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RESUMO 

 
O controle químico com fungicidas é a principal medida de controle da mancha-em-rede da cevada, 
causada pelo fungo Pyrenophora teres. Relatos frequentes da dificuldade no controle desse patógeno por 
fungicidas recomendados para tal têm sido observados, o que pode ser decorrência da redução da 
sensibilidade ou mesmo de resistência do patógeno aos fungicidas. Grande parte dos produtos disponíveis 
no mercado são compostos por princípio ativos pertencentes a grupos químicos distintos.  Porém, existem 
poucos estudos sobre a sensibilidade in vitro desses produtos. Sendo assim, o objetivo desse trabalho foi 
avaliar a sensibilidade in vitro a um fungicida composto por mais de uma molécula. Para isso, utilizou-se 
isolados de P. teres, submetidos a crescimento em meio de batata-dextrose-ágar (BDA) suplementado com 
o fungicida composto por dois ingredientes ativos (Azoxistrobina+Benzovindiflupir) nas concentrações: 0; 
0,5; 1; 3; 6 e 10 ppm. O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado com três 
repetições. O crescimento micelial, expresso pelo diâmetro das colônias, foi determinado após sete dias de 
incubação a 23±2 °C no escuro. A dose efetiva que inibe 50% do crescimento micelial (CI50) para cada 
isolado foi estimada por regressão linear e posteriormente realizou-se teste de média para verificar 
diferenças estatísticas entre os isolados. Foram observadas diferenças entre os isolados, apesar de apenas 
um ser classificados como moderadamente sensível, enquanto os outros foram considerados altamente 
sensíveis. Mostrando que existem diferentes níveis de sensibilidade entre os isolados obtidos de uma 
mesma região. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Cevada; Mancha-em-rede; Sensibilidade a fungicida; Drechslera teres. 

 
1 INTRODUÇÃO 
 

No Brasil a cevada (Hordeum vulgare L.) se destaca como uma das principais 
culturas de inverno e sua produção é destinada principalmente para a indústria cervejeira. 
As doenças fúngicas destacam-se entre os fatores limitantes do seu cultivo, dentre elas 
merece destaque a mancha-em-rede, causada por Pyrenophora teres.  

O controle químico com fungicidas é o principal método de controle dessa doença 
no sul do Brasil. Nos últimos anos, tem sido recorrente observações de casos de controle 
químico deficiente na região centro-sul do Paraná, o que tem suscitado a possibilidade de 
estar ocorrendo redução da sensibilidade ou mesmo de resistência do patógeno aos 
fungicidas utilizados.  A aplicação continua de um mesmo fungicida químico em uma 
mesma safra, ou em safras seguidas, pode resultar na redução da sensibilidade ou até no 
surgimento de resistência dos patógenos à fungicidas. Não há relatos de redução de 
sensibilidade ou resistência desse patógeno à fungicidas no Brasil (GHINI e KIMATI, 
2000). 

A aplicação de misturas de ingredientes ativos faz parte da recomendação de 
controle de mancha-em-rede no Brasil, sendo inclusive recomendado pelo FRAC (2019). 
No entanto, há uma escassez de informação sobre a sensibilidade in vitro desses 
produtos. A maioria dos produtos recomendados para a cultura possuem em sua 
formulação princípios ativos pertencentes a diferentes grupos químicos.  Acredita-se que 
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as duas moléculas combinadas possuem maior poder fungitóxico devido à inserção de 
mais um modo de ação (EMBRAPA, 2015). 

A fungitoxicidade de uma determinada substância química é quantificada pela CI50 
(concentração inibitória), e se refere à concentração do ingrediente ativo que inibe 50% do 
crescimento micelial ou da germinação de esporos. Esse parâmetro tem sido utilizado na 
avaliação da ocorrência de redução de sensibilidade ou mesmo resistência de fungos 
fitopatogênicos (EDGINGTON et al., 1971; REIS et al., 2010).  

Este estudo explorou a hipótese de que estaria ocorrendo à redução da 
sensibilidade de P. teres a alguns fungicidas empregados no controle de mancha-em-
rede. Assim, o objetivo desse trabalho foi avaliar a sensibilidade in vitro dos isolados a 
fungicidas compostos por dois grupos químicos distintos. 

 
2  MATERIAIS E MÉTODOS 
 

O experimento foi conduzido no Laboratório de Fitossanidade da Universidade 
Estadual de Maringá (UEM). O delineamento experimental adotado foi inteiramente 
casualizado, com três repetições. Foram testados isolados de P. teres oriundos do estado 
do Paraná. O fungicida utilizado possuía em sua composição duas moléculas de grupos 
químicos distintos (Azoxistrobina + Benzovindiflupir), sendo uma pertencente ao grupo 
das estrobirulinas e outra carboxamida. 

As doses de fungicidas analisadas foram: 0; 0,5ppm; 1ppm; 3ppm; 6ppm; 10ppm. 
O fungicida foi adicionado ao meio de cultura batata-dextrose-ágar (BDA; 250 g de batata; 
20 g dextrose e 20 g ágar) a uma temperatura de 45-50°C e homogeneizado com o 
auxílio de um agitador. Um disco de micélio de com 4,0mm de diâmetro foi retirado das 
margens de uma colônia de sete dias de crescimento e transferido para uma placa de 
petri contendo 15 ml de meio de cultura e as diferentes concentrações de fungicida. As 
placas foram mantidas em câmara de crescimento de fungos a 23±2 °C por sete dias, e 
após esse período foi determinado o diâmetro das colônias. A dose efetiva que inibe 50% 
do crescimento micelial (CI50) foi estimada por regressão linear para cada isolado.   

A diferenciação dos isolados dentro de cada fungicida foi realizada com base na 
CI50 de cada isolado, sendo significativo a 1% de probabilidade através do teste de Scott-
Knott. A homogeneidade dos dados foi verificada pelo teste de Bartlett (p<0,01). As 
análises foram realizadas através do software SISVAR 5.6. 

Para a caracterização da sensibilidade dos isolados aos fungicidas utilizou-se como 
critério a classificação de Edgington et al. (1971), onde, os isolados que apresentassem 
CI50 <1 mg/L são considerados altamente sensíveis. Os que apresentassem CI50 entre 1 e 
10 mg/L são considerados moderadamente sensíveis e os isolados que apresentassem 
CI50 ≥ 50 mg/L são considerados insensíveis. Para isolados que apresentam CI50 entre 10 
mg/L e 50 mg/L foi utilizada a adaptação de Kimura et al. (2001), sendo estes 
considerados de baixa sensibilidade. Dessa forma, os isolados foram comparados 
separadamente de acordo com o gênero que representam. 

 
3  RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Atendidas as pressuposições básicas para a análise de variância, os dados foram 
submetidos à Anova e, foram significativos pelo teste F (p < 0,01). Verificou-se que os 

isolados apresentaram-se altamente sensíveis aos fungicidas com valores de CI50 entre 
0,46 e 0,89, exceto o isolado UEM-5048 apresentou-se moderadamente sensível para o 
fungicida Azoxistrobina + Benzovindiflupir, por apresentar valores de CI50 superiores a 
1ppm. O efeito na sensibilidade fúngica causado por essa mistura já foi relatado por 
Nossllala, (2016) em Corynespora casiicola e por Lopes et al., (2015) em Colletotrichum 
gloeosporioides in vitro. Os dados de sensibilidade in vitro obtidos para os produtos 
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compostos pela mistura de Azoxistrobina + Benzovindiflupir estão expostos nesse estudo 
(Tabela 1).  
 
Tabela 11. Concentração inibitória de 50% do crescimento micelial (CI50) de isolados de 
Pyrenophora teres aos fungicidas pertencentes aos grupos químicos Estrobirulina + Carboxamida. 

Isolados  Fungicidas (mg/L) 

  Azoxistrobina + Benzovindiflupir 

UEM-5003  0,56 cc 

UEM-5004 0,53 b 

UEM-5005 0,53 b 

UEM-5006 0,55 b 

UEM-5007 0,65 d 

UEM-5008 0,67 d 

UEM-5009 0,46 a 

UEM-5010 0,66 d 

UEM-5012 0,53 b 

UEM-5013 0,52 b 

UEM-5014 0,58 c 

UEM-5019 0,62 c 

UEM-5020 0,59 c 

UEM-5021 0,59 c 

UEM-5022 0,78 g 

UEM-5023 0,76 f 

UEM-5036 0,83 h 

UEM-5037 0,79 g 

UEM-5038 0,76 f 

UEM-5039 0,79 g 

UEM-5040  0,83 h 

UEM-5041  0,78 g 

UEM-5043  0,81 g 

UEM-5044  0,89 i 

UEM-5045  0,82 g 

UEM-5046  0,79 g 

UEM-5047  0,70 e 

UEM-5048  1,08 j 

UEM-5049  0,74 f 

UEM-5050  0,70 e 

UEM-5051  0,53 b 

UEM-5052  0,76 f 

UEM-5053  0,73 f 

MÉDIA  0,68 

P <0,01   

CV%  3,43 
c Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si de acordo com o teste Scott-Knott, a 1% de 

probabilidade. 

4  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Os insolados apresentaram diferenças de sensibilidade entre os isolados utilizados 
no estudo, sendo um deles considerado moderadamente sensível, enquanto os demais 
foram classificados como altamente sensíveis ao fungicida utilizado no ensaio.    Os 
resultados obtidos serão utilizados posteriormente em estudos de sensibilidade utilizando 
um maior número de isolados e de fungicidas. 
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