custos de produção. 

Diante disso, alternativas têm sido propostas e desenvolvidas no meio 

científico para tal problemática. Dentre essas alternativas está a indução de 

resistência em plantas à patógenos. Segundo Carvalho (2012), a indução da 

resistência sistêmica adquirida constitui um importante método alternativo de 

controle de doenças de plantas e, em face da praticidade de uso no campo, vários 

produtos químicos têm sido pesquisados quanto ao efeito indutor em pulverizações 

foliares. O sistema de defesa vegetal é multicomponente, atuando de maneira 

dinâmica e coordenada, no momento e local apropriados e com magnitude 

adequada (PASCHOLATI; LEITE, 1995). 

A indução de resistência consiste no aumento da resistência por meio 

da utilização de agentes externos, sem qualquer alteração no genoma da planta 

(STADNIK, 2000). Esses agentes externos provocam uma série de respostas por 

parte da planta, que estão relacionadas com acúmulo de proteínas-RP, como 

peroxidases, quitinases e β-1,3-glucanase (BACH et al., 2003). Também enzimas 

envolvidas na rota dos fenilpropanóides, como a fenilalanina amônia-liase, além de 

fitoalexinas (KOVÁCIK et al., 2007), entre outras respostas possíveis do 

metabolismo secundário vegetal. 

Neste contexto, a avaliação da atividade dessas enzimas se torna 

importante para identificar a ação de indução de resistência. Dentre os metabólitos 

que sinalizam ação de defesa vegetal estão a FAL, a peroxidase, e as fitoalexinas. 

Sticher et al. (1997) complementam ainda que os principais mecanismos de defesa 

envolvidos na resistência sistêmica adquirida (RSA) são a lignificação da parede 
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celular e produção de proteínas relacionadas com a patogênese, a exemplo das 

quitinases e β-1-3-glucanases. 

Segundo Cavalcanti (2005), as fitoalexinas são produzidas pela planta 

em resposta a estresses que podem ser de origem física, química ou biológica. O 

modo de ação desses metabólitos sobre fungos podem ser granulação 

citoplasmática, desorganização dos conteúdos celulares, ruptura da membrana 

plasmática e inibição de enzimas fúngicas, o que acarreta na inibição da germinação 

e na elongação do tubo germinativo e na redução ou inibição do crescimento 

micelial. A fitoalexina gliceolina mostra-se importante na interação da soja com 

fitopatógenos (SCHWAN-ESTRADA et al., 2000). 

As peroxidases, segundo Piza et al. (2003), estão relacionadas com os 

processos de crescimento e diferenciação celular e modificações morfogenéticas em 

plantas submetidas a estresse do tipo físico, químico ou biológico. O aumento da 

atividade desta enzima pode determinar a capacidade de adaptação dessas plantas, 

podendo essa atividade ser identificada como um marcador bioquímico de estresse. 

Um exemplo de modificação causada pelo aumento da atividade desta 

enzima, criando uma barreira física para atividade fúngica é citado por Harkin e Obst 

(1973), quando demonstraram a presença de peroxidases nas células vegetais 

lignificadas. Segundo Cavalcanti (2005), as peroxidases participam também da 

biossíntese do etileno e na oxidação de ácido indol acético (AIA) e compostos 

fenólicos. 

Segundo Taiz e Zeiger (2013), as plantas produzem uma grande 

diversidade de compostos secundários que contém um grupo fenol (hidroxila 

funcional em um anel aromático). Esses compostos são chamados de compostos 

fenólicos e dentre suas diversas funções está a defesa contra patógenos. 

Constituem um grupo de aproximadamente 10.000 compostos, que são sintetizados 

por diferentes rotas, e as duas rotas mais básicas são a rota do ácido chiquímico e a 

rota do ácido malônico. Nos vegetais, é a rota do ácido chiquímico que participa na 

biossíntese desses compostos. 

As classes mais abundantes de compostos fenólicos em plantas são 

derivados da fenilalanina, pela eliminação de uma molécula de amônia, formando o 

ácido cinâmico. Essa reação é catalisada pela enzima FAL, que está situada em um 

ponto de ramificação entre os metabolismos primário e secundário, caracterizando-a 
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desta forma como uma etapa reguladora importante na formação de muitos 

compostos fenólicos (TAIZ; ZEIGER, 2013). 

As PR-proteínas, β-1,3-glucanase e quitinase, podem ser detectadas 

em várias plantas após a ativação da RSA. São capazes de degradar, 

respectivamente, glucana e quitinas, presentes nas paredes celulares de fungos 

(VAN LOON et a., 1994; VAN LOON; VAN STRIEN, 1999). Essas duas enzimas têm 

atividade hidrolítica e isso confere a capacidade de quebrar polímeros estruturais 

presentes nas paredes dos patógenos (ANDREU et al., 1998). 

Juntamente com as quitinases, a β-1,3-glucanase representam 

hidrolases antifúngicas que sinergicamente inibem o crescimento fúngico. Além de 

liberarem fragmentos glicosídicos, tanto do patógeno quanto da parede celular da 

planta, que podem atuar como elicitores de defesa do hospedeiro (CUTT; KLESSIG, 

1992). 

Além de agentes bióticos, como microrganismos, vários compostos 

químicos têm sido utilizados com a finalidade de induzir a resistência sistêmica em 

várias plantas (CARVALHO, 2012). Um composto em destaque é o Bion®, BTH ou 

CGA 245704, que foi produzido e liberado comercialmente na Alemanha, como o 

primeiro ativador de defesa vegetal (REZENDE et al., 2005).  É ainda o único 

produto registrado no Brasil, na categoria “Ativador de Planta” (PASCHOLATI et al., 

2014). De acordo com Labanca (2002), outros exemplos de indutores comerciais 

são Oryzemate®, Messenger®, Oxycom® e Elexa®. Entretanto, Pascholati et al. 

(2014), citam ainda Pro-Act®, Aspire®, Rocksil®, Neemseto®, Biopirol®, Phytogard®, 

Acadian®. 

Além dos indutores comerciais citados, outros produtos têm sido 

comumente utilizados em estudos como possíveis indutores de resistência, como 

por exemplo quitosana (MAZARO et al., 2012) extratos vegetais (BALBI-PEÑA et al., 

2006) e óleos essenciais (PEREIRA et al., 2008). Muitos desses produtos são 

comercializados no Brasil como fertilizantes de plantas ou com outros adjetivos 

(PASCHOLATI et al., 2014). Dentre estes produtos pode-se destacar a utilização de 

fosfitos (GUEST; GRAND, 1991). 

O fosfito de potássio tem demonstrado efeito de ação direta sobre 

patógenos, como também efeito sobre a ativação do metabolismo secundário das 

plantas (SANTOS, 2008). Ainda quanto ao modo de ação dos fosfitos, alguns 

autores consideram a sua ação direta sobre o patógeno, outros acreditam que ela é 
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indireta por meio da ativação dos mecanismos de defesa da planta, ou ainda 

conjunta (TÖFOLI et al., 2012). 

Os estudos envolvendo fosfitos na indução e resistência e no controle 

de doenças em plantas até o momento foram em sua grande maioria trabalhos com 

pós-colheita de frutos (BLUM et al., 2007; PEREIRA et al., 2012; SÔNEGO; 

GARRIDO, 2005; DIANESE et al., 2009; BRACKMANN et al., 2004; RIBEIRO 

JÚNIOR et al., 2006). A busca por conhecer seus efeitos sobre controle de doenças 

e indução de resistência em grandes culturas ou ainda sobre o tratamento de 

sementes é ainda incipiente, tratando-se, portanto, de um tema inovador e 

promissor. 

Nesse sentido, este estudo objetivou avaliar o efeito de fosfitos de 

potássio sobre a ativação de metabólitos secundários de defesa vegetal em 

cotilédones de soja. 

3.4 MATERIAL E MÉTODOS 

3.4.1 Local do experimento 

O presente estudo foi realizado no Laboratório de Análise de Sementes 

e no Laboratório de Fitossanidade da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 

Câmpus Dois Vizinhos. 

3.4.2 Obtenção dos cotilédones e delineamento experimental  

Utilizou-se sementes de soja da cultivar COODETEC 205 RR. Estas 

foram semeadas em bandejas de polipropileno com dimensões de 44 x 30 x 8 cm 

contendo areia autoclavada, sendo mantidas em câmara BOD (Biological Oxygen 

Demand) regulada à 25ºC com fotoperíodo de 12 horas obtido com quatro lâmpadas 

fluorescentes de 20 watts. Após 10 dias, os cotilédones das plântulas foram 

removidos e lavados em água destilada (Figura 3). 
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Figura 3– Cotilédones de soja sendo retirados ao acaso (A) e posteriormente lavados com água 

destilada (B). UTFPR, Pato Branco – PR, 2015. 

Na sequência, os cotilédones foram pesados e então colocados em 

placas de Petri (8 por placa), forradas com disco de papel filtro umedecidos com 

água destilada. Na face abaxial dos cotilédones, foi realizado um corte superficial e 

sobre esse corte, depositou-se 40 µL da solução elicitora ou de água destilada 

quando do tratamento testemunha (Figura 4A). As placas devidamente tampadas e 

não-vedadas, foram então mantidas em câmara BOD na temperatura de 26ºC, na 

ausência de luz (Figura 4B). Após 20 horas, os cotilédones foram retirados para 

quantificação de fitoalexinas, proteínas totais, peroxidase, atividade de FAL, 

quitinases e β-1,3-glucanase. 

 

 
Figura 4 – Fosfito sendo aplicado em cotilédone de soja (A); Placas de Petri contendo cotilédones de 

soja tratados com fosfito de potássio acondicionados em câmara BOD (B). UTFPR, Pato 
Branco – PR, 2015. 

Foram testados quatro fosfitos comerciais, Microphito PK® - 40% de 

P2O5 e 20% de K2O; Fitofos K® - 30% de P2O5 e 20% de K2O; Reforce® - 35% de 

P2O5 e 25% de K2O; e Fitofos K Plus® - 40% de P2O5 e 20% de K2O nas doses de 

A B 

A B 
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2,5 mL, 7,5 mL, 3,75 mL e 3,0 mL respectivamente em 250 mL de água destilada. 

Para testemunha utilizou-se água destilada. 

3.4.3 Delineamento experimental 

O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado, 

compreendendo 5 tratamentos (4 fosfitos + testemunha) com 4 repetições 

perfazendo 20 unidades experimentais para cada variável estudada. Após a 

compilação dos resultados, os dados foram submetidos ao teste de normalidade de 

Lilliefors para verificar a homocedasticidade da variância. Os dados de quantificação 

de proteínas totais, peroxidase, FAL, quitinase, β-1,3-glucanase sofreram 

transformações de médias em √x. Atendidas as pressuposições do modelo, 

procedeu-se a análise estatística aplicando-se o Teste F (p<0,05), para verificação 

do nível de significância do fator testado, sendo complementado pelo Teste de 

comparação de médias Scott Knott (p<0,05) através do programa estatístico Assistat 

(SILVA; AZEVEDO, 2009). As tabelas foram confeccionadas com os dados originais, 

sem transformação. 

3.4.4 Determinação de fitoalexinas 

Quando retirados das placas, após incubação, os oito cotilédones 

foram acondicionados em beckeres contendo 15 mL de água destilada (Figura 5A e 

5B) e então estes foram agitados em mesa agitadora por uma hora para a extração 

da fitoalexina gliceolina. Em seguida, os cotilédones foram retirados e o material 

sobrenadante foi lido em espectrofotômetro com absorbância de 285nm (Figura 5C), 

de acordo com metodologia descrita por Labanca (2002). Os resultados foram 

expressos em Absorbância média.g de cotilédone-1. 
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Figura 5 - Oito cotilédones acondicionados em beckeres acrescentando-se 15 mL de água destilada 

(A, B); Sobrenadante sendo lido em espectrofotômetro com absorbância de 285 nm (C). 
UTFPR, Dois Vizinhos – PR, 2015. 

3.4.5 Determinação de proteínas totais 

Utilizando o método de Bradford (1976), avaliou-se o teor de proteínas 

totais dos cotilédones induzidos com fosfitos. As amostras foram maceradas em 

almofariz com 10 mL de tampão fosfato 0,2 M (pH 7,5) e acondicionadas em tubos 

ependorfe previamente identificados. Em seguida, o material foi centrifugado durante 

10 minutos à 12.000 rpm na temperatura de 4°C. Então foram transferidos 40 µl do 

extrato sobrenadante para tubos de ensaio, aos quais adicionou-se 460 µl de água 

destilada e 1 mL do reagente Bio-Rad diluído na proporção de 1:4. Os tubos foram 

agitados em vórtex e a leitura foi realizada em espectrofotômetro à 630 nm após 

calibração com “Branco - testemunha”, para obter valor da absorbância das 

amostras. A partir da curva padrão de proteína obtida de uma solução de Soro de 

Albumina Bovina (BSA), calculou-se o valor da absorbância de cada amostra em 

planilha de dados. Os resultados foram expressos em mg.g de tecido-1. 

3.4.6 Determinação das atividades enzimáticas 

A quantificação de peroxidase se deu pelo método de Matsumo e 

Uritami (1972). As amostras contendo o material vegetal foram colocadas em 

almofariz e estando estes acondicionados sobre gelo, ao material foram adicionados 

4 mL da solução tampão fosfato 0,05 M pH 7 mais 0,005 g de polivinilpirrolidona. E 

foi realizada a maceração, mantendo-se o material sempre resfriado. 

A B C 
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Posteriormente, o material foi transferido para tubos ependorfe previamente 

identificados centrifugando-se por 20 minutos à 5.000 rpm em temperatura de 4°C. 

Após isto, foram transferidos 3 mL do sobrenadante para tubos de ensaio 

previamente identificados contendo 5 mL de tampão citrato pH 5 mais 0,5 mL de 

água oxigenada 3% mais 0,5 mL de guaiacol 0,5%. Os tubos foram então agitados 

em vórtex e acondicionados em banho maria à 30°C por 15 minutos e 10 minutos 

em gelo, quando adicionou-se 0,5 mL de bissulfito de sódio, sendo novamente os 

tubos submetidos à agitação em vórtex. Em seguida foi realizada a leitura de 

absorbância em espectrofotômetro a 450 nm. Como prova em branco utilizou-se 3 

mL de água destilada. Sendo os resultados apresentados em unidades 

enzimáticas.min-1.  

A determinação da atividade da fenilalanina amônia-liase (FAL) foi por 

quantificação colorimétrica do ácido trans-cinâmico liberado do substrato 

fenilalanina, conforme metodologia descrita por Kuhn (2007), aonde se utilizou 0,25 

g da amostra com mais 3,0 mL do tampão TRIS – HCl pH 8,0. Este extrato foi 

acondicionado em tubos ependorfe e centrifugado por 10 minutos, a 4ºC a 6000 rpm. 

Após, foi transferida uma alíquota de 200 µL para tubo de ensaio, acrescentando-se 

mais 3,0 mL do tampão de extração. A solução foi agitada em vórtex, obtendo-se 

assim, o extrato enzimático. Deste extrato, 1,5 mL foi transferido para outro tubo de 

ensaio, com mais 1,0 mL do tampão de extração e 0,5 mL de fenilalanina. 

Novamente, esta solução foi agitada em vórtex para homogeneização. E após, os 

tubos foram incubados em banho-maria por 45 minutos a 40ºC. Depois de retirados 

do banho-maria, os tubos foram colocados em banho de gelo por 5 minutos para 

interromper a reação e assim poder ser feita a leitura em espectrofotômetro a 290 

nm. Os resultados foram expressos em unidade de absorbância.min-1.mg de 

proteína-1. 

Para dosagem das atividades de quitinase e β-1,3-glucanase seguiram-

se os procedimentos descritos por Wirth e Wolf (1992), com adequações, sendo que 

as amostras foram maceradas em 2,0 mL de tampão acetato 100 mM (pH 5,0), com 

posterior centrifugação (20.000 g por 25 min, a -4°C). O sobrenadante foi coletado e 

utilizado para a avaliação da atividade das enzimas. A atividade enzimática da 

quitinase foi avaliada através da liberação de oligômeros solúveis de “chitin-azure”, a 

partir de quitina carboximetilada marcada com remazol brilhante violeta 5R -RBV 

(Sigma Aldrich®). Para determinação espectrofotométrica das atividades de β-1,3-
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glucanase nos extratos foi utilizado como substrato curdlan-remazol azul brilhante 

(Sigma Aldrich®) 4 mg.mL-1. Os resultados para quitinases foram expressos em 

unidade enzimática.min-1.g de tecido fresco-1 e para β-1,3-glucanase unidade 

enzimática.min-1.mg de proteína-1. 

3.4.7 Análise estatística dos dados 

Após a compilação dos resultados, os dados foram submetidos ao 

teste de normalidade de Lilliefors para verificar a homocedasticidade da variância. 

Os dados de quantificação de proteínas totais, peroxidase, FAL, quitinase, β-1,3-

glucanase sofreram transformações de médias em √�. Atendidas as pressuposições 

do modelo, procedeu-se a análise estatística aplicando-se o Teste F (p<0,05), para 

verificação do nível de significância do fator testado, sendo complementado pelo 

teste de comparação de médias de Scott Knott (p<0,05) através do programa 

estatístico Assistat (SILVA; AZEVEDO, 2009). As tabelas foram confeccionadas com 

os dados originais, sem transformação. 

3.5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados da análise de variância revelaram efeitos significativos 

(p> 0,05) entre os tratamentos para as variáveis avaliadas, evidenciando resultados 

diferentes entre os produtos utilizados nos tratamentos. Observou-se que o 

coeficiente de variação (CV), nestas variáveis apresentou valores abaixo de 10% 

exceto para β-1,3-glucanase (10,7%), o que demonstra a baixa variabilidade dos 

dados devido a possíveis erros experimentais, o que proporciona maior confiança 

nos resultados (Tabela 8). 
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Tabela 8 - Fontes de Variação (FV), Graus de Librdade (GL), Quadrado Médio (QM) para os 
caracteres Proteínas Totais, Peroxidase, Fitoalexinas, FAL, Quitinases e β - 1,3-
glucanase, Média e Coeficiente de Variação (CV) do ensaio de cotilédones de soja 
tratados com fosfitos de potássio. UTFPR, Dois Vizinhos - PR, 2015. 

FV GL 
QMe 

Proteínas Peroxidase Fitoalexinas FAL Quitinase Glucanase 

Tratamento 4 0,1514* 1,0777** 0,0195** 0,00019* 0,00032** 0,00009* 

Resíduo 15 0,0424 0,0427 0,00006 0,00004 0,00000 0,00002 

Média . 6,14 11,925 0,1420 0,006920 0,05101 0,04738 

CV (%) . 8,4 6,1 6,0 7,9 3,4 10,7 

* e ** Significativo para o teste F com p<0,05, p<0,01 respectivamente. 

 

De acordo com os dados apresentados na Tabela 9, todas as variáveis 

estudadas sofreram influência dos tratamentos aplicados sobre a sua atividades. 

 

Tabela 9 - Dados Médios de quantificação de proteínas (mg.g-1 de tecido), peroxidase (Unidade 
enzimática.minuto-1), atividade de fitoalexinas (Abs.g de tecido-1), fenilalanina amônia-
liase (UAbs.min.mg.prot-1), atividade de quitinases (Unidade enzimática.min.g de tecido 
fresco

-1
), e β-1,3-glucanase (Unidade enzimática.min.mg de proteína

-1
) do ensaio de 

cotilédones de soja tratados com fosfitos de potássio. UTFPR, Dois Vizinhos - PR, 2015. 

Tratamentos Microphito Fitofos K Reforce Fitofos K Plus Testemunha CV (%) 

Fitoalexinas 0.1145c 0.0936d 0.1464b 0.2288a 0.0409e 6,0 

Proteínas 6.7550a 6.5840a 6.5320a 4.5193b 6.2670a 8,4 

Peroxidase 13.5453a 12.6061a 11.9851a 6.4291b 15.0614a 6,1 

FAL 0.0074a 0.0049b 0.0069a 0.0065a 0.0076a 7.9 

Quitinase 0.0040a 0.0025b 0.0037a 0.0027b 0.0017c 3,4 

Glucanase 0.0014b 0.0024a 0.0017b 0.0014b 0.0018b 10,7 

Médias seguidas de mesma letra na linha, não diferem entre si pelo teste de Scott Knott  (p<0,05). 

3.5.1 Fitoalexinas 

Ficou evidente a influência dos tratamentos sobre a ativação da 

produção de fitoalexinas nos cotilédones de soja tratados com fosfito de potássio 

(Tabela 9). Todos os tratamentos diferiram da testemunha, que apresentou produção 

bem inferior quando comparada aos demais tratamentos.  

Observou-se que os fosfitos atuaram sobre a indução de resistência 

ativando as fitoalexinas, sendo que o Fitofos K Plus® propiciou a maior ativação 

dessa enzima (0,229 UAbs.g-1 de tecido), bastante elevada quando comparada à 

testemunha (0,049 Abs.g-1 de tecido) e aos demais fosfitos, Reforce® (0,146 Abs.g-1 

de tecido), depois por Microphito PK® (0,115 Abs.g-1 de tecido) e Fitofos K® (0,094 

Abs.g-1 de tecido), sendo que todos estes diferiram entre si. 
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Em trabalho realizado com aplicação de herbicidas (lactofen, bentazon, 

e fluazinam) e fosfito de potássio em cotilédones de soja, Marcondes et al. (2014) 

constataram que todos os tratamentos induziram a síntese de gliceolina, exceto o 

fosfito de potássio. 

Já Mazaro et al. (2008) realizando a indução de fitoalexinas em 

cotilédones de soja a partir do tratamento com derivados de folha de pitangueira, 

notaram resultados positivos, principalmente com o derivado óleo essencial de folha 

de pitangueira. Os autores verificaram maior indução do que o indutor referência 

utilizado, a quitosana. Obtiveram ainda, pequena atividade indutora a partir do 

tratamento com água destilada, o que coincide com o resultado obtido neste 

trabalho. 

A indução de uma pequena produção de fitoalexinas para o tratamento 

testemunha, quando os cotilédones foram tratados apenas com água destilada pode 

ser atribuída à lesão mecânica realizada nos cotilédones. Isto, considerando que as 

fitoalexinas são metabólitos secundários, antimicrobianos, produzidos pela planta 

em resposta a estresses físicos, químicos ou biológicos (CAVALCANTI et al., 2005).  

Segundo esses mesmos autores, as fitoalexinas agem desorganizando 

os conteúdos celulares e inibem a germinação e elongação do tubo germinativo de 

fungos. Considerando essa afirmativa, pode-se dizer que os fosfitos estudados, 

principalmente o Fitofos K Plus®, possuem potencial indutor contra fitopatógenos em 

soja. 

3.5.2 Proteínas 

Os resultados obtidos para avaliação do teor de proteínas indicaram 

que o tratamento com fosfitos de potássio sobre cotilédones de soja não influenciou 

no aumento do teor de proteínas em seu tecido vegetal. Observou-se que o fosfito 

Fitofos K Plus® diferiu negativamente da testemunha e dos demais tratamentos 

conferindo o menor teor de proteínas nos cotilédones (4,519 mg.g-1 de tecido) sendo 

que os demais tratamentos não diferiram entre si.  

Em relação aos níveis de proteínas, segundo Ulisses et al. (1998), o 

estresse salino pode provocar mudanças nos teores protéicos e atividade 

enzimática, com danos no crescimento e desenvolvimento vegetal. Levando em 
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conta que os fosfitos de potássio possuem certo grau de salinidade, é possível que o 

efeito dos mesmos sobre os cotilédones tenham provocado a diminuição do acúmulo 

de proteínas nos tecidos, no caso do Fitofos K Plus®. Já para os demais fosfitos 

esse efeito não foi evidenciado. 

Quando as plantas são submetidas à certos tipos de estresse, por 

exemplo estresse salino ou hídrico, tendem a gastar menos energia na produção de 

metabólitos, como é o caso das proteínas. Segundo Prisco e Gomes Filho (2010), 

enquanto essas alterações no metabolismo acontecem, as plantas realizam ajustes 

metabólicos, estruturais e fisiológicos a fim de conseguir seu equilíbrio homeostático 

(osmótico, iônico e bioquímico). Esses ajustes são sincronizados e obedecem a uma 

sequência, que no final pode resultar em tolerância ou susceptibilidade ao estresse. 

A mais provável justificativa para este caso é de que o decréscimo no 

teor de proteínas totais pelo tratamento com Fitofos K Plus® está associada à 

utilização destas moléculas na síntese de proteínas de defesa, uma vez que este foi 

o melhor tratamento para indução de fitoalexinas, conforme já discutido 

anteriormente. 

Almeida et al. (2012), avaliaram por meio de enzimas marcadoras, a 

indução de resistência à ferrugem-asiática-da-soja em genótipos de soja 

contrastantes quanto à suscetibilidade a Phakopsora pachyrhizi. Os autores 

constataram que aumentos na síntese de proteínas podem ser requeridos para o 

processo de defesa de plantas suscetíveis. No entanto, plantas do genótipo 

resistente apresentaram pouca alteração na concentração proteica ao longo do 

tempo, com tendência de decréscimo após a inoculação, o que é indicativo de 

eventos de defesa que envolvem baixa concentração proteica. 

3.5.3 Peroxidase 

Verificou-se que a atividade da peroxidase não foi afetada 

significativamente quando comparada à testemunha, pela ação dos diferentes 

fosfitos, exceto para o tratamento com Fitofos K Plus®. Muito provavelmente a ação 

negativa desse fosfito em relação à atividades desta enzima pode estar relacionada 

as resultados encontrados para o teor de proteínas. É possível inferir de acordo com 
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Ulisses et al. (1998), que as mesmas relações causa-efeito possam ser adotadas 

como explicação para este resultado. 

Camochena et al. (2014), com o objetivo de determinar a ação de 

fosfitos na atividade da enzima peroxidase no processo de indução de resistência 

em plantas de soja à Sclerotinia sclerotiorum, encontraram resultados análogos. Os 

autores constataram que houve aumento na atividade da peroxidase em plantas de 

soja tratadas com diferentes formulações de fosfito. A diferença, neste caso, pode 

estar relacionada ao fato de que esses autores realizaram os tratamentos e 

posteriormente inocularam o patógeno, o que pode ter determinado a indução de 

peroxidases. 

Ribeiro Júnior et al. (2006) em caso semelhante, observaram um 

pequeno incremento na atividade da peroxidases em folhas de cacaueiro, após a 

pulverização do fosfito de potássio seguido por inoculação com Verticillium dahliae 

Kleb. Este resultado foi observado também na testemunha apenas inoculada com o 

fungo, o que demonstrou que o aumento suave na atividade de peroxidases pode 

ser uma resposta da planta ao ferimento ocasionado para a inoculação do patógeno. 

Diferente dos relatos envolvendo fosfitos de potássio, um exemplo de 

efeito positivo em relação à atividade de peroxidases foi encontrado no trabalho de 

Oliva et al. (2014), em que avaliou-se o efeito do óleo essencial de alecrim 

(Rosmarinus officinalis) em sementes de tomate. Os autores observaram efeito 

positivo do tratamento sobre a determinação de peroxidases na parte aérea das 

plântulas, concluindo que o óleo essencial de alecrim pode ser usado como indutor 

da enzima peroxidases. 

Em trabalho realizado por Araújo e Menezes (2009), plantas de 

tomateiro responderam à inoculação com indutor biótico Bacillus subtilis, à aplicação 

do indutor abiótico acibenzolar-S-metil e também à aplicação do fungicida 

azoxystrobin, que proporcionaram aumentos na atividade da enzima peroxidases no 

tecido foliar. No entanto, neste mesmo trabalho foi constatada a ocorrência natural 

(sem inoculação) de algumas doenças fúngicas, que foram também avaliadas. 

Porém, os autores não discutiram a possibilidade da atividade desta enzima ter sido 

influenciada pela ocorrência dos fitopatógenos, já que o tratamento testemunha, 

realizando pulverização com água, também propiciou certa atividade da enzima. 
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3.5.4 FAL 

A atividade da enzima FAL foi influenciada negativamente pelo fosfito 

Fitofos K® e os demais tratamentos não diferiram da testemunha. Segundo Taiz e 

Zeiger (2013), a atividade da FAL é aumentada por fatores ambientais, tais como 

baixos níveis de nutrientes, luz e infecção por fungos. Sendo que a invasão de 

fungos, por exemplo, desencadeia a transcrição do RNA mensageiro que codifica a 

FAL, aumentando a quantidade dessa enzima na planta, estimulando 

consequentemente a síntese de compostos fenólicos. 

Silva (2013) realizou um trabalho que constou aplicação de fosfito de 

potássio na parte aérea de plantas de feijoeiro. O autor observou que nas plantas 

inoculadas com Colletotrichum lindemuthianum e pulverizadas com fosfito, houve 

maior atividade da FAL quando comparada ao tratamento com óleo essencial de 

Cymbopogon flexuosus (Steud.) Wats e a testemunha (água), aos oito dias após a 

aplicação. 

Em muitas espécies vegetais, a regulação da atividade da FAL torna-se 

mais complexa pela existência de múltiplos genes que codificam essa enzima, 

alguns dos quais expressos somente em tecidos específicos ou sob certas 

condições ambientais (TAIZ; ZEIGER, 2013). Isto leva à necessidade de se realizar 

estudos mais aprofundados para avaliar a atividade da FAL em diversas partes da 

planta e sob diversas condições. 

Tratando sementes de beterraba e tomate com quitosana e prévia 

inoculação do substrato com Rhizoctonia sp., Mazaro (2009) observou que a 

atividade da enzima FAL foi estimulada com a aplicação de quitosana. Resultado 

que foi independentemente da concentração utilizada, uma vez que, em ambas as 

culturas, houve diferenças nas concentrações de FAL em comparação às da 

testemunha. 

Rodrigues et al. (2006), testando indutores bióticos e abióticos com 

posterior inoculação de Fusarium oxysporum f. sp. tracheiphilum atribuíram a baixa 

atividade da FAL encontrada em caupi à época de realização da avaliação. A 

justificativa para tal foi de que o intervalo entre a inoculação e o preparo do extrato 

foliar pode ter sido longo e o pico enzimático ter ocorrido em um prazo mais curto, 

apesar de tratar-se de um patógeno vascular. 
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3.5.5 Quitinases 

Quanto à quantificação das quitinases, pôde-se observar pelos dados 

expostos na Tabela 9, que todos os tratamentos diferiram da testemunha, e os 

melhores tratamentos para ativação da mesma foram o Microphito PK® e o Reforce®, 

tendo a testemunha apresentado o menor resultado de atividade enzimática de 

quitinase, e os fosfitos Fitofos K® e Fitofos K Plus® apresentaram resultados 

intermediários. 

Os resultados obtidos permitem inferir que os fosfitos são capazes de 

induzir a resistência pela ativação das quitinase e os fosfitos que se mostraram mais 

promissores nesse caso foram o Microphito PK® e o Reforce®. 

Submetendo cotilédones de soja ao tratamento com óleo essencial de 

Aloysia citriodora, Zorzzi et al. (2014), obervaram que o capim-cidró ativou as 

fitoalexinas e a atividade da FAL. No entanto, não obtiveram os mesmos resultados 

positivos com a atividade de quitinase e β-1,3-glucanase. 

 Resultado semelhante foi encontrado no trabalho com óleo essencial 

de folha de pitangueira aplicados em cotilédones de soja. Os resultados 

demonstraram que o óleo ativou a rota de defesa de fitoalexinas e a atividade FAL, 

no entanto, não apresentou efeito significativo na atividade das quitinases e β-1,3- 

glucanase (HARTMANN, 2014). 

Já Silva (2007), testando isolado e extratos de Lentinula edoles e 

Agaricus blazei contra Ralstonia solanacearum e Clavibacter michiganensis sbsp. 

Michiganensis em planta de berinjela e tomate não observou diferenças 

significativas entre os tratamentos utilizados sobre a atividade de quitinase em 

relação às plantas tratadas apenas com água. 

Utilizando como elicitores acibenzolar-S-metil e frações heterogêneas 

de quitosana provenientes de micélio de Crinipellis perniciosa – MCp, Cavalcanti et 

al. (2006) sugerem que o incremento na atividade de quitinase em tomateiro contra 

mancha bacteriana, acontecem principalmente às primeiras horas após as 

pulverizações.  

Segundo Kasprzewska (2003), o tipo de quitinase produzido durante a 

indução de resistência está intimamente relacionado ao estímulo ao qual a planta é 

submetida, o que leva a crer que o tipo de quitinase avaliada pode variar conforme o 

indutor utilizado. 
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3.5.6 β - 1,3-glucanase 

Para ativação da β-1,3-glucanase, o fosfito mais eficiente de acordo 

com os dados apresentados na Tabela 9, foi o Fitofos K®, tendo sido os demais 

fosfitos iguais à testemunha. Assim, nota-se um efeito análogo ao obtido com as 

enzimas quitinase, o que demonstra haver diferença em preferência de rota de 

defesa ativada em relação aos diferentes fosfitos utilizados. 

Para esta variável, o Fitofos K® foi bem superior aos demais 

tratamentos, opostamente ao que ocorreu com as quitinases, o que demonstrou 

aptidões distintas entre os diferentes fosfitos de potássio testados. Kuhn (2007) 

observou atividades muito semelhantes entre as duas enzimas, quando plantas de 

feijoeiro foram tratadas com o indutor acibenzolar-S-metil. O autor destaca que a 

atividade destas enzimas aumentava a cada aplicação do indutor, diminuindo 

gradualmente até 14 dias após a aplicação, voltando a aumentar em próxima 

aplicação. 

Pereira et al (2009), após pulverizarem plantas de soja com silicato de 

potássio (KSi) (pH 10,5), KSi (pH 5,5) e acibenzolar-S-metílico (ASM), observaram 

ativação das enzimas quitinase e β-1,3- glucanase, com destaque para até 168 

horas após inoculação (pico de resposta da atividade de glucanase) de Phakopsora 

pachyrhizi. 

Rodrigues et al. (2006), avaliando a eficiência de indutores abióticos 

em cultivares de feijão caupi inoculadas com Fusarium oxysporum f.sp. 

tracheiphilum quanto à severidade, controle da doença e atividade enzimática, 

relacionaram o aumento da atividade de β-1,3-glucanase à redução da severidade 

das doenças.  

Aumento ou decréscimo na atividade de enzimas relacionadas com a 

resposta de defesa das plantas a patógenos detectadas durante todo o curso do 

processo infeccioso é um fenômeno normal diante de todas as possíveis mudanças 

citológicas decorrentes da íntima interação patógeno-planta (PEREIRA et al., 2009). 

 

 

 



74 
 

3.6 CONCLUSÕES 

Dentro das condições em que se realizou o presente trabalho, permite-

se obter as seguintes conclusões: 

Os fosfitos testados foram capazes de induzir a resistência em 

cotilédones de soja de formas distintas. 

O fosfito Fitofos K® agiu na ativação de β-1,3-glucanase e fitoalexinas; 

O fosfito Microphito PK® e o Reforce® agiram na ativação de quitinases; 

O fosfito Fitofos K Plus® apresentou melhor capacidade de induzir 

fitoalexinas e potencial intermediário na ativação de quitinases. 

Os produtos comerciais testados não apresentaram ação positiva para 

teores de proteínas totais, peroxidases e fenilalanina amônia-liase (FAL), sendo que 

o Fitofos K Plus® reduziu os teores de proteínas e peroxidases assim como o Fitofos 

K® reduziu a atividade de FAL. 

3.7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ALMEIDA, H.O.; BARBOSA, M.O.; MARQUES, A.E.; PEREIRA, T.H.A.; 
MAGALHÃES JÚNIOR, M.J.; TESSAROLLO, N.G.; GAMES, P.D.; BARROS, E.G.; 
STOLF-MOREIRA, R.; MARCELINO-GUIMARÃES, F.C.; ABDELNOOR, R.V.; 
PEREIRA, P.R.G.; BARACAT-PEREIRA, M.C. Enzimas marcadoras de indução de 
resistência diferencialmente reguladas em soja resistente e suscetível à ferrugem-
asiática-da-soja. Pesquisa Agropecuária Brasileira. v.47, n.2, p.163-172. Brasília, 
2012. 
 
 
ANDREU, A.; TONÓN, C.; VAN DAMME, M.; HUARTE, M.; DALEGO, G. Effect of 
glucans from different races of Phytophthora infestans on defense reactions in potato 
tuber. European Journal of Plant Pathology. v.104, n.1, p. 777-783, 1998. 
 
 
ARAÚJO, F.F.; MENEZES, D. Indução de resistência a doenças foliares em 
tomateiro por indutores bióticos (Bacillus subtilis) e Abiótico (Acibenzolar-S-Metil). 
Summa Phytopathologica. v.35, n.3, p.169-172. Botucatu, 2009. 
 
 
BACH, E.E.; BARROS, B.C.; KIMATI, H. Induced resistance against Bipolaris bicolor, 
Bipolaris sorokiniana e Drechslera tritici-repentis in wheat leaves by xantham gum 
and heat-inactivated conidial suspension. Journal of Phytopathology. v.151. n.1, p. 
411-418. Berlin, 2003. 



75 
 

 
 
BALBI-PEÑA, M.I.; BECKER, A.; STANGARLIN. J.R.; FRANZENER. G.; LOPES, 
M.C.; SCHWAN-ESTRADA, K.R.F. Controle de Alternaria solani em tomateiro por 
extratos de Curcuma longa e curcumina – Avaliação in vitro. Fitopatologia 
Brasileira. v.1, n.1, p. 10-14. Brasília, 2006. 
 
 
BLUM, L.E.B.; AMARANTE, C.V.T.; DEZANET, A.; LIMA, E.B.; HACK NETO, P.; 
ÁVILA, R.D.; SIEGA, V. Fosfitos aplicados em pós-colheita reduzem o mofo-azul em 
maçãs ‘Fuji’ e ‘Gala’. Revista Brasileira de Fruticultura. V.29, n.2, p.265-268. 
Jaboticabal, ago, 2007. 
 
 
BRADFORD. M.M. A rapid and sensitive method for the quantification of microgram 
quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding. Analitycal 
Biochemistry. v.72, n.1, p.248-254. Orlando, 1976. 
 
 
BRACKMANN, A.; GIEHL, R.F.H.; SESTARI, I.; STEFFENS. C.A. Fosfitos para o 
controle de podridões pós-colheita em maçãs ‘Fuji’ durante o armazenamento 
refrigerado. Ciência Rural. v.34, n.4, p.1039-1042. Santa Maria, jul-ago, 2004. 
 
 
CAMOCHENA, R.C.; SANTOS, I.; LEITE, C.D.; SEBIM, D.E.; OLIVEIRA, M.C. Ação 
de diferentes formulações comerciais de fosfito de potássio na atividade de 
peroxidase em plantas de soja inoculadas com Sclerotinia sclerotiorum. In: VII 
Reunião Brasileira sobre Indução de Resistência em Plantas a Patógenos. Anais... 
Maringá, 2014. 
 
 
CARVALHO, N.L. Resistência genética induzida em plantas cultivadas. Revista 
Eletrônica em Gestão, Educação e Tecnologia Ambiental. v.7, n.7, p. 1379-1390, 
mar-ago, 2012. 
 
CAVALCANTI, L.S.; BRUNELLI, K.R.; STANGARLIN, J.R. Aspectos bioquímicos e 
moleculares da resistência induzida. In: CAVALCANTI, L.S.; DI PIERO, R.M.; CIA, P.; 
PASCHOLATI, I.S.F.; RESENDE, M.L.V.; ROMEIRO, R.S. Indução de resistência 
em plantas a patógenos e insetos. p.81-124. Piracicaba: FEALQ, 2005.  
 
 
CAVALCANTI. F.R.; RESENDE. M.L.V.; PEREIRA, R.B.; COSTA. J.C.B.; 
CARVALHO, C.P.S. Atividades de quitinase e beta-1,3-glucanase após eliciação das 
defesas do tomateiro contra mancha-bacteriana. Pesquisa Agropecuária 
Brasileira. v.41, n.12, p. 1721-1730. Brasília, dez. 2006. 
 
CUTT, J.R.; KLESSIG, D.F. Pathogenesis-related proteins. In: BOLLER. T.; MEINS 
JR, F. Plant gene research: Genes involved in plant defense. p. 209-243. Wien: 
Springer-Verlag, 1992. 
 



76 
 

 
DIANESE, A.C.; BLUM. L.E.B.; DUTRA. J.B.; LOPES. L.F. Aplicação de fosfito de 
potássio, cálcio ou magnésio para a redução da podridão-do-pé do mamoeiro em 
casa de vegetação. Ciência Rural. v,39, n.8, p.2309-2314. Santa Maria, nov, 2009. 
 
 
GUEST, D.I.; GRANT,. B.R. The complex action of phosphonates as antifungal 
agents. Biological Review. v.66, n.1, p. 159-187, 1991. 
 
 
HARKIN, J.M., OBST, J.R. Lignification in trees. Indication of exclusive peroxidases 
participation. Science. v.180, n.1, p.296-298. Washington, 1973. 
 
 
HARTMANN, A.M.; HILMANN, T.; OLIGINI. K.F.; TIDES. J.; PADILHA, M.L.; 
MAZARO, S.M. Indução de resist6encia a cotilédones de soja (Glycine max L.) em 
resposta ao óleo essencial de folhas de pitangueira (Eugenia uniflora L.). In: VII 
Reunião Brasileira sobre Indução de Resistência em Plantas a Patógenos. Anais… 
Maringá, 2014. 
 
 
KASPRZEWSKA, A. Plant chitinases-regulation and function. Cellular & Molecular 
Biology Letters. v.8, n.1, p. 809-824. Wroclaw, 2003. 
 
 
KOVÁCIK, J.; KLEJDUS, B.; BACKOR, M.; REPCAK, M. Phenylalanine ammonia-
lyase activity and phenolic compounds accumulation in nitrogen-deficient Matricaria 
chamomilla leaf rosettes. Plant Science. v.172, n.1, p.393-399, 2007. 
 
 
KUHN, O.J. Indução de resistência em feijoeiro (Phaseolus vulgaris) por acibenzolar-
S-metil e Bacillus cereus; aspectos fisiológicos, bioquímicos e parâmetros de 
crescimento e produção. Tese (Doutorado). 140p. Piracicaba: Escola Superior de 
Agricultura Luiz de Queiroz, 2007. 
 
 
LABANCA, E.R.G. Purificação parcial de elicitores presentes em Saccharomyces 
cerevisiae: atividade como indutores de resistência em pepino (Cucumis sativus) 
contra Colletotrichum lagenariume da síntese de gliceolinas em soja (Glycine max). 
107f. Dissertação (Mestrado) - Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. 
Piracicaba: Universidade de São Paulo, 2002. 
 
 
MARCONDES, M.M.; SANTOS, I.; REINER, D.; ARRUDA, J.H.; PAZOLINI, K.; 
LEITE, C.D. Indução de fitoalexinas em cotilédones de soja pela aplicação de 
Lactofen, Bentazon, Fluazinam, e fosfito de potássio. In: VII Reunião Brasileira sobre 
Indução de Resistência em Plantas a Patógenos. Anais... Maringá, 2014. 
 
 
MATSUMO, H.; URITANI, I. Physiological behavior of peroxidase isozymes in sweet 



77 
 

potato root tissui injured by cutting or with black rot. Plant e Cell Physiology. v.23, 
n.1, p. 1091-1101. Tokyo, 1972. 
MAZARO, S.M.; CITADIN, I.; GOUVÊA, A.; LUCKMANN, D.; GUIMARÃES, S.S. 
Indução de fitoalexinas em cotilédones de soja em resposta a derivados de folhas de 
pitangueira. Ciência Rural. v.38, n.7, p.1824-1829. Santa Maria, out, 2008. 
 
 
MAZARO, S.M.; WAGNER JÚNIOR, A.; SANTOS. I.; CITADIN, I.; POSSENTI, J.C.; 
GOUVÊA, A. Controle do tombamento de plântulas de beterraba e tomate pelo 
tratamento de sementes com quitosana. Pesquisa Agropecuária Brasileira. v.44, 
n.11, p.1424-1430. Brasília, 2009. 
 
 
MAZARO, S.M.; DESCHAMPS. C.; GOUVEA, A.; CITADIN, I.; WAGNER JUNIOR, A. 
Indução de resistência a doenças foliares e de flores em morangueiro por quitosana 
e Acibenzolar-S-metil. Revista Brasileira de Agrociência. v. 18, n.24, p.143-150. 
Pelotas, abr-jun, 2012. 
 
 
OLIVA, L.S.C.; SCHWAN-ESTRADA, K.R.F.; OLIVEIRA, J.S.B.; SIMON, J.M.; 
JARDINETTI, V.A. Efeito do óleo essencial de alecrim sobre a atividade específica 
da catalase e peroxidase. In: VII Reunião Brasileira sobre Indução de Resistência 
em Plantas a Patógenos. Anais... Maringá, 2014. 
 
 
PASCHOLATI, S. F.; LEITE, B. Hospedeiro: mecanismos de resistência. In: 
BERGAMIN FILHO, A.; KIMATI, H.; AMORIM, L. (Ed.) Manual de fitopatologia: 
princípios e conceitos. v.1, n.1, p.193-217. São Paulo: Ed. Agronômica Ceres, 1995. 
 
 
PASCHOLATI, S.F.; MELO, T.A.; BRAND, S.C.; REZENDE, D.C.; NOGUEIRA 
JÚNIOR, A.F.; SILVA JÚNIOR, M.B.; RESENDE, M.L.V. Indução de resistência no 
controle de fitopatógenos: registro de indutores e uso comercial no Brasil. In: 
SCHWAN-ESTRADA, K.R.F.; SILVA, C.M.; MAIA. A.J.; FARIA, C.M.D.R.; COLELLA, 
J.C.T. Indução de resistência em plantas a patógenos. Cap. 13, p.233-253, 
Maringá: UEM/MPA, 2014. 
 
 
PEREIRA, R.B.; ALVES, E.; RIBEIRO JUNIOR, P.M.; RESENDE, L.V.; LUCAS, G.C.; 
FERREIRA, J.B. Extrato de casca de café, óleo essencial de tomilho e acibenzolar-
S-metil no manejo da cercosporiose-do-cafeeiro. Pesquisa Agropecuária 
Brasileira. v. 43, n.10, p. 1287-1296. Brasília, 2008. 
 
 
PEREIRA, S.C.; RODIGUES, F.A.; CARRÉ-MISSIO, V.; OLIVEIRA, M.G.A.; 
ZAMBOLIM, L. Aplicação foliar de silício na resistência da soja à ferrugem e na 
atividade de enzimas de defesa. Tropical Plant Pathology. v.34, n.3, p.164-170. 
Mai-jun, 2009. 
 
 



78 
 

PEREIRA, V.F.; RESENDE, M.L.V.; RIBEIRO JÚNIOR, P.M.; REGINA, M.A.; MOTA, 
R.V.; VITORINO, L.R.R. Fosfito de potássio no controle do míldio da videira e 
características físico-químicas de uvas Merlot. Pesquisa Agropecuária Brasileira. 
v.47, n.11. p.1581-1588. Brasília, nov, 2012. 
 
 
PIZA, I.M.T.; LIMA, G.P.P.; BRASIL, O.G. Atividade de peroxidase e níveis de 
proteínas em plantas de abacaxizeiro micropropagadas em meio salino. Revista 
brasileira de Agrociência. v.9, n.4, p. 361-366, out-dez, 2003. 
 
 
PRISCO, J.T.; GOMES FILHO, E. Fisiologia e bioquímica do estresse salino em 
plantas. Manejo da salinidade na agricultura: Estudos básicos e aplicados. 
Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Salinidade. Fortaleza, 2010. 
 
 
RIBEIRO JÚNIOR, P.M.; RESENDE, M.L.V.; PEREIRA, R.B.; CAVALCANTI, F.R.; 
AMARAL, D.R.; PÁDUA, M.A. Fosfito de potássio na indução de resistência a 
Verticillium dahliae Kleb., em mudas de cacaueiro (Theobroma cacao L.). Ciência e 
Agrotecnologia. v.30, n4, p.629-636. Lavras, jul-ago, 2006. 
 
 
RODRIGUES, A.A.C.; BEZERRA NETO, E..; COELHO, R.S.B. Indução de 
Resistência a Fusarium Oxysporum f. sp. Tracheiphilum em Caupi: Eficiência de 
Indutores Abióticos e Atividade Enzimática Elicitada, Fitopatologia Brasileira. v. 31, 
n. 5. Brasília, Out, 2006 . 
 
 
SANTOS, H.A.A. Efeito de fosfito no controle de doenças foliares de trigo in vitro e in 
sito. 143f. Dissertação (Mestrado). Ponta Grossa: Universidade Estadual de Ponta 
Grossa, 2008. 
 
 
SCHWAN-ESTRADA, K.R.F.; STANGARLIN, J.R.; CRUZ, M.E.S. Uso de extratos 
vegetais no controle de fungos fitopatogênicos. Floresta. v.30, n.1-2, p.129-137, 
2000. 
 
 
SILVA, R.F. Indução de resistência em plantas de berinjela e tomate por Lentinula 
edoles e Agaricus blazei contra bactérias causadoras de murcha (Ralstonia 
solanacearum) e cancro (Clavibacter michiganensis sb. michiganensis). Tese 
(Doutorado). 109 p. Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Piracicaba, 
2007. 
 
 
SILVA, F. de A. S; AZEVEDO, C. A. V. de. Principal Components Analysis in the 
Software Assistat-Statistical Attendance. In: World Congress on Computers in 
Agriculture. 7, Reno-NV-USA: American Society of Agricultural and Biological 
Engineers, 2009. 
 



79 
 

 
SILVA, J.L. Óleo essencial de Cymbopogon flexuosus, Vernonia polyanthes e fosfito 
de potássio no controle da antracnose do feijoeiro. Dissertação (mestrado). 76p, 
Lavras: Universidade Federal de Lavras, 2013. 
 
 
SÔNEGO, O.R.; GARRIDO, L.R. Avaliação da eficácia de algumas marcas 
comerciais de fosfito de potássio e de fosfanato de potássio no controle de míldio da 
videira. Circular Técnica 60. Bento Gonçalves: Embrapa Uva e Vinho, dez, 2005. 
 
STADNIK. M.J. Indução de resistência a oídios. Summa Phytopathologica. v.26. 
n.1, p. 175-177. Botucatu, 2000. 
 
 
STICHER, L.; MAUCH-MANI, B.; METRAUX, J. P. Systemic Acquired Resistance. 
Annual Review of Phytopathology. v.35, n.1, p. 235-270, 1997. 
 
 
TAIZ, L.; ZEIGER, E. Metabólitos Secundários e Defesa Vegetal. In: Taiz, L.; 
ZEIGER, E. Fisiologia Vegetal. 5 ed. Cap 13, p.369-400. Porto Alegre: Artmed, 
2013. 
 
 
TÖFOLI, J.G.; MELLO, S.C.; DOMINGUES, R.J. Efeito do fosfito de potássio isolado 
e em mistura com fungicidas no controle da requeima do tomateiro. Arquivos do 
Instituto Biológico. v.79, n.2, p. 201-208. São Paulo, , abr-jun, 2012. 
 
 
ULISSES, C.; ROCHA, P.; ALBUQUERQUE, C.. Determinación de prolina en yemas 
de plátano (Musa sp. cv Nanicão-AAA) seleccionadas in vitro en cuanto a la 
tolerancia a la salinidad. In: Encuentro Latinoamericano de Biotecnologia Vegetal, 
Anais... 1, p. 334-35. La Habana, Cuba, 1998. 
 
 
VAN LOON. LC.; PIERPOINT. W.S.; BOLLER. T.; CONEJERO. V. Recommendations 
for naming plant pathogenesis-related proteins. Plant Molecular Biology Reporter. 
v.12, n.3, p. 245-264, 1994. 
 
 
VAN LOON, L.C.; VAN STRIEN, E.A. The families of pathogenesis-related proteins, 
their activities, and comparative analysis of PR-1 type proteins. Physiological and 
Molecular Plant Pathology, v.55, n.1, p.85-97, 1999. 
 
 
WIRTH, S.J.; WOLF, G.A. Micro-plate colorimetric assay for endo-acting cellulase, 
xylanase, chitinase, 1,3-β-glucanase and amylase extracted from forest soil horizons. 
Soil Biology and Biochemistry, v.24, p.511-519, 1992.  
 
 
ZORZZI, I.C.; FREDDO, A.R.; DALACOSTA, N.; CECHIM, F.E.; MAZARO, S.M.; 



80 
 

PAULUS, D. Potencial do óleo essencial de Aloysia citriodora na síntese de 
metabólitos de defesa em cotilédones de soja (Glycine max L.). In: VII Reunião 
Brasileira sobre Indução de Resistência em Plantas à Patógenos. Anais... Maringá, 
2014. 
 
  



81 
 

4 SANIDADE DE SEMENTES DE SOJA TRATADAS COM FOSFITO DE 

POTÁSSIO 

4.1 RESUMO 

Um fator importante que afeta a deterioração e consequentemente o vigor das 

sementes é a condição sanitária das mesmas, além de muitas vezes ser um fator 

decisivo na condenação ou não de um lote. Insumos contendo fosfitos têm 

apresentado resultados em diversos estudos no controle de doenças e como 

indutores de resistência. O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência de 

diferentes fosfitos de potássio sobre a sanidade de sementes de soja. Um lote de 

sementes da cultivar CD205 RR foi avaliado através do teste de sanidade de 

incubação em substrato de papel, realizado no laboratório de análise de sementes 

da UTFPR, Câmpus Dois Vizinhos. As sementes foram submetidas ao tratamento 

com quatro produtos comerciais à base de fosfito de potássio (Microfito PK®, Fitofos 

K®, Reforce® e Fitofos K Plus®) e uma testemunha (água destilada). Empregou-se 

um delineamento inteiramente casualizado, com 16 repetições de 25 sementes, e as 

médias foram comparadas pelo teste de Scott Knott ao nível de 5% de probabilidade 

do erro. Os resultados foram expressos em percentual de ocorrência dos fungos. 

Verificou-se que para esta cultivar, os fosfitos afetaram o resultado do teste de 

sanidade, sendo que houve diferença significativa do percentual de ocorrência dos 

fungos Chaetomium sp., Colletotrichum truncatum, Fusarium semitectum, Aspergillus 

sp., Penicillium sp., Mucor sp., e Nigrospora sp. tendo destacado-se o produto 

comercial Reforce®, diminuindo a incidência destes fungos. No caso específico de 

Mucor sp. e Nigrospora sp., o melhor tratamento foi o Fitofos K®, sob o qual as 

sementes não apresentaram incidência destes fungos. Para Alternaria alternata, 

Cladosporium sp., Cercospora kikuchii, e Rhizopus sp. as médias dos tratamentos 

não diferiram. Pode-se inferir que existe efeito do fosfito sobre os fungos que 

incidiram nas sementes de soja, necessitando estudos mais aprofundados com 

diferentes doses e formas de aplicação, correlacionando-se com demais parâmetros 

relacionados à qualidade das sementes. 
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4.2 ABSTRACT 

An important factor that affects the deterioration and consequently seeds vigor is the 

health condition of them, and often times be a decisive factor in the conviction or not 

a lot. Products containing phosphites have been presenting results in many studies in 

disease control as resistance inducer. The objective of this study was to evaluate the 

influence of different phosphites on the health quality of soybean seeds. The sanitary 

quality of a seed lot cultivar CD205 RR was evaluated by incubation test on paper 

substrate, held in seed analysis laboratory of UTFPR, Campus Dois Vizinhos. Seeds 

were submitted to treatment with four potassium phosphites (Microfito PK®, Fitofós 

K®, Reforce® and Fitofós K Plus®) and a control treatment. It was used completely 

randomized design with 16 replications of 25 seeds, means were compared by the 

Scott & Knott test at 5% probability. The results were expressed as percentage of 

occurrence of fungi. It was verified that for this cultivar phosphites affect the result of 

the sanity test, and there was significant difference in the percentage of occurrence 

of the fungus Chaetomium spp., Colletotrichum truncatum, Fusarium semitectum, 

Aspergillus sp., Penicillium spp., Mucor spp. and Nigrospora spp., and for the first six 

best treatment was Reforce® resulting in lower incidence of these fungi. In the case 

of Mucor spp. and Nigrospora spp., the best treatment was the Fitofos K®, under 

which the seeds showed no incidence of these fungi. For Alternaria alternata, 

Cladosporium spp., Cercospora kikuchii, and Rhizopus spp. the means of treatments 

did not differ. It can be inferred that there is an effect of phosphite on the pathology of 

soybean seeds, requiring further studies with different concentrations and application 

forms, correlating with other parameters related to seed quality. 

4.3 INTRODUÇÃO 

A soja é uma espécie de alto nível de exigência dos produtores quanto 

à qualidade das suas sementes. Sendo que o potencial fisiológico tem sido bastante 

investigado, pois sabe-se que afeta diretamente a viabilidade e o vigor. Lotes de 

sementes com a mesma porcentagem de germinação (viabilidade) podem 

apresentar desempenhos em campo bastante diferentes. Este fenômeno depende 
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da intensidade do estresse e do nível de vigor das sementes (MARCOS FILHO, 

2013). 

A porcentagem de germinação de um determinado lote de sementes, 

segundo Cirio (1998), geralmente não revela problemas que patógenos possam 

causar à semente. Um lote pode estar dentro dos padrões de germinação exigidos, 

mas também transportando microrganismos que não afetam a qualidade fisiológica 

das sementes nas condições de laboratório. 

Segundo Abreu (2005), a qualidade sanitária das sementes se refere à 

condição da semente quanto à presença e grau de ocorrência de microrganismos e 

insetos que causam doenças ou danos à semente. Ou ainda, que são transmitidos 

pela semente, sendo capazes de causar doenças e redução na produtividade das 

culturas. 

A importância da condição sanitária das sementes está no fato de que 

as sementes são veículos de agentes fitopatogênicos e se levados ao campo, 

provocam redução na germinação e vigor, originando novos focos primários de 

infecção de doenças. Além disso, a importância do controle de qualidade de 

sementes no aspecto sanitário vem sendo reconhecida de forma crescente 

(GOULART, 1997). 

As perdas anuais na produção agrícola devido à ocorrência de 

fitopatógenos têm gerado danos substanciais nas culturas, culminando em perdas 

econômicas ao produtor. Esses patógenos também têm efeitos danosos sobre a 

qualidade, segurança e preservação dos alimentos (SILVA; MACHADO, 2013). 

Patógenos contaminantes de sementes e em grãos armazenados 

constituem um sério problema.  Em países tropicais e subtropicais isto se agrava 

devido ao clima quente/úmido com condições ideais para o desenvolvimento desses 

organismos (WEINBERG et al., 2008). 

A disponibilidade limitada de boas sementes de soja nas regiões 

tropicais e subtropicais, segundo Dhingra et al. (2013), é um dos maiores problemas 

encontrados pelos produtores. As sementes de soja são extremamente sensíveis à 

deterioração causada por infecção fúngica, principalmente nas fases de maturação, 

pós-maturação e pós-colheita durante o armazenamento. 

A deterioração das sementes e consequentemente o seu vigor pode 

ser muito prejudicado conforme a condição sanitária das mesmas. A sanidade é um 

dos fatores que afetam a velocidade e intensidade da deterioração das sementes 
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(MARCOS FILHO, 1999). 

Segundo Roberts (1981), no processo de deterioração ocorrem 

mudanças degenerativas e irreversíveis que culminam com a morte da semente. 

Essas mudanças prejudicam o sistema de produção pela perda da viabilidade da 

semente culminando em decréscimo na germinação e consequente população 

inadequada de plantas. Além disso, provocam um baixo desempenho das plantas 

originadas de sementes deterioradas. 

Muitos microrganismos têm, na semente, o seu principal veículo de 

disseminação e de introdução em novas áreas de cultivo, onde, sob condições 

favoráveis de ambiente, poderão causar sérios danos à cultura (HENNING, 2004). 

Considera-se que a sanidade de sementes, juntamente com o vigor são importantes 

para garantir o melhor desempenho da soja em determinadas áreas (YORINORI, 

1988). 

Como a semente é um insumo básico para a produção da maioria das 

espécies vegetais de interesse humano, sua qualidade é um aspecto que exige 

maior atenção e extremo cuidado por parte dos sistemas de certificação. É possível 

evitar a entrada de patógenos em áreas onde ele ainda não existe, evitar a 

disseminação de patógenos para áreas adjacentes e auxiliar na aplicação de 

tratamento apropriado para o lote de sementes (BARROCAS; MACHADO, 2010). 

Dentre os fungos que infectam sementes, existem os que invadem as 

sementes no período de sua formação, desenvolvimento e maturação, aqueles que 

têm a capacidade de se reproduzirem nos tecidos secos das sementes, e também 

aquele capazes de produzir toxinas afetando a viabilidade das sementes (WETZEL, 

1987). 

No Brasil, das 16 doenças fúngicas consideradas importantes na 

cultura da soja, oito são essencialmente transmitidas pelas sementes, havendo 

ainda mais dois organismos que causam podridão nas sementes (DHINGRA et al., 

2013). Segundo Cirio (1998), os principais fungos de armazenamento são os 

gêneros Aspergillus, Penicillium e Fusarium e a preocupação concedida a estes é 

devido à ocorrência de espécies com capacidade de produção de micotoxinas e sua 

onipresença na natureza. 

Durante o armazenamento, as sementes podem ser infectadas por 

diferentes espécies de fungos de Aspergillus sp. e algumas de Penicillium que são 

capazes de crescer sem água livre e ainda, invadir preferencialmente o embrião, 
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reduzindo o potencial de germinação. Além disso, podem causar acréscimos no teor 

de água acompanhado pelo decréscimo de matéria seca de sementes de soja 

armazenadas com graus de umidade e temperaturas distintas (LAZZARI; 

MERONUC, 1988). Quando sementes de soja são armazenadas com teor de água 

superior a 14%, predomina o fungo Aspergillus flavus (FRANÇA NETO et al., 2007). 

Os problemas fitossanitários em sementes de soja são comumente 

resolvidos via tratamento de sementes com fungicidas. No entanto, devido à 

crescente preocupação relacionada ao impacto negativo sobre o meio ambiente, os 

métodos de controle alternativos de doenças vêm tomando força. 

Segundo Silva e Machado (2013), atualmente existe uma necessidade 

de desenvolvimento de produtos eficazes e possivelmente inofensivos ao homem e 

ao meio ambiente. Entre estes, o uso de elicitores, que induzem a resistência das 

plantas à patógenos. Existem muitas evidências do efeito do estado nutricional da 

planta nos mecanismos de defesa contra doenças causadas por fungos e contra o 

ataque por pragas. 

Segundo Marschner (1995), no caso das doenças fúngicas nas 

superfícies de raízes e folhas, a proteção através da nutrição mineral balanceada 

seria o resultado de três respostas. Primeiro formação de eficiente barreira física, 

evitando a penetração das hifas através de cutícula espessa. Segundo, através de 

lignificação e/ou acumulação de silíca na camada de células epidérmica. E terceiro 

por produção de compostos fenólicos, com distintas propriedades fungistáticas. 

Recentemente, diversos estudos têm sido realizados utilizando fosfito 

de potássio no controle de doenças em plantas, como no controle de míldio em 

videira (PEREIRA et al., 2012), no controle da requeima do tomateiro (TÖFOLI et al. 

2012). Em trabalhos in vitro avaliando sua ação diretamente sobre fungos, 

verificando diversas formulações de fosfito de potássio contra Colletotrichum 

gloeosporioides (ARAÚJO et al., 2010). 

Além disso, os fosfitos têm sido utilizados em trabalhos com indução de 

resistência, como foi o caso do trabalho que buscou avaliar o efeito do fosfito de 

potássio como indutor de resistência no cacaueiro a Verticillium dahliae e estudar os 

mecanismos envolvidos na resposta de defesa (RIBEIRO JÚNIOR et al., 2006). 

No entanto, a literatura ainda carece de relatos sobre utilização do 

fosfito de potássio via tratamento de sementes. Desta forma, o objetivo deste 
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trabalho foi avaliar a influência de fosfitos de potássio sobre a sanidade de sementes 

de soja. 

4.4 MATERIAL E MÉTODOS 

O presente estudo foi conduzido no Laboratório de Análise de 

Sementes, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Câmpus Dois Vizinhos. 

4.4.1 Material experimental 

Foi utilizado um lote de sementes de soja da cultivar CD205 RR, 

produzidas na safra 2012/13, por cooperantes da  Coasul Cooperativa Agropecuária. 

O campo de produção destas sementes estava localizado na região de Dois 

Vizinhos, região Sudoeste do estado do Paraná. A região de Dois Vizinhos possui 

clima do tipo subtropical úmido mesotérmico (Cfa), segundo a classificação de 

Köepen (OMETTO, 1981), solo Nitossolo Vermelho Distroférrico de textura argilosa 

(EMBRAPA, 2006) e fica localizada no terceiro planalto paranaense.  

A amostra média do lote que foi utilizada para o experimento pesava 

10,0 Kg. Assim que chegou ao laboratório no mês de maio de 2013, as sementes 

permaneceram armazenadas em câmara fria e seca (10oC e 20% de UR do ar) em 

sacaria de polipropileno trançado, até a data de realização dos ensaios, que tiveram 

a duração de 3 meses. Para retirada das amostras de trabalho a fim da montagem 

dos testes, as sementes foram homogeneizadas em divisores quarteadores de solo, 

com 16 canaletas, até a obtenção da quantidade necessária para cada ensaio. 

No período que antecedeu a realização do teste, a bancada de 

trabalho, assim como os materiais a serem utilizados, como caixas Gerbox, bandejas 

de polietileno, pinças, papel Germitest, além da água destilada, passaram por um 

processo de higienização e assepsia. As caixas Gerbox e as bandejas de polietileno 

foram lavadas com água e hipoclorito de sódio (1%), com posterior secagem e 

utilização de álcool 70%. Materiais como pinças, papel Germitest e a água destilada 

passaram por um processo de esterilização com calor em estufa ou autoclave 

(água). 
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Para a realização do teste, foi coletada uma amostra de 1 kg de 

sementes do lote armazenado na câmara refrigerada do laboratório de análise de 

sementes, da qual, após homogeneização conforme descrito, retirou-se uma 

amostra de trabalho de 0,5 kg de sementes, que foi então utilizada para a montagem 

do teste propriamente dito (Figura 6). 

4.4.2 Teste de sanidade em papel filtro 

Para cada tratamento, seiscentas sementes foram acondicionadas em 

sacos de filó e embebidas nas diferentes soluções de fosfito pelo tempo de cinco 

minutos. Os quatro fosfitos de potássio utilizados foram: Microphito PK® - 40% de 

P2O5 e 20% de K2O; Fitofos K® - 30% de P2O5 e 20% de K2O; Reforce® - 35% de 

P2O5 e 25% de K2O; e Fitofos K Plus® - 40% de P2O5 e 20% de K2O; e a testemunha 

água destilada, aplicando-se posteriormente o teste de sanidade em papel filtro, ou 

Blotter test. 

O Blotter test consistiu em utilizar 400 sementes para cada tratamento, 

em 16 repetições de 25 sementes, sendo cada repetição composta por uma caixa 

Gerbox, na qual foram dispostas as 25 sementes individualmente sobre camada 

com duas folhas de papel Germitest® umedecido (Figura 7a). As caixas com as 

sementes foram dispostas sob lâmpadas de luz fluorescente branca em câmaras 

incubadoras BOD, em regime intermitente de 12 h de luz e 12 h de escuro pelo 

período de 7 dias em temperatura de 24ºC. 

Após o período de incubação as sementes foram examinadas 

individualmente (Figura 7b), identificando-se os fungos presentes (Barnet; Hunter, 

1998) em cada uma com auxílio de um estereomicroscópio com resolução de 30-80x 

e confecção de lâminas quando necessário. Os resultados foram expressos em 

percentual de ocorrência dos fungos. 
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Figura 6 – Montagem do Blotter test com sementes de soja sobre bancada e utensílios previamente 

higienizados e esterilizados. UTFPR, Dois Vizinhos – PR, 2015. 

 

 
Figura 7 – Blotter test com sementes de soja em carreiras equidistantes dispostas em gerbox com 

substrato de papel-filtro umedecido (A); após sete dias de incubação, o teste pronto para 
ser avaliado (B). UTFPR, Dois Vizinhos – PR, 2015. 

4.4.3 Análise dos dados 

O delineamento experimental utilizado foi totalmente casualizado, 

compreendendo 5 tratamentos (4 fosfitos + testemunha) com 16 repetições 

perfazendo 80 unidades experimentais. Após a compilação dos resultados, os dados 

de porcentagem de ocorrência sofreram transformações de médias em asen√�/100. 

Procedeu-se a análise estatística aplicando-se o Teste F (p<0,05), para verificação 

do nível de significância do fator testado, sendo complementado pelo teste de 

comparação de médias Scott Knott (p<0,05) através do programa estatístico Genes 

A B 
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(CRUZ, 2006). As tabelas foram confeccionadas com os dados originais, sem 

transformação.  

4.5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados obtidos, que constam na Tabela 10 e 11, referentes ao 

teste de sanidade das sementes de soja revelaram diferenças marcantes entre os 

tratamentos com os diferentes fosfitos em relação à testemunha. Tanto para a 

incidência de alguns fungos em particular, como a sanidade geral das sementes.  

Na avaliação da sanidade sob os diferentes tratamentos aos quais 

foram submetidas as sementes de soja, foram detectados os seguintes fungos: 

Aspergillus sp., Fusarium semitectum, Rhizopus spp., Penicillium spp., Cercospora 

kikuchii, Chaetomium spp., Nigrospora spp., Alternaria alternata, Mucor spp., e 

Cladosporium spp. 

O fosfito Reforce® propiciou menor incidência de Chaetomium spp., 

Fusarium semitectum, Aspergillus sp., Penicillium spp. No caso de Mucor spp. e 

Nigrospora spp. o melhor tratamento foi o Fosfito Fitofos K®, no qual as sementes 

não apresentaram incidência destes patógenos.  

 

Tabela 10 - Dados Médios de Porcentagem de incidência de fungos detectados em sementes de soja 
submetidas ao tratamento com diferentes fosfitos de potássio. UTFPR, Dois Vizinhos, 
2015. 

      Fungos detectados Microphito PK
®
 Fitofos K

®
 Reforce

®
 Fitofos Plus

®
 Testemunha 

Aspergillus sp. 7,25a 4,50b 3,75b 3,75b 11,50a 

Fusarium semitectum 18,75b 22,75a 13,00b 32,00a 26,25a 

Rhizopus spp. 2,00b 0,00b 3,00a 0,00b 7,75a 

Penicillium spp. 4,25b 3,50b 3,25b 10,25a 13,00a 

Cercospora kikuchii 1,00a 0,25a 1,75a 1,75a 1,25a 

Chaetomium spp. 0,50b 0,50b 0,50b 2,50a 4,25a 

Nigrospora spp. 0,25b 0,00b 0,25b 1,75a 0,50b 

Alternaria alternata 0,25a 0,00a 0,50a 0,25a 0,50a 

Mucor spp. 1,00a 0,00b 0,25b 0,00b 2,25a 

Cladosporium spp. 0,25a 0,75a 1,25a 1,75a 0,00a 

*Médias seguidas pela mesma letra na linha não diferem entre si pelo teste de Scott Knott (p<0,05). 
Os dados de incidência foram transformados para arco seno da raiz de x/100 para efeito de análise 
estatística. 
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Observando-se cada fungo individualmente constatou-se que para 

Aspergillus sp. e Mucor spp.,  os maiores valores de infecção ocorreram sob o 

tratamento testemunha e com o fosfito Microphito PK®. Já para Fusarium semitectum 

(causador da deterioração das sementes) a maior incidência ocorreu quando as 

sementes foram tratadas com Fitofos K® e Fitofos K Plus®, além da testemunha. O 

fungo Rhizopus spp. foi mais observado em sementes tratadas com Reforce® e na 

testemunha.  

Em trabalho utilizando bioprotetor à base de Trichoderma spp. e 

fungicida em tratamento de sementes de soja, Brand et al. (2009) verificaram que o 

tratamento testemunha também apresentou incidência de Rhizopus spp. e 

Aspergillus spp. superior aos demais tratamentos. O tratamento isolado com 

bioprotetor reduziu a incidência desses fungos em mais de 60 pontos percentuais, e 

sua associação com fungicida reduziu-os aos níveis próximos de zero. 

Penicillium spp., assim como Chaetomium spp., tiveram sua maior 

incidência nas sementes tratadas com Fitofos K Plus® e na testemunha, resposta 

semelhante obtida para Nigrospora spp., porém, as sementes tratadas com Fitofos K 

Plus® apresentaram maior incidência deste fungo que foi o único a ocorrer em menor 

incidência na testemunha. Isto pode ser atribuído ao fato de que para este mesmo 

tratamento não houve incidência de Rhizopus spp. e menor incidência de Aspergillus 

sp. 

Quando a incidência desses fungos é alta, pode suprimir o 

desenvolvimento de outros fungos, o que ocorreu na testemunha em relação à 

Nigrospora spp., por exemplo. Em muitos casos, o crescimento de fungos 

oportunistas pode prejudicar detecção de fungos fitopatogênicos. 

Comparando-se a sanidade de duas cultivares de mamona, Marroni et 

al. (2007) constatou que em uma delas ocorreu maior percentual de fungos como 

Aspergillus sp., Penicillium spp. e Rhizopus spp., mascarando a ocorrência de 

Amphobotrys ricini, fungo importante para a cultura. O gênero Rhizopus, segundo 

Torres e Bringel (2005), dificulta a detecção de outros patógenos, devido ao seu 

rápido crescimento promovendo o encobrimento das sementes. 

No caso dos fungos Cercospora kikuchii, Alternaria alternata e 

Cladosporium spp., nenhum fosfito testado apresentou capacidade de suprimir a 

incidência dos mesmos, uma vez que nenhum tratamento diferiu da testemunha. 

Segundo Henning (2005), apesar do fungo Cercospora kikuchii ser o mais frequente 
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em sementes de soja, em trabalhos conduzidos pela Embrapa Soja, no Brasil, não 

demonstraram efeito negativo do fungo sobre a qualidade da semente. 

De maneira geral, os fungos que apresentaram maior incidência, tanto 

quando as sementes foram tratadas como quando não tratadas, foram Penicillium 

spp., Aspergillus sp., Chaetomium spp., Fusarium semitectum, e Rhizopus spp. 

Em sementes de soja submetidas ao tratamento com bioprotetor 

Agrotrich® à base de isolados do antagonista Trichoderma spp. e/ou fungicida, Brand 

et al. (2009) identificaram os fungos Rhizopus spp., Aspergillus spp., Fusarium spp., 

Cladosporium spp., Rhizoctonia spp., Trichoderma spp. e Penicillium spp.  

Conforme afirma Popinigis (1985), fungos dos gêneros Aspergillus, 

Penicillium e Fusarium afetam a qualidade fisiológica da semente com consequente 

redução do poder germinativo, podendo inclusive causar a morte do embrião. 

Segundo Nogueira e Sediyama (2013), o aumento do período de 

armazenamento causa acréscimo na incidência de fungos de armazenamento. Ao 

passo que os fungos de campo tendem a desaparecer, o que pode justificar a 

grande ocorrência de fungos de armazenamento em comparação aos fungos de 

campo. Isto porque as sementes permaneceram alguns meses armazenadas até 

que fosse realizado o teste de sanidade. 

A espécie mais comum de Fusarium relatada em sementes de soja, 

Fusarium semitectum está incluído entre os fungos fitopatogênicos por causar 

problemas de germinação em laboratório. Pode estar associado às sementes que 

sofreram atraso na colheita ou deterioração por umidade (HENNING, 2005). 

As sementes contaminadas diminuem seu valor nutricional, com perdas 

de germinação e vigor, sofrem descoloração, aumento de ácidos graxos livres, além 

da produção de micotoxinas dependendo do organismo contaminante (EL-

NAGERABI; ELSHAFIE, 2000).  

A ocorrência de micotoxinas pode ocorrer em função dos elevados 

índices de grãos infectados por Aspergillus flavus e outras espécies de Aspergillus 

(ATANDA et al., 2007). O que segundo Jones et al. (1980), pode causar sérios 

problemas à saúde humana e animal. Além disso, em plantas podem afetar a 

germinação das sementes e outros processos relacionados ao desenvolvimento de 

plântulas e raízes, síntese de fotopigmentos, proteínas, ácidos nucleicos e algumas 

enzimas vitais. 
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Além da Tabela 10, as figuras 8, 9, 10, 11 e 12 ilustram bem os 

resultados obtidos neste trabalho. Observa-se claramente a maior incidência de 

fungos no tratamento testemunha (Figura 12) em comparação aos demais. 

 

 
Figura 8 – Sementes de soja tratadas com Microphito PK® submetidos ao teste de sanidade, após 7 

dias de incubação. UTFPR, Dois Vizinhos – PR, 2015. 

 

 
Figura 9 – Sementes de soja tratadas com Fitofos K® submetidas ao teste de sanidade, após 7 dias 

de incubação. UTFPR, Dois Vizinhos – PR, 2015. 
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Figura 10 – Sementes de soja tratadas com Reforce®, submetidas ao teste de sanidade, após 7 dias 

de incubação. UTFPR, Dois Vizinhos – PR, 2015. 

 

 
Figura 11 – Sementes de soja tratadas com Fitofos K Plus®, submetidas ao teste de sanidade, após 7 

dias de incubação. UTFPR, Dois Vizinhos – PR, 2015. 
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Figura 12 - Sementes de soja do tratamento testemunha, submetidas ao teste de sanidade, após 7 

dias de incubação. UTFPR, Dois Vizinhos, 2015. 

 

Os resultados encontrados no presente trabalho impulsionam à 

necessidade de investigações mais aprofundadas, com melhores formas de 

aplicação dos produtos testados. O tratamento de sementes com fungicida, 

conforme Dhingra et al. (2013), deve ser feito por uma via úmida, entretanto, sendo 

as sementes de soja hidrofílicas, acabam absorvendo água muito rapidamente 

resultando em ruptura e remoção do tegumento. 

A semente de soja requer tratamento utilizando-se menor quantidade 

de água possível, para evitar nova secagem após tratamento. No entanto, o 

tratamento a seco promove cobertura incompleta das sementes, além de pouca 

aderência (DHINGRA et al., 2013). Assim, deve-se buscar um meio termo capaz de 

promover a completa cobertura das sementes com o produto, sem que as mesmas 

absorvam água em demasia. 

4.6 CONCLUSÕES 

Observa-se uma influência positiva dos fosfitos de potássio na 

sanidade de sementes de soja. Porém, existe a necessidade de um maior 

aprofundamento no estudo, com relação às concentrações e produtos utilizados. 
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Observou-se efeito dos fosfitos de potássio em diminuir a incidência de 

fungos importantes de armazenamento, como Aspergillus sp. e Fusarium 

semitectum. 

Os fosfitos Reforce® e Fitofos K® foram eficientes para diminuir a 

incidência de Aspergillus sp., Chaetomium spp., Nigrospora spp. e Mucor spp. 

O fosfito Microphito PK® foi eficiente em reduzir a incidência de 

Fusarium semitectum, Penicillium spp., Rhizopus spp., Chaetomium spp. e 

Nigrospora spp. 

O fosfito Fitofos K Plus® apresentou capacidade de reduzir a incidência 

de Aspergillus sp., Rhizopus spp. e Mucor spp. 

A incidência de Cercospora kikuchii, Alternaria alternata e 

Cladosporium spp. nas sementes de soja não sofreu influência dos fosfitos de 

potássio. 
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5 FOSFITOS DE POTÁSSIO SOBRE O DESENVOLVIMENTO IN VITRO DE 
FUNGOS FITOPATOGÊNICOS EM SOJA 

5.1 RESUMO 

Os fosfitos de potássio vem demonstrando potencial no controle de fitopatógenos, 

seja pelo seu efeito fungicida, fungistático ou indutor de resistência. Neste estudo 

objetivou-se avaliar o efeito de fosfitos de potássio sobre o desenvolvimento in vitro 

de fungos fitopatogênicos. Em testes in vitro foram utilizados quatro fosfitos, 

incorporados ao meio de cultura BDA (Batata Dextrose Ágar), sendo eles: Microphito 

PK®, Fitofos K®, Reforce®, Fitofos K Plus® e como testemunha, BDA sem fosfito. Na 

primeira fase dos experimentos, avaliou-se o crescimento micelial. Para tanto foram 

transferidos discos de 8 mm dos fungos Pythium sp., Fusarium semitectum, 

Sclerotinia sclerotiorum e avaliou-se o seu crescimento até que o tratamento 

testemunha preenchesse toda placa. Na segunda fase foi avaliada a esporulação 

quantificando-se os esporos.mL-1 presentes nas placas em que foi avaliado o 

crescimento micelial de Pythium sp. e Fusarium semitectum. Para Sclerotinia 

sclerotiorum foram quantificados os escleródios produzidos. A terceira fase deste 

trabalho consistiu em avaliar a germinação de esporos dos fungos Pythium sp. e 

Fusarium semitectum. Os fosfitos apresentaram efeito sobre redução do crescimento 

micelial dos fitopatógenos, sendo que o fosfito Fitofos K Plus® apresentou maior 

eficiência. O mesmo fosfito foi destaque para inibir a esporulação de Pythium sp. e 

para escleródios de Sclerotinia sclerotiorum. Além do Fitofos K Plus®, o Microphito 

PK® também destacou-se. O fungo Fusarium semitectum não apresentou 

esporulação sob nenhum tratamento. O Fitofos K Plus® também foi responsável pela 

menor porcentagem de germinação de esporos dos fungos avaliados. Conclui-se 

que os fosfitos de potássio possuem ação direta de inibição de crescimento micelial 

de Pythium sp., Fusarium semitectum e Sclerotinia sclerotiorum; inibição da 

esporulação de Pythium sp. e formação de escleródios de Sclerotinia sclerotiorum; 

além de inibir a germinação de esporos de Pythium sp. e Fusarium semitectum. 
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5.2 ABSTRACT 

Potassium phosphite has been demonstrating potential in the control of 

phytopathogens, both for its fungicidal effect, fungistatic or resistance inducer. This 

study aimed to evaluate the effect of potassium phosphite on the in vitro development 

of phytopathogenic fungi. In in vitro tests, four phosphites were used, incorporated 

into the BDA, namely: Microphito PK® (40% P2O5 and 20% K2O), Fitofos K® (30% 

P2O5 and 20% de K2O), Reforce® (35% P2O5 and 25% de K2O), and Fitofos K Plus® 

(40% P2O5 and 20% de K2O) and as a control, BDA without phosphite. In the first 

phase of the experiments, evaluated the mycelial growth. Fungal 8mm discs were 

transferred Pythium sp., Fusarium semitectum, Sclerotinia sclerotiorum and 

evaluated the growth until treatment control fill all the Petri dish. In the second stage 

was assessed by quantifying sporulation the spores present in the Petri dishes in 

which we evaluated the mycelial growth of Pythium sp. and Fusarium semitectum to 

Sclerotinia sclerotiorum sclerotia produced were quantified. The third part of this work 

was to evaluate the germination of spores of fungi Pythium sp. and Fusarium 

semitectum. Phosphites showed effect on reducing mycelial growth of pathogens, 

and the phosphite Fitofos K Plus® was more efficient. The same phosphite was the 

most effective to inhibit sporulation of Pythium sp., and to Sclerotinia sclerotiorum 

beyond the Fitofos K Plus®, the Microphito PK® was also the best treatment. 

Fusarium semitectum showed no sporulation under any treatment. The same 

phosphite was also responsible for the lower percentage of germination of spores of 

fungi evaluated. It is concluded that potassium phosphite has a direct action of 

inhibition of mycelial growth of Pythium sp, Fusarium semitectum and Sclerotinia 

sclerotiorum; sporulation inhibition of Pythium sp. and formation of sclerotia of 

Sclerotinia sclerotiorum; in addition to inhibiting germination of spores of Pythium sp. 

and Fusarium semitectum. 

5.3 INTRODUÇÃO 

A cultura da soja (Glycine max (L.) Merrill) e seu cultivo vem 

apresentando um contínuo crescimento e evolução tanto em expansão de área 

cultivada como em aprimoramento de técnicas que aumentam a produtividade. O 
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agronegócio contemporâneo, segundo Amazonas (2012), representa cerca de 40% 

das exportações brasileiras e o complexo soja representa 14% das exportações 

nacionais. Com um panorama de exportação cada vez mais favorável, este 

complexo tona-se hoje umas das principais commodities do Brasil. 

A soja, assim como os demais vegetais estão sempre expostos à 

diversos patógenos. Para que estes patógenos infectem as plantas com sucesso 

acabaram por desenvolver estratégias para invadir seus hospedeiros, podendo ser a 

penetração pela cutícula, pelos estômatos ou ferimentos, além de secreção de 

enzimas e diversas maneiras de colonização (TAIZ; ZEIGER, 2013). 

Entre os microrganismos causadores de doenças na soja estão as espécies 

fúngicas Pythium sp., Sclerotinia sclerotiorum e Fusarium semitectum. O damping-off 

é causado por um complexo de fungos de solo, dentre eles pode-se destacar o 

Pythium sp. (SARTI; MIYAZAKI, 2013).  

O fungo Sclerotinia sclerotiorum pode ser encaixado no complexo de 

fungos de solo, mas principalmente fungos transmitidos via semente, na forma de 

micélio, ou escleródio (KAWASAKI; MACHADO, 2013). Yang et al. (1998) 

comprovaram que ocorre a transmissão de Sclerotinia sclerotiorum pela semente de 

soja infectada internamente, constatando que a semente pode ser um agente de 

disseminação do patógeno para novas áreas. Segundo Teles et al. (2013), o 

beneficiamento realizado corretamente é capaz de eliminar os escleródios de 

Sclerotinia sclerotiorum das sementes. No entanto, sementes infectadas por micélio 

não são eliminadas nesse processo, tornando-se fontes de inóculo no campo. 

Já o fungo Fusarium semitectum caracteriza-se como fungo 

colonizador de sementes e está relacionado à deterioração por umidade no período 

pré e pós-colheita. Segundo Lazzari (1993a), Fusarium não é considerado um fungo 

de armazenamento, mas se desenvolve em grãos de soja com 19,0% de 

umidade e pode causar danos extensivos na pré-colheita em anos chuvosos. Os 

maiores danos provocados por fungos em grãos e sementes armazenados são 

perda do poder germinativo, perda de matéria seca, produção de micotoxinas e 

alteração do valor nutricional (LAZZARI, 1993b). 

O controle químico, como a utilização de fungicidas é uma prática 

comumente utilizada, que deve ser aplicada com monitoramento da lavoura em 

momento correto de aplicação (REIS; CASA, 2007). Segundo Silva et al. (2006), 

esta tem sido amplamente questionada, por seus efeitos nocivos ao ser humano, 



102 
 

animais e ao meio ambiente como todo. Outro ponto enfatizado pelos autores é o 

aumento da resistência das pragas e doenças aos agroquímicos utilizados. Isto 

desperta para uma nova concepção de mercado, pela demanda por produtos com 

efeitos menos nocivos. 

O fosfito como sal de potássio tem efeito comparado ao fungicida 

fosetil-Al. Por ser liberado pela hidrólise do etil fosfanato, favorece a proteção da 

planta contra fitopatógenos com alta translocação das folhas para as raízes 

(MCDONALD et al., 2001). Como sistêmicos, os fosfitos são rapidamente absorvidos 

seja pelas raízes, caules e folhas, permitindo vários métodos de aplicação, podendo 

ser adequado ao tipo de planta ou patógeno a ser controlado (NOJOSA et al., 2005). 

Em diversos estudos têm sido relatada a eficiência dos fosfitos em 

controle de fitopatógenos como Phytophtora spp., Phytium sp. e míldios (NEGRI, 

2007). Santos (2008) constatou efeito direto de fosfitos sobre Bipolaris sorokiniana 

inibindo totalmente a germinação de conídios. Resultados semelhantes foram 

obtidos por Ribeiro Júnior et al. (2006) com Verticillium dahliae e Araújo et al. (2010) 

no crescimento micelial de Colletotrichum gloeosporioides in vitro. 

Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito de fosfitos de 

potássio sobre o crescimento micelial, esporulação e germinação de esporos de 

fitopatógenos da cultura da soja. 

5.4 MATERIAL E MÉTODOS 

O presente estudo foi conduzido no Laboratório de Fitossanidade, da 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Câmpus Dois Vizinhos. 

Foram testados quatro fosfitos quanto à sua capacidade de suprimir o crescimento 

micelial, a esporulação e a germinação de esporos dos fungos em estudo. 

5.4.1 Material experimental 

Inicialmente, procedeu-se a repicagem e multiplicação dos 

fitopatógenos, utilizando-se isolados de três fungos: Fusarium semitectum, 

Sclerotinia sclerotiorum e Pythium sp. Os fungos Fusarium semitectum e Sclerotinia 
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sclerotiorum foram isolados à partir de suas estruturas reprodutivas presentes em 

lotes de sementes de soja armazenados no Laboratório de Análise de Sementes da 

UTFPR Câmpus Pato Branco e posteriormente mantidas em meio de cultura BDA 

em placas de Petri em uma câmara BOD a 24°C. O Pythium sp. foi proveniente de 

colônia pura da micoteca do Laboratório de Fitossanidade da UTFPR, Câmpus Dois 

Vizinhos. Os fosfitos testados foram: Microphito PK® - 40% de P2O5 e 20% de K2O; 

Fitofos K® - 30% de P2O5 e 20% de K2O; Reforce® - 35% de P2O5 e 25% de K2O; e 

Fitofos K Plus® - 40% de P2O5 e 20% de K2O nas doses de 2,5 mL, 7,5 mL, 3,75 mL 

e 3,0 mL respectivamente em 250 mL de BDA. A testemunha consistiu apenas em 

meio de cultura sem fosfito. 

5.4.2 Avaliação do crescimento micelial 

Para a realização deste estudo, primeiramente procedeu-se a filtragem 

dos fosfitos utilizando filtro de milipore com membrana de 40 nm acoplado à bomba 

de vácuo. Para o experimento de crescimento micelial, foram adicionados 250 mL de 

meio de cultura BDA (Batata Dextrose Ágar) em cinco frascos erlenmeyer e em cada 

um deles foi introduzida a dose de fosfito correspondente à cada tratamento (Figura 

13), a qual foi convertida daquela indicada pelo fabricante à aplicação foliar para 

soja.  

Posteriormente, os meios foram vertidos em cinco placas de Petri por 

tratamento. Discos de 8 mm de diâmetro de Fusarium semitectum, Sclerotinia 

sclerotiorum e Pythium sp., foram transferidos para o centro das placas, sendo o 

lado contendo o crescimento micelial acondicionado diretamente sobre o meio de 

cultura testado (Figura 14). A incubação dos materiais foi à 24ºC em câmara 

incubadora tipo BOD, com 12 horas de fotoperíodo. Cada tratamento consistiu em 

cinco placas para cada patógeno e cada fosfito, sendo cada placa um repetição.  
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Figura 13 – Fosfito de potássio sendo depositado em meio de cultura BDA ainda líquido. UTFPR, 

Dois Vizinhos - PR, 2015. 

 

 
Figura 14 - Inserção dos discos de micélio sobre o meio de cultura solidificado. UTFPR, Dois Vizinhos 

– PR, 2015. 

 

A avaliação do crescimento micelial foi realizada diariamente (a cada 

24 horas) até que o patógeno no tratamento testemunha atingisse as extremidades 

da placa. Para a avaliação, foi realizado um traço no centro da base inferior das 

placas (Figura 15) e determinou-se o diâmetro da colônia nessa linha. Com esses 

dados calcularam-se a taxa de crescimento micelial e o crescimento micelial total.  
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Figura 15 - Traço no centro da base inferior da placa de Petri para avaliação do crescimento micelial. 

UTFPR, Dois Vizinhos – PR, 2015. 

5.4.3 Avaliação da esporulação 

Ao término do período de avaliação do crescimento micelial, 

quantificou-se a produção de esporos de Pythium sp. e Fusarium semitectum em 

câmara de Neubauer. Para tanto, adicionou-se 10 mL de água destilada esterilizada 

em quatro placas de Petri de cada fungo. Então as colônias foram submetida à 

raspagem com bastão de vidro, realizando-se leve fricção da colônia fúngica, de 

modo que fossem liberadas as estruturas reprodutivas do fungo do meio de cultura. 

Posteriormente foi realizada a filtragem da solução em gaze, 

possibilitando a passagem de suspensão de água contendo esporos e retenção dos 

demais materiais, tais como hifas. A suspensão foi homogeneizada e quantificou-se 

o número de conídios em hemacitômetro, também referido como Câmara de 

Neubauer (Figura 16). 
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Figura 16 – Avaliação da quantificação de esporos em câmara de Neubauer no microscópio. UTFPR, 

Dois Vizinhos – PR, 2015. 

 

Assim determinou-se o número de esporos.mL-1 em microscópio com 

aumento de 400 vezes. Para Sclerotinia sclerotiorum foram quantificados o número 

de escleródios produzidos em cada repetição através de avaliação visual (contagem) 

5.4.4 Avaliação da germinação de esporos 

O efeito dos fosfitos de potássio na germinação de esporos de fungos 

fitopatogênicos foi avaliado quanto à capacidade de inibir a germinação de esporos 

de Pythium sp. e Fusarium. 

O método para preparação do meio de cultura foi o mesmo descrito 

anteriormente para avaliação do crescimento micelial. Uma vez que o meio estava 

solidificado, foram retiradas quatro tiras de 15x30x2 mm de cada tratamento, as 

quais foram colocadas sobre lâminas de microscopia consistindo nas quatro 

repetições (Figura 17A). 

Os propágulos dos fungos foram produzidos em meio de cultura BDA a 

24°C e fotoperíodo de 12 horas. Inicialmente a concentração de esporos de Pythium 

sp. (zoósporos) utilizada foi de 2,25x106 esporos/mL, a de Fusarium semitectum 

(conídios) de 0,14x106 que foram calibradas em hemacitômetro. Posteriormente, 

adicionou-se 10 μL de suspensão de esporos dos fungos sobre as lâminas contendo 
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o meio de cultura com os respectivos tratamentos (Figura 17B) e sobre estas foram 

colocadas lamínulas a fim de ser possível a leitura em microscópio. Após a 

montagem, as lâminas foram colocadas em caixas de plástico gerbox fechadas 

contendo papel germitest umedecido, para obtenção de alta umidade relativa (Figura 

17). 

 

 
Figura 17 - Caixas gerbox contendo papel germitest umedecido e lâminas de microscopia com meio 

de cultura (A) e suspensão de esporos sendo depositada sobre o meio de cultura (B). 
UTFPR, Dois Vizinhos – PR, 2015. 

 

O conjunto foi acondicionado em câmara BOD, a 24°C, por 4 horas 

para Pythium sp. e por 16 horas para Fusarium semitectum. Decorrido o tempo 

indicado, as caixas de plástico foram acondicionadas a 5ºC por 30 minutos para 

inibir o desenvolvimento do tubo germinativo e permitir a avaliação. A germinação 

dos esporos foi determinada em quatro campos de visão escolhidos ao acaso para 

cada lâmina/repetição, perfazendo um total de 100 esporos por lâmina avaliada, 

Foram considerados como esporos germinados aqueles que apresentaram tubo 

germinativo, independente do seu comprimento. 

5.4.5 Análise dos dados 

O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado, 

com cinco tratamentos e cinco repetições para crescimento micelial totalizando 25 

unidades experimentais e quatro repetições para esporulação e germinação de 

esporos, totalizando 20 unidades experimentais para cada variável.  

A B 
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Os dados de crescimento micelial foram apresentados em taxa de 

crecimento micelial e crescimento micelial total, em centímetros (cm). Os dados de 

esporulação de Pythium sp. foram transformados em x=√x/100  e os dados reais 

apresentados em número de esporos.mL-1 de solução. Os dados de número de 

escleródios foram transformados em x=√x. Quanto à germinação de esporos os 

dados foram apresentados em percentagem de germinação dos esporos. Todos os 

dados foram submetidos à análise de variância e complementados pelo teste de 

comparação de médias de Scott Knott à 5 % de significância. Para a análise 

estatística utilizou-se o programa estatístico Genes (CRUZ, 2006).  

5.5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Conforme os dados apresentados nas Tabelas 11, 13 e 15 observa-se 

que os fosfitos apresentaram efeito significativo sobre redução do crescimento 

micelial dos fitopatógenos. A taxa de crescimento micelial não foi afetada para 

Pythium sp., ao passo para os fungos Fusarium semitectum e Sclerotinia 

sclerotiorum a taxa foi afetada pelos fosfitos de potássio em relação à testemunha. 

Uma característica do Pythium sp. que poderia explicar tal resultado é sua parede 

celular composta por celulose característico do filo Oomycota (GUERRA et al., 

2011), que pode ter dificultado a absorção e ação dos fosfitos. Quanto ao 

crescimento micelial, o tratamento destaque foi o fosfito Fitofos K Plus®, que 

apresentou maior eficiência para reduzir o crecimento micelial dos três fungos 

estudados (Tabelas 12, 14 e 16).  

Pode-se observar ainda que houve influência dos fosfitos sobre a 

esporulação de Pythium sp, com destaque para o fosfito Fitofos K Plus® que reduziu 

em 100% a produção de esporos do fungo. O fungo Fusarium semitectum não 

apresentou esporulação nas condições testadas. O número de escleródios formados 

de Sclerotinia sclerotiorum também sofreu influência dos fosfitos, sendo que para os 

fosfitos Microphito PK® e Fitofos K Plus® o fungo não produziu escleródios no 

período avaliado. 

A germinação dos esporos, avaliada para Pythium sp. e Fusarium 

semitectum foi significativamente reduzida sob o tratamento com os fosfitos, exceto 

com Reforce® para Pythium sp. O fosfito que provocou a maior redução de 
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germinação de esporos em relação à testemunha foi o Fitofos K Plus®, sendo esta 

redução de 89% para Pythium sp. e 92% para Fusarium semitectum. 

Tabela 11 - Fontes de Variação (FV), Graus de Liberdade (GL), Quadrado Médio (QM) para os 
caracteres Crescimento Micelial (CM, cm), Taxa de Crescimento Micelial (TCM), 
Esporulação (ESP, nº de esportos.mL-1), Germinação de Esporos (GE, %), Média e 
Coeficiente de Variação (CV) do ensaio in vitro com Pythium sp. em meio de cultura 
contento fosfitos de potássio. UTFPR, Dois Vizinhos - PR, 2015. 

        
FV GL 

QMe 
GL 

QMe 

CM TCM ESP GE 

Tratamento 4 54,751* 0,2128ns 4 20172,45* 5532,33* 

Resíduo 20 0,0794 0,0008 15 179,38 41,55 

Média - 5,87 0,45 - 1.278.922 51,50 

CV (%) -     4,8      6,1 - 14,4 9,0 

*, e ns Significativo para o teste F com p<0,05 e não significativo, respectivamente. 

Tabela 12 - Dados Médios de Crescimento Micelial (CM, cm), Taxa de Crescimento Micelial (TCM), 
Esporulação (ESP, nº de esportos.mL-1), Germinação de Esporos (GE, %) de Pythium 
sp. em meio de cultura contento fosfitos de potássio. UTFPR, Dois Vizinhos - PR, 2015. 

Tratamento CM TCM ESP GE 

Microphito PK 7,02a* 0,512a 331.000d 85b 

Fitofos K 6,90a
 

0,491a 3.097.41a 79b 

Reforce 7,48a 0,528a 664.781c 92a 

Fitofos K Plus 0,00b 0,098a 0,00000e 6,0c 

Testemunha 7,90a 0,636a 2.301.416b 95a 

CV (%) 4,8 6,1 14,4 9,0 

*Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si, ao nível de 5% de probabilidade, 
pelo teste de Scott Knott (p<0,05). 

Ogoshi (2011) em seu trabalho testou fosfito de potássio no controle de 

Colletotrichum gloeosporioide, avaliando crescimento micelial, germinação e 

formação de apressório. Os resultados obtidos pelo autor destacam as doses mais 

elevadas de fosfito de potássio utilizadas, de 5,0 mL.L-1 e 10,0 mL.L-1 em que houve 

menor porcentagem de conídios germinados. Além disso, estas foram as doses que 

mais inibiram o crescimento micelial do patógeno. 

O efeito de doses de fosfito de potássio sobre a germinação de 

conídios de Verticillium dahliae foi estudado em trabalho realizado por Ribeiro Júnior 

et al. (2006). Os autores constataram que em todas as doses utilizadas houve efeito 

tóxico na germinação dos conídios em estudo, sendo que nas doses de 2,5 e 5,0 

mL.L-1 a germinação foi de 0% e 1%. Em trabalho semelhante, Nojosa (2009) 



110 
 

trabalhou com Phoma costarricensis em cafeeiro e observou que o fosfito de 

potássio na dose 10 mL.L-1 inibiu o crescimento micelial em 62%. 

Em trabalho realizado por Santos (2008) para avaliar o efeito de fosfito 

no controle de doenças foliares de trigo in vitro e in sito, estudou concentrações de 

fosfitos sobre o crescimento micelial e germinação de conídios de Bipolaris 

sorokiniana. A autora observou que os fosfitos apresentaram efeito direto sobre o 

patógeno, sendo que um dos fosfitos (identificado como fosfito “A”) inibiu totalmente 

a germinação dos conídios na concentração de 1.000 mg.L-1. 

Tabela 13 - Fontes de Variação (FV), Graus de Liberdade (GL), Quadrado Médio (QM) para os 
caracteres Crescimento Micelial (CM, cm), Taxa de Crescimento Micelial (TCM), 
Germinação de Esporos (GE, %), Média e Coeficiente de Variação (CV) do ensaio in 
vitro com Fusarium semitectum em meio de cultura contento fosfitos de potássio.. 
UTFPR, Dois Vizinhos - PR, 2015. 

     
FV GL 

QMe 
GL 

QMe 

CM TCM GE 

Tratamento 4 64,94* 2,0335* 4 4895,63* 

Resíduo 20 0,009 0,0009 15     50,62 

Média - 1,76 0,569 - 52 

CV (%) - 5,6 5,2 -      10,6 

*Significativo para o teste F com p<0,05. 

Tabela 14 - Dados Médios de Crescimento Micelial (CM, cm), Taxa de Crescimento Micelial (TCM), 
Germinação de Esporos (GE, %) de Fusarium semitectum. UTFPR, Dois Vizinhos - PR, 
2015. 

Tratamento CM TCM GE 

Microphito PK 0,14c 0,283c 75,0b 

Fitofos K 0,04c 0,269c 76,0b 

Reforce 0,42b 0,319b 79,0b 

Fitofos K Plus 0,00c 0,267c 7,0c 

Testemunha 8,20a 1,7095a  99,0a 

CV (%) 5,6 5,2 10,6 

*Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de Scott Knott (p<0,05). 

Para Fusarium oxysporum f.sp. phaseoli, Caixeta et al. (2012) 

encontrou respostas análogas às obtidas no presente trabalho para Fusarium 

semitectum. Os autores verificaram que visualmente não foi houve diferença no 

crescimento micelial do patógeno, apresentando respostas irregulares nas placas de 

Petri. No entanto observou-se redução significativa na produção de conídios do 

fungo, o que não foi possível observar neste trabalho, uma vez que o fungo não 

produziu esporos nas condições testadas. Estes mesmos autores verificaram que os 



111 
 

fungos Sclerotinia sclerotiorum e Pseudocercospora griseola foram indiferentes ao 

fosfito de potássio nas doses testadas. 

Os dados demonstram que, de modo geral, o fosfito de potássio tem 

ação fungistática, uma vez que na maioria dos casos os fungos não cessaram 

completamente o seu crescimento. No caso de Pythium sp. e Fusarium semitectum, 

o fosfito Fitofos K Plus® demonstrou ação fungitóxica, uma vez que o produto 

impediu completamente o desenvolvimento do fungo, o que contraria a afirmação de 

Daniel e Guest (2006) de que os fosfitos não conseguem paralisar o crescimento 

micelial de Oomicetos, mas sim contê-los. 

Tabela 15 - Fontes de Variação (FV), Graus de Liberdade (GL), Quadrado Médio (QM) para os 
caracteres Crescimento Micelial (CM, cm), Taxa de Crescimento Micelial (TCM), Número 
de Escleródios (NE, nº de escleródios formados), Média e Coeficiente de Variação (CV) 
do ensaio in vitro com Sclerotinia sclerotiorum em meio de cultura contento fosfitos de 
potássio. UTFPR, Dois Vizinhos - PR, 2015. 

  
FV GL 

QMe 
GL 

QMe 

CM TCM NE 

Tratamento 4 33,25* 5,63* 4 11,13* 

Resíduo 20 0,41 0,03 20 0,13 

Média - 4,61 1,88 - 4,6 

CV (%) - 13,9 8,8 - 21,3 

*Significativo para o teste F com p<0,05. 

 

Tabela 16 - Dados Médios de Crescimento Micelial (CM, cm), Taxa de Crescimento Micelial (TCM), 
Número de Escleródios (NE, nº de escleródios formados) de Sclerotinia slcerotiorum em 
meio de cultura contento fosfitos de potássio. UTFPR, Dois Vizinhos - PR, 2015. 

Tratamento CM TCM NE 

Microphito PK 5,76b 2,00b 0c 

Fitofos K 2,44c 1,11c 8a 

Reforce 4,96b 1,86b 9a 

Fitofos K Plus 1,76c 0,84d 0c 

Testemunha 8,12a 3,56a 6b 

CV (%) 13,9 8,8 21,3 

*Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de Scott Knott (p<0,05). 

Avaliando o efeito in vitro de diferentes moléculas, inclusive fosfito de 

potássio (12% de P2O5, 27% de K2O e 27% de SiO2) na dose de 6 mL.L-1, sobre o 

crescimento micelial de Rhizoctonia solani, Schurt et al. (2013) constataram que o 

crescimento micelial de R. solani foi significativamente (p<0,05) inibido pelo fosfito 

de potássio. Os autores sugerem um possível efeito osmótico provocado pela 

elevada concentração salina deste produto. 
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Araújo et al. (2008) compararam a ação de diferentes concentrações 

de fosfito de potássio e do polissacarídeo ulvana sobre Colletotrichum 

gloeosporioides in vitro avaliando crescimento micelial. Os autores constataram que 

a ulvana não afetou o crescimento, ao passo que a ação do fosfito foi menor quando 

o pH da solução do produto foi corrigido, sugerindo interferência da característica 

ácida do produto sobre o desenvolvimento do fungo. 

Testando a eficiência de diferentes formulações comerciais de fosfitos 

de potássio no controle de Colletotrichum gloeosporioides in vitro, Araújo et al. 

(2010) observaram atividade direta dos fosfitos de potássio sobre o crescimento 

micelial, além de que a ação dos fosfitos in vitro foi menor nas formulações com pH 

mais elevado, concordando com o trabalho anterior, de que a acidez do fertilizante 

possa interferir diretamente no desenvolvimento do fungo. 

Moura et al. (2014), avaliando o efeito antifúngico de hidrolato de 

carqueja (Baccharis trimera) sobre Pseudocercospora vitis, Cercospora kaki e 

Hemileia vastatrix verificaram que o hidrolato de carqueja, mesmo em maiores 

concentrações não inibiu a germinação nem o desenvolvimento de tubos 

germinativos dos esporos dos três fungos avaliados e o único tratamento que afetou 

negativamente os fungos foi o fungicida. 

Mello et al. (2005) avaliaram o efeito de extratos de plantas, resíduos 

animais e subprodutos industriais no desenvolvimento micelial e na produção de 

escleródios de Sclerotinia sclerotiorum in vitro e observaram que o óleo de Nim foi 

eficaz na inibição do crescimento micelial, o composto orgânico mostrou-se eficiente 

na inibição do crescimento micelial e produção de escleródios. 

O efeito observado pelos fosfitos sobre o crescimento micelial, 

esporulação e na germinação de esporos evidencia o modo de ação direto deste 

produto. Segundo Guest e Grant (1991), a ação dos fosfitos pode ser direta sobre o 

patógeno ou ainda indireta, através da indução de resistência. 

5.6 CONCLUSÕES 

O fosfito de potássio possui ação direta de inibição do crescimento 

micelial de Fusarium semitectum, Pythium sp. e Sclerotinia sclerotiorum. 
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A ação direta do fosfito de potássio sobre Fusarium semitectum, 

Pythium sp. e Sclerotinia sclerotiorum caracteriza-se como fungistática. 

O fosfito Fitofos K Plus apresenta maior capacidade de supressão do 

crescimento micelial, esporulação e germinação de esporos em comparação aos 

demais fosfitos testados. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Trabalhos inovadores como este buscam elucidar de forma simplificada 

algumas temáticas, a fim de suprir a demanda por informações, neste caso, no 

campo da indução de resistência via tratamento de sementes. Considerando os 

objetivos traçados e os resultados obtidos pode-se inferir que o fosfito de potássio 

apresenta modos de ação variados. Constatou-se sua capacidade como indutor de 

resistência, para o tratamento de sementes de soja e para o controle in vitro de 

Pythium sp., Fusarium semitectum e Sclerotinia sclerotiorum. 

Entretanto, esses resultados trazem à tona a necessidade de que 

sejam aprofundadas as investigações em indução de resistência em plantas, 

especialmente via tratamento de sementes. Dentre as diversas substâncias abióticas 

que podem ser utilizadas para tal, os fosfitos de potássio ocupam posição de 

destaque por apresentarem potencial como elicitor. 

Neste sentido, tornam-se necessários mais estudos utilizando 

dosagens/concentrações, formas de aplicação e utilizando-se avaliações temporais. 

Da mesma forma, estudos que permitam obter resultados em nível de campo 

incluindo inoculação de patógenos, pela sua grande importância, formas 

diferenciadas de tratar as sementes com fosfitos merecem ser investigadas. 

Assim, pode-se buscar concentrações que não se apresentem como 

fitotóxicas ao embrião das sementes, ao mesmo tempo em que sejam eficazes no 

controle dos fitopatógenos. Importante ainda, testar diferentes genótipos de soja, 

avaliando efeito sobre a nodulação e seu desempenho em campo. 

Diante do que foi exposto, evidencia-se a necessidade de buscar novas 

alternativas para o controle de fitopatógenos. Sendo o tratamento de sementes uma 

das medidas mais eficientes, considerando a simplicidade e a menor utilização de 

defensivos quando comparado à aplicação a campo, e havendo a possibilidade de 

utilizar produtos menos tóxicos e não menos eficientes como os fosfitos de potássio, 

como uma alternativa principalmente em sistemas de produção orgânica. 


