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RESUMO
Há várias décadas, os compostos clorados são utilizados na desinfecção
hospitalar, como domissanitários, no tratamento de águas para consumo humano ou
recreacionais, no controle de doenças no pós-colheita de alimentos, entre outras.
Entretanto, há pouca informação sobre sua eficácia no controle de doenças fúngicas
em cultivares de importância econômica. Neste trabalho, as eficácias de três
desinfetantes clorados (hipoclorito de cálcio, dicloroisocianurato de sódio e dióxido
de cloro) foram testadas e comparadas no controle dos fungos Colletotrichum
gloeosporioides causador da Antracnose no jiló (Solanum gilo), em campo, e do
Cercospora coffeicola causador da Cercosporiose no café (Coffea arabica), in vitro e
em mudas. Os ensaios microbiológicos in vitro constataram a eficácia na redução da
viabilidade do fungo Cercospora coffeicola (> 3 logs) quando se utilizou o hipoclorito
de cálcio (> 400 ppm) e o dicloroisocianurato de sódio (> 400 ppm), ambos para
tempos de contato mínimo de 2 min. Já as doses de dióxido de cloro testadas (140 a
280 ppm) foram menos eficientes, com reduções logarítmicas de 1,4 logs, para
tempo de contato mínimo de 2 min. Mudas de café tratadas com os mesmos
desinfetantes (0,4g.L-1 de hipoclorito de cálcio, 0,4g.L-1 de dicloroisocianurato de
sódio, 2mL.L-1 e 4mL.L-1 de dióxido de cloro a 7%) apresentaram resultados distintos
daqueles observados in vitro. Houve superioridade da ação do hipoclorito de cálcio,
com reduções significativas tanto na incidência da doença como na desfolha
causada pela Cercosporiose. Os outros desinfetantes não foram significativamente
eficazes em controlar a doença, inclusive com aumento excessivo de desfolha no
caso do dicloroisocianurato de sódio. No experimento em campo realizado com a
cultura de jiló (Solanum gilo) frente ao fungo Colletotrichum gloeosporioides, as
doses de 1g.L-1 de calda de hipoclorito de cálcio e a mesma dose para o
dicloroisocianurato de sódio, resultaram em menor incidência de Antracnose (70,5%
e 38,6%, respectivamente) em relação a testemunha. Já o dióxido de cloro (em
solução a 7% nas doses de 2mL.L-1) não apresentou nenhuma redução na
incidência da doença.
Palavras
chave:
cercosporiose,
antracnose,
hipoclorito
de
cálcio,
dicloroisocianurato de sódio, dióxido de cloro, teste em campo, in vitro, café, jilo

ABSTRACT
Use of chlorinated disinfectants to control anthracnose in scarlet
eggplant (Solanum gilo) and Cercospora leaf spot on coffee seedlings (Coffea
arabica).
For several decades, chlorine compounds are used in hospital disinfection,
household cleaning, in the treatment of drinking or recreational water, to control
postharvest diseases in food, among others. However, there is little information about
its effectiveness in controlling fungal diseases in economically important cultivars. In
this study, the efficacies of three chlorinated disinfectants (calcium hypochlorite,
sodium dichloroisocyanurate and chlorine dioxide) were tested and compared,
against fungi that causes Anthracnose (Colletotrichum gloeosporioides) in scarlet
eggplant (Solanum gilo), and that causes Cercospora leaf spot (Cercospora
coffeicola) on coffee (Coffea arabica). In vitro microbiological tests verified the
effectiveness of these disinfectants in reducing (> 3 logs) the viability of the fungus
Cercospora coffeicola when using calcium hypochlorite (> 400 ppm) and sodium
dichloroisocyanurate (> 400 ppm), both for at least 2 min contact time. Chlorine
dioxide doses tested (140 to 280 ppm) were less efficient with 1.4 log reduction for a
minimum contact time of 2 min. Coffee seedlings treated with the same disinfectants
(0.4 g.L-1 calcium hypochlorite, 0.4 g.L-1 sodium dichloroisocyanurate, 2 mL.L-1, and 4
mL.L-1 of 7% chlorine dioxide showed different results from those observed in vitro.
There is a clear superiority of calcium hypochlorite action, with significant reductions
in both the incidence of the disease, and in the defoliation The other disinfectants
were not significantly effective in disease controlling, including an additional increase
in defoliation caused by sodium dichloroisocyanurate. Field experiment conducted
with scarlet eggplant culture, applied doses of 1g.L-1 calcium hypochlorite or sodium
dichloroisocyanurate, resulting in a lower incidence of Anthracnose (70.5% and
38.6%, respectively) compared to control. The chlorine dioxide (7% in solution at the
doses of 2 mL.L-1) showed no reduction disease incidence.
Keywords: cercospora leaf spot, anthracnose, calcium hypochlorite, sodium
dichloroisocyanurate, chlorine dioxide, field test, in vitro.

Lista de ilustrações
Figura 1 - Sintomas de antracnose, causada por Colletotrichum sp., em pimentão
(A), jiló (B) e pimenta malagueta (C) e detalhe de lesão com esporulação abundante
do patógeno (D). ....................................................................................................... 18
Figura 2 - Conídios de isolados de Colletotrichum gloeosporioides. ......................... 19
Figura 3 - Lesões em folhas de cafeeiro causadas pelo fungo Cercospora coffeicola.
.................................................................................................................................. 20
Figura 4 - Esporodóquios do fungo Cercospora coffeicolla no centro de lesão em
folha de cafeeiro ........................................................................................................ 21
Figura 5 - Muda de café (Coffea arabica) plantada em tubete ................................. 23
Figura 6 - Diagrama da distribuição das espécies ácido hipocloroso e íon hipoclorito
em função do pH. ...................................................................................................... 25
Figura 7 - Esquema da diluição seriada para determinação de conídios de
Cercospora coffeicola viáveis. ................................................................................... 33
Figura 8 - Diagrama de distribuição de blocos e mudas de cafeeiro. Cada um dos
símbolos
corresponde a 5 mudas. ....................................................................... 39
Figura 9 - Distribuição dos blocos e mudas do cafeeiro. ........................................... 39
Figura 10 - Incidência média da antracnose em cultura de jiló com os diferentes
tratamentos após 45 dias do início do experimento. Colunas com as mesmas letras
não diferem entre si pelo teste de Duncan ao nível de 5% de significância. ............. 45
Figura 11 - Curva de progresso da incidência (CPI) da cercosporiose em mudas de
cafeeiros submetidos a tratamentos com desinfetantes clorados. ............................ 49
Figura 12 - Curva de progresso da desfolha (CPDes) em mudas de cafeeiros
submetidos a tratamentos com desinfetantes clorados. ............................................ 52

Lista de tabelas
Tabela 1 - Concentração de matéria ativa e fórmulas de derivados clorados ........... 24
Tabela 2 - Demonstrativo das doses aplicadas por tratamento no experimento com
jiló (Solanum gilo) ...................................................................................................... 36
Tabela 3 - Diagrama de distribuição dos tratamentos entre os blocos ...................... 37
Tabela 4 - Demonstrativo das doses aplicadas por tratamento no experimento com
mudas de café (Coffea arabica) ................................................................................ 40
Tabela 5 - Efeito da desinfecção com hipoclorito de cálcio, dicloroisocianurato de
sódio e dióxido de cloro sobre esporos de Cercospora coffeicola expresso em
logarítimo da população e número de reduções decimais. Log P seguidos pela
mesma letra na coluna não diferem entre si ao nível de 5% pelo teste de Tukey. .... 42
Tabela 6 - Aplicações dos tratamentos na cultura de Jiló com suas respectivas datas
e condições climáticas............................................................................................... 44
Tabela 7 - Número de plantas com sinais de doença em cada parcela das repetições
de cada tratamento. As médias seguidas pela mesma letra não diferem
estatisticamente entre si segundo o Teste de Duncan ao nível de 5% de
significância. .............................................................................................................. 44
Tabela 8 - Análise de variância (ANOVA) dos tratamentos realizados na cultura do
Jiló. ............................................................................................................................ 45
Tabela 9 - Resultados de incidência da cercosporiose nas mudas de cafeeiro com
respectivo teste de médias, por avaliação e AACPI. Médias seguidas pela mesma
letra na coluna não diferem entre si ao nível de 5% pelo teste de Duncan. .............. 49
Tabela 10 - Resultados de desfolha nas mudas de cafeeiro com respectivo teste de
médias, por avaliação e de AACPDes. Médias seguidas pela mesma letra na coluna
não diferem entre si ao nível de 5% pelo teste de Duncan. ...................................... 51

Lista de Abreviaturas e Siglas

AACPDes

Área abaixo da curva de progresso da desfolha

AACPI

Área abaixo da curva de progresso da incidência

ANOVA

Análise de variância

CPDes

Curva de progresso da desfolha

CPI

Curva de progresso da incidência

CV

Coeficiente de variação

DP

Desvio padrão

GAPDH

Gliceraldeido-3-fosfato desidrogenase

GL

Graus de liberdade

Log P

Logarítmo da População microbiológica

QM

Quadrado Médio

RD

Redução decimal

SQ

Soma dos quadrados

UFC

Unidade formadora de colônia

UV

Ultravioleta

Lista de Símbolos

N
(esporos/mL)

Concentração de esporos recuperada expressa em

No

Concentração inicial de esporos expressa em (esporos/mL)

SUMÁRIO
1 INTRODUÇÃO ....................................................................................................... 14
2 OBJETIVOS ........................................................................................................... 16
3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA .................................................................................. 17
3.1 Doenças em estudo, hospedeiros e patógenos: ................................................. 17
3.1.1 Antracnose: ...................................................................................................... 17
3.1.2 A cercosporiose ou olho pardo: ........................................................................ 19
3.2 Desinfetantes clorados: ....................................................................................... 23
3.2.1 Mecanismos de desinfecção com cloro: ........................................................... 26
3.2.1.1 Hipoclorito de cálcio: ..................................................................................... 27
3.2.1.2 Dicloroisocianurato de Sódio: ........................................................................ 28
3.2.1.3 Dióxido de Cloro: ........................................................................................... 29
4 MATERIAIS E MÉTODOS ..................................................................................... 31
4.1 Teste in vitro dos desinfetantes frente ao fungo Cercospora coffeicola: ............. 31
4.1.1 Isolamento e obtenção do inóculo do fungo Cercospora coffeicola para teste in
vitro:........................................................................................................................... 31
4.1.2 Teste de eficácia in vitro com o fungo isolado Cercospora coffeicola: ............. 32
4.1.3 Análise estatística:............................................................................................ 34
4.2. Teste em campo de eficácia dos desinfetantes na cultura de Jiló (solanum gilo):
.................................................................................................................................. 35
4.2.1 Caracterização da cultura do jiló: ..................................................................... 35
4.2.2 Tratamentos utilizados e delineamento experimental:...................................... 35
4.2.3 Determinação da incidência de antracnose:..................................................... 37
4.2.4 Análise estatística:............................................................................................ 38
4.3 Testes de eficácia dos desinfetantes com mudas de café (Cercospora coffeicola):
.................................................................................................................................. 38
4.3.1 Caracterização das mudas de café: ................................................................. 38
4.3.2 Tratamentos utilizados e delineamento experimental:...................................... 38
4.3.3 Determinação da incidência e desfolha da cercosporiose no experimento: ..... 40
4.4.4 Análise estatística:............................................................................................ 41
5 RESULTADOS E DISCUSSÃO: ............................................................................ 42
5.1 Teste in vitro para determinação da eficácia dos desinfetantes no controle da
cercosporiose: ........................................................................................................... 42
5.2 Eficácia dos tratamentos contra incidência de antracnose em jiló: ..................... 43
5.3 Eficácia dos tratamentos contra a incidência da cercosporiose em café:............ 48
6 CONCLUSÔES ...................................................................................................... 53
7 COMENTÁRIOS SOBRE A CONTINUAÇÃO DESTE TRABALHO...................... 54
REFERÊNCIAS ........................................................................................................ 55

14

1 INTRODUÇÃO
Os desinfetantes clorados como o hipoclorito de cálcio, o dicloroisocianurato de
sódio e o dióxido de cloro, vêm sendo utilizados, por várias décadas, como
oxidantes da matéria orgânica e agentes desinfetantes sobre microrganismos,
patogênicos ou não, presentes na água (LOURENÇÃO, 2009).
No Brasil, compostos como estes vêm sendo amplamente utilizados como
desinfetantes em diversas aplicações como a desinfecção de superfícies em áreas
limpas, domissanitários, tratamento de água para consumo humano, águas
recreacionais, desinfecção hospitalar, controle de doenças em alimentos póscolheita, entre outras (LOURENÇÃO, 2009; RESENDE, 2009; COSTA; ZAMBOLIM;
RODRIGUES,2007).
Tamanha amplitude de ação se deve a diversos mecanismos de desinfecção
que estão descritos neste trabalho. Devido a estes mecanismos, são raros os casos
nos quais microorganismos adquirem resistência a esses produtos o que os tornam
opções bastante interessantes no controle microbiológico. Outra característica
importante é sua rápida ação de contato que tende a eliminar os microorganismos
em pouco tempo e em baixas concentrações de ativo. (LOURENÇÃO, 2009; SILVA,
2007).
Dentro do contexto de controle microbiológico, há uma carência de informações
científicas que possam validar o efeito desinfetante destes produtos no controle de
doenças de plantas, em especial nas fases de pré-colheita na agricultura. O Brasil é
mundialmente conhecido como pioneiro em tecnologias agrícolas inovadoras,
favorecido por sua condição climática, extensão territorial e a diversidade de culturas
para consumo alimentar e industrial (RESENDE, 2009).
Variedades de plantas cultivadas, interessantes pelo bom desempenho
agronômico e pela preferência dos consumidores, geralmente aliam certa
vulnerabilidade a agentes fitopatogênicos. A convivência com patógenos já
presentes em determinadas áreas, torna-se um ônus obrigatório dentro da
agricultura moderna. Assim a exploração comercial de diversos tipos de culturas,
como as de uvas finas, morango, maçã, batata, café e hortaliças, por exemplo, seria
impossível sem o emprego de bactericidas e fungicidas em locais ou épocas sujeitas
à incidência de doenças específicas.
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Aumentar a produtividade, impedindo perdas na agricultura, principalmente
pela ação de pragas é tarefa constante por parte de todos os profissionais que
atuam nesse setor. Frente à escassez de informações, o presente trabalho objetiva
avaliar o efeito da aplicação de desinfetantes clorados em culturas de grande
interesse comercial como o café e jiló, com o intuito de controlar doenças comuns
destas plantas como a cercosporiose e a antracnose respectivamente. O resultado
esperado seria reduzir a utilização de defensivos agrícolas, com consequente
redução nos impactos ambientais aparentes e, futuramente, reduzir a ocorrência de
fungos responsáveis por patologias e perdas preocupantes nas produções agrícolas.
(RESENDE, 2009).
Como o café (Coffea arabica) é uma “commodity” de grande importância na
exportação brasileira e também no consumo interno, têm-se priorizado estudos para
minimizar as perdas nas lavouras e doenças são consideradas como o principal fator
de perdas no cafeeiro (SOUZA, 2007).
A cercosporiose do café, objeto deste estudo, causada pelo fungo Cercospora
coffeicola também conhecida como olho pardo, mancha circular, mancha parda ou
olho de pombo, é uma doença bastante antiga nos cafezais brasileiros e das
Américas, datado, no Brasil de 1887 (GODOY; BERGAMIM FILHO; SALGADO,
1997).
A família Solanaceae compõe ampla variedade de plantas com grande
interesse econômico, dentre elas o jiló (Solanum Gilo). Por esta razão, o estudo e
compreensão das doenças relacionadas às solanáceas é de grande importância,
dentre elas, a antracnose que é uma doença causada por espécies do fungo
Colletotrichum que resulta em grandes perdas (GODOY; BERGAMIM FILHO;
SALGADO, 1997).
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2 OBJETIVOS
Avaliar os efeitos da aplicação de soluções de hipoclorito de cálcio,
dicloroisocianurato de sódio e dióxido de cloro para controle, em campo, das
doenças antracnose do jiló (Solanum Gilo), causada pelo fungo Colletotrichum
gloeosporioides, e cercosporiose de café (Coffea arábica), causada pelo fungo
Cercospora coffeicola, apresentando os resultados com embasamentos estatísticos.
Avaliar

a

eficácia

dos

mesmos

compostos

clorados,

em

diferentes

concentrações e tempos de ação, como agentes desinfetantes por meio de ensaio
microbiológico in vitro com o fungo isolado Cercospora coffeicola.
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

3.1 Doenças em estudo, hospedeiros e patógenos
Os

fungos

são

organismos

eucariotas,

aclorofilados,

filamentosos,

multicelulares e que normalmente se reproduzem através esporos (MIZUBUTI;
MAFFIA, 2006).
Dentro deste trabalho, as culturas escolhidas para estudo foram mudas de
cafeeiro cultivado em tubetes, e o jiló em cultura convencional. Nestas culturas
destacam-se as doenças fúngicas antracnose para o jiló e cercosporiose para o
café. São doenças mundialmente conhecidas e com resultados prejudiciais para a
planta quando não ocorrer o manejo adequado.

3.1.1 Antracnose:
Esta doença é uma das mais importantes doenças fúngicas em condições de
clima ameno a quente e com alta umidade, que é causada pelo fungo Colletotrichum
gloeosporioides. Em locais com histórico de ocorrência do fungo e em épocas
chuvosas, a doença pode afetar 100% dos frutos em pouco tempo (GODOY;
BERGAMIM FILHO; SALGADO, 1997).
O fungo ataca todos os órgãos da parte aérea, mas geralmente os frutos
exibem sintomas típicos. Nestes, manifestam-se em forma de depressão circular de
diâmetro variável conforme Figura 1. Sob condições de ambiente úmido, aparecem
cirros na parte deprimida, que são massas de conídios de cor rosada, produzidos
em acérvulos. Em folhas e ramos, sintomas manifestam-se em forma de pequenas
lesões necróticas de contornos circulares a alongados (GODOY; BERGAMIM
FILHO; SALGADO, 1997).
O Colletotrichum gloeosporioides é um fungo que produz conídios unicelulares,
hialinos, ovóides, em acérvulos (Figura 2). A fase sexual do fungo é Glomerella
cingulata. Conídios só são liberados dos cirros na presença de um filme de água,
devido à presença de substância mucilaginosa que aglutina os conídios e inibe sua
germinação. Conídios são facilmente disseminados pela água da chuva e ventos

18

dentro e entre culturas. Sementes podem se constituir numa importante fonte de
inóculo

responsável

pela

introdução

do

fungo

em

áreas

indenes

(área

reconhecidamente sem transmissão de uma determinada doença, mas cujas
condições

ambientais

favorecem

a

instalação

da

transmissão)

(GODOY;

BERGAMIM FILHO; SALGADO, 1997).
A família Solanaceae, hospedeira do fungo, inclui uma ampla variedade de
plantas com grande interesse econômico, tais como tomate, pimenta, pimentão,
berinjela e jiló, entre outras, conforme Figura 1 (CASTILHO; REIS; HENZ, 2007).

Figura 1 - Sintomas de antracnose, causada por Colletotrichum sp., em pimentão (A),
jiló (B) e pimenta malagueta (C) e detalhe de lesão com esporulação
abundante do patógeno (D).
Fonte: CASTILHO; REIS; HENZ, 2007 p.04.

Os conídios do fungo Colletotrichum gloeosporioides apresentam ápices
arredondados conforme demonstrado na Figura 2 abaixo:
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Figura 2 - Conídios de isolados de Colletotrichum gloeosporioides.
Fonte: CASTILHO; REIS; HENZ, 2007 p.07.

Estudos recentes têm mostrado que o fungo apresenta elevada severidade por
determinadas culturas dentro das solanáceas. Assim, Colletotrichum que ataca o
pimentão não apresenta agressividade ao jiló. Dados dessa natureza indicam a
necessidade de estudos detalhados com grande número de isolados do fungo, pois
podem trazer importantes subsídios aos melhoristas (GODOY; BERGAMIM FILHO;
SALGADO, 1997).

3.1.2 A cercosporiose ou olho pardo:
A cercosporiose, também conhecida como olho pardo, mancha circular,
mancha parda ou olho de pombo, é uma das doenças mais antigas nas Américas,
tendo sido relatada no Brasil em 1887. Atualmente está presente de forma endêmica
em quase todas regiões que apresentem condições favoráveis (solos pobres),
constituindo-se numa doença de importância econômica, causando desfolha e
reduzindo a produção, além dos prejuízos na depreciação da qualidade do café. Em
condições

de

viveiro,

causa

desfolha

intensa,

provocando

atraso

no
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desenvolvimento

e

raquitismo

das

plantas

(GODOY;

BERGAMIM

FILHO;

SALGADO, 1997).
Os sintomas nas folhas manifestam-se como manchas de configuração mais
ou menos circular, com 0,5-1,5 cm de diâmetro, de coloração pardo-clara ou
marrom-escura, com centro branco acinzentado, envolvidas por anel arroxeado,
dando a ideia de um olho conforme Figura 3. No centro das lesões, em estádio mais
avançado, geralmente são observadas pequenas pontuações pretas, que constituem
as estruturas de frutificação do fungo. As folhas atacadas caem rapidamente,
ocorrendo desfolha e seca dos ramos. A desfolha é causada pela grande produção
de etileno no processo de necrose, bastando uma lesão por folha para causar sua
queda (GODOY; BERGAMIM FILHO; SALGADO, 1997).

Figura 3 - Lesões em folhas de cafeeiro causadas pelo fungo Cercospora coffeicola.
Fonte:(LIBERATO; SHIVAS, 2013)

Nos frutos, as lesões começam a aparecer quando estes estão ainda
pequenos, aumentando o ataque no início da granação. As lesões permanecem até
o amadurecimento dos frutos. Seu aparecimento ocorre principalmente nas partes
mais expostas à insolação, na forma de pequenas manchas castanhas, deprimidas,
que se alongam no sentido das extremidades. À medida que as manchas
envelhecem, assumem um aspecto ressecado e escuro, fazendo com que a casca,
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nessa parte, fique aderente à semente, o que, em ataques mais severos, causa seu
“chochamento” (GODOY; BERGAMIM FILHO; SALGADO, 1997).
O agente etiológico da doença é o fungo Cercospora coffeicola, pertencente à
família

Dematiaceae,

ordem

Moniliales,

classe

Deuteromycetes.

(GODOY;

BERGAMIM FILHO; SALGADO, 1997).
Esporodóquios escuros do fungo são formados no centro das lesões, onde os
conidióforos septados e cilíndricos são agrupados em fascículos mais ou menos
compactos conforme Figura 4. O fungo produz conídios hialinos, multiseptados, com
100-270 μm de comprimento por 3-4 μm de diâmetro, afilando-se para a
extremidade distal (GODOY; BERGAMIM FILHO; SALGADO, 1997).

Figura 4 - Esporodóquios do fungo Cercospora coffeicolla no centro de lesão em folha
de cafeeiro
Fonte:(LIBERATO; SHIVAS, 2013)

As condições favoráveis para a esporulação são umidade relativa alta e
temperatura amena. A disseminação é promovida por vento, água ou insetos. Após
atingir o cafeeiro, na presença de umidade suficiente, os conídios germinam e o tubo
germinativo penetra diretamente através da cutícula ou por aberturas naturais.
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Quando ocorre infecção de frutos, o patógeno pode atingir as sementes e ser
transmitido por meio das mesmas (GODOY; BERGAMIM FILHO; SALGADO, 1997).
Condições de baixas temperaturas, alta umidade relativa, solos encharcados,
ventos frios e insolação intensa, além de precário estado nutricional, predispõem as
mudas ao aparecimento e maior intensidade da doença. Plantas com deficiências
nutricionais, especialmente de nitrogênio, são mais atacadas pelo patógeno
(GODOY; BERGAMIM FILHO; SALGADO, 1997).
Deve-se iniciar o controle da doença com cuidados na formação das mudas,
procurando-se evitar condições favoráveis à doença através de práticas culturais,
como formação de viveiros em local bem drenado e arejado, utilização de substratos
balanceados em nutrientes, com boas propriedades físicas, controle da irrigação e
do excesso de insolação nas mudas (GODOY; BERGAMIM FILHO; SALGADO,
1997).
O método mais usado no controle da doença é o químico. No entanto, o uso
excessivo de fungicidas envolve altos custos e gera preocupação em produtores e
consumidores quanto aos problemas ambientais e de toxicidade. Ademais, com a
expansão da cafeicultura orgânica, é imperioso investigar outras medidas de manejo
da doença (SOUZA, 2007).
Na produção comercial de mudas de café tradicionalmente são utilizadas
sacolas de polietileno. Esses recipientes, trazem o inconveniente de necessitarem
de maior volume de substrato, o que aumenta a área do viveiro e dificulta o manejo,
especialmente com relação à distribuição de água e mondas e, posteriormente, o
transporte para o campo e a posterior distribuição para o plantio na lavoura. Além
disso, maior quantidade de substrato amplia a possibilidade de disseminação de
pragas e doenças, o que pode inviabilizar futuros cultivos (CAMPINHOS; IKEMORI,
1983).
Desta forma, o uso de tubetes (Figura 5) constitui-se numa alternativa para
solucionar esses problemas com vantagens (SIMÕES, 1987). Este sistema vem
sendo utilizado com sucesso, por um bom período, em viveiros de pínus e de
eucaliptos, com redução nos custos de produção de aproximadamente 50%
(CAMPINHOS; IKEMORI, 1983). No Brasil, a produção de mudas de café em
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tubetes vem sendo efetuada desde 1989 e atualmente é usada em quase todo país
(GONÇALVES, MINAMI, 1994).

Figura 5 - Muda de café (Coffea arabica) plantada em tubete
Fonte: Elaborado pelo autor

3.2 Desinfetantes clorados:
Os desinfetantes clorados a serem estudados neste trabalho estão
representados na Tabela 1:
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Tabela 1 - Concentração de matéria ativa e fórmulas de derivados clorados

Derivados Clorados

Teor de ativo

Fórmulas

Hipoclorito de cálcio

65% como cloro ativo

Ca(ClO)2

Dicloroisocianurato de
sódio

60% como cloro ativo

C3Cl2N3NaO3
Dióxido de cloro

5 a 7% em solução

ClO2

A ação desinfetante proveniente do alto poder oxidante destes derivados
clorados é dada pelo ácido hipocloroso (HClO), um produto resultante da hidrólise
dos componentes clorados Hipoclorito de Cálcio e Dicloroisocianurato de Sódio
(equações 1 e 2). O dióxido de cloro, apesar de ser um oxidante clorado, possui
outro mecanismo reacional, não sendo gerador de ácido hipocloroso. Suas
características serão melhor detalhadas adiante (MEYER, 1994).

Hidrólise do hipoclorito de cálcio:

Ca(OCl)2 +H2O→ 2HClO + Ca+2 + OH............................................................. (1)

Hidrólise do Dicloroisocianurato de sódio:

....... (2)

25

O ácido hipocloroso é um ácido fraco, cuja constante de dissociação (pKa), a
30°C, é 3,18 x 10-8 e que em solução aquosa se dissocia para formar o íon
hidrogênio e o íon hipoclorito, conforme Equação 3 (WHITE, 2010).
HClO → ClO- + H+.......................................................................................... (3)
Assim, os compostos clorados são mais efetivos em valores de pH baixos
quando a presença de ácido hipocloroso é dominante, ou seja, em pH acima de 9, a
concentração de HClO em solução é tão pequena que não se teria uma ação
desinfetante tão eficiente.

Figura 6 - Diagrama da distribuição das espécies ácido hipocloroso e íon hipoclorito em
função do pH.

O ácido hipocloroso (HClO) tem pelo menos 80 vezes mais poder de oxidação
da matéria orgânica e de desinfecção que o íon hipoclorito (OCl-) e eles coexistem
em função do pH conforme demonstrado na Figura 6 (MERIGHE, 1990).
Para Resende (2009), o agente desinfetante mais utilizado na indústria é o
cloro, usado, preferencialmente, na forma líquida de hipoclorito de sódio (NaOCl).
Embora seja pouco solúvel, ele reage com a água produzindo ácido hipocloroso
(HClO) e mantendo em solução o íon hipoclorito (OCl-), que são as formas ativas
oxidantes, que atuam sobre os microrganismos.
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Existem diversos trabalhos nos quais há utilização de hipoclorito de sódio, um
desinfetante inorgânico clorado de uso comum, conhecido popularmente como água
sanitária, no controle de vários fitopatógenos (em geral fungos) em aplicações pré e
pós-colheita (RESENDE, 2009; COSTA; ZAMBOLIM; RODRIGUES,2007; ORR;
BEUCHAT, 2000; RHEINLÄNDER; FULERTON, 2007). Porém, poucos citam a
utilização

de

outros

compostos

clorados

como

o

hipoclorito

de

cálcio,

dicloroisocianurato de sódio e o dióxido de cloro que são as moléculas desinfetantes
utilizadas neste estudo.

3.2.1 Mecanismos de desinfecção com cloro:
A carga negativa do ânion hipoclorito (OCl-) impede que este se difunda
através da parede celular dos microrganismos, o que faz do ânion um desinfetante
fraco. Porém, o ácido hipocloroso, presente em equilíbrio com o ânion hipoclorito,
devido à carga neutra e ao pequeno tamanho, difunde-se facilmente pela parede
celular de microrganismos. A mudança no potencial de óxido-redução da célula,
causada pela presença do ácido hipocloroso, desativa a enzima triosefosfato
desidrogenase.

Esta

enzima,

assim

como

a

gliceraldeído-3-fosfato

desidrogenase/GAPDH, são essenciais para o metabolismo da glicose e também
são particularmente sensíveis à presença de agentes oxidantes. Sua inativação
destrói com eficácia a habilidade do organismo de se multiplicar (SILVA, 2007).
Algumas hipóteses têm sido propostas para explicar o efeito germicida do cloro
e de seus compostos correlatos. Acredita-se que, assim que o cloro é difundido na
célula, o protoplasma celular é oxidado. No entanto, é também sabido que o
mecanismo de oxidação sozinho não pode ser considerado um efeito germicida. O
cloro também precipita proteínas e acredita-se que ele pode alterar a estrutura de
enzimas e em muitos casos inativá-las diretamente (LOURENÇÃO, 2009).
Acredita-se também que a presença de compostos clorados destrói a
permeabilidade seletiva da membrana celular e permite a difusão dos solutos vitais e
nutrientes para fora da célula (LOURENÇÃO, 2009).
Outro mecanismo proposto é que compostos de cloro hidrolisam os
polissacarídeos da parede celular causando o enfraquecimento da mesma. Se a
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concentração dos solutos celulares é menor que a do meio ao redor, o soluto irá fluir
para fora da célula, tornando-a desidratada e, finalmente, o protoplasma celular
colapsará. No entanto, ainda que todos os mecanismos anteriormente descritos
possam ocorrer, o mecanismo predominante dependerá do microrganismo em
questão, do composto clorado usado e das características do ambiente em que
ocorre a reação (LOURENÇÃO, 2009).

3.2.1.1 Hipoclorito de cálcio:
Quando dissolvido em água, o hipoclorito de cálcio forma 2 mols de ácido
hipocloroso (Equação 1). Posteriormente, o ácido hipocloroso se dissocia em íon
hidrogênio e o íon hipoclorito conforme explicado anteriormente.
Como todos os hipocloritos, o hipoclorito de cálcio é um sal do ácido
hipocloroso, HClO. Em solução, esse ácido separa-se parcialmente nos íons Ca+2 e
ClO-1, enquanto uma porção substancial do mesmo hidrolisa-se em hidróxido de
cálcio e ácido hipocloroso.
O hipoclorito de cálcio (usualmente na concentração de 500 g/100 L de água)
obteve uma redução de severidade da ferrugem em até 73% em comparação a
testemunha (água) em mudas de cafeeiro (COSTA; ZAMBOLIM; RODRIGUES,
2007).
Além do ácido hipocloroso, também existe a disponibilidade do íon cálcio
proveniente da molécula. Além de ser um nutriente importante na constituição da
membrana celular de plantas, a deficiência do cálcio é relatada por diversos autores
como sendo a causa da baixa estabilidade da parede celular, facilitando a ação de
enzimas liberadas pelos fungos na dissolução da lamela média (SILVEIRA et
al.,2008).
A relação entre a nutrição de cafeeiros com cálcio e a cercosporiose foi
enfatizada por Garcia e colaboradores (2003) ao demonstrarem a importância do
suprimento de cálcio na intensidade da doença a qual teve a incidência reduzida
com o aumento de doses do nutriente. O estudo foi realizado em mudas de cafeeiro.
Devido ao seu forte potencial de oxidação, o hipoclorito de cálcio seco deve ser
cuidadosamente armazenado e manipulado. Calor, choque, fricção, estão entre
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algumas das condições que podem causar reações violentas e acidentes durante o
manuseio (WHITE, 2010).
Por ser higroscópico, degrada-se lentamente com o tempo. A absorção da
umidade do ar induz a decomposição, embora a sua degradação não tenha sido
estudada com a mesma extensão que a degradação de hipoclorito de sódio.
Acredita-se, amplamente, que o hipoclorito de cálcio perde seu conteúdo de cloro
disponível cerca de 3% a 5% ao ano, em condições normais de armazenamento
(WHITE, 2010).
Hipoclorito de cálcio seco poderá reagir com compostos orgânicos, tais como
combustíveis, óleos, graxas, solventes, loções, cosméticos, alimentos, vegetação
morta, papelão, sabão, e muitos outros compostos orgânicos contendo materiais
para espontaneamente iniciar um incêndio. Ao manusear o hipoclorito de cálcio,
deve-se utilizar equipamentos de proteção individual. Nunca deve ser misturado com
outro composto oxidante clorado, em especial o dicloroisocianurato de sódio, devido
à ocorrência de reações extremamente violentas (WHITE, 2010).

3.2.1.2 Dicloroisocianurato de Sódio:
O uso de compostos clorados orgânicos tem se expandido no Brasil, para o
tratamento de águas, destacando-se o emprego do dicloroisocianurato de sódio.
Entre as vantagens do uso destes está o fato de serem mais estáveis em solução
aquosa que os inorgânicos, o que implica numa liberação mais lenta de ácido
hipocloroso e, consequentemente, em uma eficácia mais duradoura. Além disso, são
menos reativos com matéria orgânica e não formam níveis significantes de
trihalometanos, que são agentes tidos como carcinogênicos (SALOMÃO et al.,
2011).
Existe uma escassez de trabalhos científicos que avaliem a eficácia de
compostos clorados orgânicos, como o dicloroisocianurato de sódio, sobre esporos
de microrganismos de importância na indústria (SALOMÃO et al., 2011).
Salomão

e

colaboradores

(2011)

experimentaram

a

aplicação

de

dicloroisocianurato de sódio na superfície de maçãs visando redução de esporos de
Penicillium expansum, Byssochlamys fulva e Alicyclobacillus acidoterrestris. Esse
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produto demonstrou ser um bom substituto para o hipoclorito de sódio, uma vez que
se mostrou efetivo em reduzir populações de P. expansum de até 6 ciclos
logarítmicos em tratamento com solução a 25 ppm, por 6 minutos.

3.2.1.3 Dióxido de Cloro:
A descoberta do dióxido de cloro por volta do início do século XIX por meio da
acidificação de clorato de potássio com ácido sulfúrico ou ácido clorídrico. Porém,
somente no final desse século é que foi identificada a formação de um gás
constituído de uma mistura de cloro e dióxido de cloro, com coloração verdeamarelada.
Com a descoberta do clorito de sódio na década de 1940, a produção de
dióxido de cloro tornou-se viável do ponto de vista comercial. Desde o início do
século XX, quando foi usado em um hotel na cidade de Ostende (Bélgica), esse
poderoso oxidante passou a ser conhecido e utilizado como desinfetante. Há
informações de que tenha sido adotado como desinfetante e oxidante na Estação de
Tratamento de Água de Niagara Falls (EUA) em 1944. As referências bibliográficas
dão conta de que há mais de mil estações de tratamento de agua em todo mundo
que empregam o dióxido de cloro como desinfetante de água para consumo humano
(DI BERNARDO, 1993).
De acordo com Di Bernardo (1993), ao contrário do gás cloro que sofre
hidrólise na água, o dióxido de cloro não hidrolisa mesmo em concentrações
relativamente altas, permanecendo como gás dissolvido na água, embora possa
formar, com velocidades de reação muito lentas, espécies com carga negativa. A
velocidade de reação de hidrólise do ClO2 na água é cerca de 10 milhões de vezes
inferior à do gás cloro em pH neutro. Em temperaturas maiores que 10°C, o dióxido
de cloro é cerca de 10 vezes mais solúvel que o cloro em água. É extremamente
volátil (ponto de ebulição de 11ºC) e pode ser facilmente removido de soluções
aquosas diluídas por aeração ou recarbonatação com CO2. O dióxido de cloro não
pode ser comprimido ou armazenado comercialmente como gás: é explosivo sob
pressão e em concentrações superiores a 10% (por volume no ar). Sua temperatura
de ignição é da ordem de 130°C. A natureza explosiva de soluções aquosas
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concentradas de dióxido de cloro (> 10 g/L) é decorrente da combinação de fatores
tais como: pressão parcial do próprio dióxido de cloro, temperatura da solução e
quantidade de vapor e sua pressão no espaço acima da solução. Como soluções
concentradas podem liberar o gás para a atmosfera, os geradores, em geral, são
indicados para produzirem soluções com concentrações variáveis de 1,0 a
5,0 g ClO/L.
Muito utilizado com alternativa de desinfetante ao cloro, o dióxido de cloro é um
gás que pode ser utilizado dissolvido em solução. Em contrataste com outros
desinfetantes clorados geradores de ácido hipocloroso, o dióxido de cloro é eficiente
em uma faixa de pH mais ampla (ORR; BEUCHAT, 2000).
Outro aspecto importante é sua ação esporicida que pode se dar em
concentrações inferiores às utilizadas com cloro. Isto devido ao fato de ser solúvel
em óleos, graxas e soluções mistas, ao contrário dos outros sanitizantes de natureza
polar. Hidrolisa compostos fenólicos diminuindo a possibilidade de formação de
odores (SREBERNICH, 2007).
Segundo Zoffoli e colaboradores (2005), o dióxido de cloro em solução
estabilizada a 7% (p/v) é uma alternativa aos hipocloritos de sódio e de cálcio
(NaClO, Ca(ClO)2) para sanitização de frutas em pós-colheita reduzindo as
podridões causadas pelos fungos Botrytis cinerea, Penicillium expansum e Rhizopus
stolonifer.
Lee e colaboradores (2004) comprovaram a redução sinérgica de esporos de
Alicyclobacillus acidoterrestris após tratar diferentes variedades de maças com
diferentes concentrações de dióxido de cloro, associado à aplicação de calor em
diversos tempos de contato.
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4 MATERIAIS E MÉTODOS

4.1 Teste in vitro dos desinfetantes frente ao fungo Cercospora coffeicola:
Para avaliação da eficácia de eliminação do fungo Cercospora coffeicola pelos
diferentes agentes clorados, em diferentes concentrações e tempos de contato
frente ao fungo, adaptou-se a metodologia descrita em Salomão e colaboradores
(2011). Antes, porém, foi necessário fazer o isolamento do fungo diretamente de
plantas com a doença, conforme descrito a seguir.
Cumpre destacar que não foi possível fazer o isolamento do fungo
Colletotrichum gloeosporioides.

4.1.1 Isolamento e obtenção do inóculo do fungo Cercospora coffeicola para teste in
vitro:
O fungo Cercospora coffeicola foi isolado diretamente a partir de folhas com
lesões que foram incubadas pelo método da câmara úmida por 5 dias a 25ºC e
fotoperiodo de 12 horas (ALFENAS, 2007). Este método consiste em alocar as
folhas doentes em placas de petri com papel de filtro umedecido até esporulação do
fungo. Após o período de 5 dias, fragmentos do fungo foram retirados das folhas e
transferidos para placas de petri com 20 mL de meio de cultura V8®-ágar e
incubadas por 7 dias, a 25ºC±2ºC, com fotoperíodo de 12 hs.
Para preparação do meio de cultura (V8®-ágar), utilizaram-se 200 mL de suco
de vegetais V8® (Campbell's,EUA), adicionados a 800 mL de água. Adicionou-se
18g de ágar e ajustou-se o pH para 6,0, com auxílio de um pHmetro (DM 22,
Digimed, Brasil), com ácido lático (Nuclear, Brasil) a 4% ou NaOH (Nuclear, Brasil)
2N. Finalmente, autoclavou-se o meio a 120° C, por 20 min (SOUZA, 2007).
Para propiciar a esporulação adequada do fungo in vitro e obter o pré-inóculo
para os testes realizados, fragmentos de micélio do fungo crescido em meio V8®ágar foram transferidos para novas placas de Petri contendo o mesmo meio de
cultura. As placas foram mantidas em estufa por 10 dias a 25ºC, sob regime de luz
contínua. Após este período, os conídios formados foram, então, removidos da
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superfície do meio de cultura com pincel de cerdas macias e solução salina (NaCl
0,85% p/v) esterilizada. A suspensão resultante foi filtrada em uma peneira plástica
com algodão estéril para remoção de fragmentos do meio de cultura e obtenção do
pré-inóculo como líquido filtrado.
4.1.2 Teste de eficácia in vitro com o fungo isolado Cercospora coffeicola:
Preparo do Inóculo
Com o fungo Cercospora coffeicola isolado e o pré-inóculo preparado como
descrito no item 4.1.1, empregou-se uma adaptação da metodologia proposta em
Salomão e colaboradores (2011) para realização destes ensaios. O procedimento é
descrito a seguir.
Ao final da etapa de preparação do pré-inóculo (suspensão de conídios), a
concentração foi determinada em câmara de Neubauer e, posteriormente, ajustada
para aproximadamente 1x107conídios/mL para o teste de eficácia (GALDEANO,
2010).
Para verificar a quantidade de conídios viáveis, foi realizada uma diluição
seriada (base 10) em 7 tubos de ensaio em duplicata utilizando 9 mL de solução
salina (0,85%p/v) em cada conforme ilustrado na Figura 7. Os três últimos tubos da
diluição foram então plaqueados em meio de cultura e após incubação foram
quantificados para determinar o número de UFC/mL (Unidade Formadora de
Colônia) no inóculo teste.
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Figura 7 - Esquema da diluição seriada para determinação de conídios viáveis de
Cercospora coffeicola.

Descrição do teste de eficácia:
Tomou-se 1,0mL dessa suspensão e adicionou-se a mesma a tubos de ensaio
contendo 9,0mL de solução nas concentrações de 500 e 1000 ppm para o
hipoclorito de cálcio e o dicloroisocianurato de sódio e 2 e 4 mL/L para o dióxido de
cloro a 7%(m/m), nos tempos de contato de 2, 5 e 8 minutos. Todas as soluções
utilizadas foram estabilizadas a 25ºC e tiveram seu pH ajustado para 5,5 com ácido
clorídrico (Nuclear, Brasil) a 2% (m/m).
Após o contato dentro dos tempos estipulados, foram adicionados 1,5mL de
solução de tiossulfato de sódio (Nuclear, Brasil) a 0,6% e aguardaram-se 2 minutos
para neutralizar a ação dos desinfetantes. Feita a neutralização, as amostras foram
plaqueadas utilizando técnica pour plate. Esta técnica consiste na adição do meio de
cultura fundido e estabilizado à temperatura de 45°± 1°C ao inóculo da amostra
(COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2006). As diferentes
condições testadas foram então incubadas em estufa a 28 ± 2° C por 7 dias. As
condições foram testadas individualmente em duplicata.
Após a contagem das colônias, fez-se o cálculo do número de reduções
decimais de acordo com a Equação 4:
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(4)
onde:
RD = Redução decimal
No = Concentração inicial de esporos expressa em (esporos/mL)
N = Concentração de esporos recuperada expressa em (esporos/mL)

Um ensaio extra foi realizado para verificar uma possível ação do tiossulfato de
sódio sobre os esporos, adicionando-se 1,5 mL deste reagente a 5mL de água e 0,1
mL de esporos de cada microrganismo. As amostras foram plaqueadas após 2
minutos e então incubadas nas mesmas condições mencionadas anteriormente.

4.1.3 Análise estatística:
Foi utilizado o software Minitab 16 (Minitab Inc, EUA) para avaliar
estatisticamente os resultados pela análise de variância (ANOVA).
Os resultados foram interpretados de acordo com o Teste de Tukey com
α=0,05.
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4.2. Teste em campo de eficácia dos desinfetantes na cultura de Jiló (solanum
gilo):
O experimento foi conduzido no município de São João da Boa Vista – SP, na
propriedade do senhor Wagno de Abreu. O local do ensaio foi o sitio Grotão no
bairro do Tapico. A localização geográfica está definida pelas coordenadas 22°
0'50.30" de latitude sul, 46°49'34.32" de longitude oeste e altitude de 740 metros.

4.2.1 Caracterização da cultura do jiló:
Utilizou-se jiló da família Solanácea, da variedade Morro Grande. A densidade
de plantio foi de aproximadamente 3 mudas/m2, com irrigação de 3 vezes por
semana com volume de 10L/m2 de água por aspersão em sistema de cultivo
extensivo (baixa tecnologia).
O controle de pragas padrão feito pelo produtor utiliza o produto Cupravit Azul
BR – Oxicloreto de Cobre (Dupont, Brasil), cuja concentração de cobre elementar é
35% (m/m) e tem baixo custo. Empregou-se a dose de 3g/L de Oxicloreto de Cobre
para um volume de calda (solução de pulverização) de 1000L/ha com aplicação a
cada 15 dias. Durante a condução do experimento, não foi permitido excluir o
tratamento padrão sob risco de ocasionar perdas ao proprietário. Assim, para não
prejudicar o experimento e nem o proprietário, utilizou-se o tratamento com Cupravit
Azul BR igualmente em toda área do experimento.

4.2.2 Tratamentos utilizados e delineamento experimental:

O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado, com
parcelas (ou unidade experimental) de 7,5 m2.
Ao todo foram utilizados 4 tratamentos e 4 repetições, totalizando 16 parcelas.
Cada parcela continha 20 plantas, totalizando 320 plantas. O estande de plantas de
cada parcela estava inicialmente com 20 plantas cada e sem ataque significativo de
antracnose.
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Todos os tratamentos foram aplicados por via foliar utilizando um pulverizador
costal manual (PJH 20, JACTO, Brasil) com um bico cônico vazio, conforme segue
abaixo:
 Tratamento A: O primeiro tratamento, considerado como testemunha ou
tratamento padrão, utilizou Cupravit Azul Br;
 Tratamento B: No segundo tratamento foi aplicado hipoclorito de cálcio
juntamente com Cupravit Azul Br;
 Tratamento C: O terceiro tratamento foi aplicado Dicloroisocianurato de Sódio
juntamente com Cupravit Azul Br;
 Tratamento D: O quarto tratamento foi aplicado Dióxido de Cloro 7% em
solução estabilizada juntamente com Cupravit Azul Br.
As doses aplicadas do hipoclorito de cálcio e dicloroisocianurato de sódio foram
de 1 grama por litro de água utilizada, e do dióxido de cloro foi 2 mL para cada litro
de água, de acordo com recomendação do fabricante. Todas as doses dos
tratamentos, inclusive a testemunha tiveram seu pH ajustado entre 5,5 e 6,0 com
ácido clorídrico (Nuclear, Brasil) a 10% (v/v). O volume de calda aplicado foi 400L/ha
(300 mL/parcela). Na Tabela 2 estão demonstradas as doses de aplicação.
Tabela 2 - Demonstrativo das doses aplicadas por tratamento no experimento com jiló
(Solanum gilo)
Por Aplicação
Vol.
calda/parcel
a

Desinfetante
Tratamento

A
B

Tipo

Conc.

Un.

(mL/parcela)

Testemunha

-

-

Ca(ClO)2

1

Plantas/
parcela

Total de aplicações
Desinf/
parcela
(g/parcela
)

Nº
aplicaçõe
s

Desinf/
parcela
(g/parcela)

-

20

-

-

-

-1

300

20

0,3

6

1,8

-1

g.L

C

C3Cl2N3NaO3

1

g.L

300

20

0,3

6

1,8

D

ClO2

2

mL.L-1

300

20

0,6*

6

3,6*

*(mL/parcela)
Foram feitas seis aplicações semanais, obedecendo a distribuição de
tratamentos nas parcelas conforme demonstrado na Tabela 3.
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Tabela 3 - Diagrama de distribuição dos tratamentos entre os blocos

Canteiro1

Tratamento A1 Tratamento B1 Tratamento C1 Tratamento D1
Corredor 1,0 m

Canteiro2

Tratamento B2 Tratamento D2 Tratamento A2 Tratamento C2
Corredor 1,0 m

Canteiro3

Tratamento C3 Tratamento B3 Tratamento D3 Tratamento A3
Corredor 1,0 m

Canteiro4

Tratamento A4 Tratamento D4 Tratamento C4 Tratamento B4

4.2.3 Determinação da incidência de antracnose:
Segundo MORAES (2007) a determinação da incidência é o método
quantitativo mais comum de medição de doença por ser fácil e rápido, sendo obtido
pela contagem de plantas doentes ou órgãos doentes, através do número e/ou
porcentagem (frequência) de folhas, folíolos, frutos, ramos infectados, sem levar em
consideração a quantidade de doença em cada planta ou órgão individualmente.
A incidência da doença foi determinada pela relação entre o número de plantas
com sinais de antracnose e o total de plantas do experimento (Equação 4).

𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑ê𝑛𝑐𝑖𝑎 =

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑜𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
× 100
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠

(4)

Foi feita a contagem final do número de plantas ainda infectadas 40 dias após
o término da sequência de tratamentos utilizados. Todas as plantas com qualquer
sinal de lesão originada pela antracnose foram contabilizadas como planta doente.
Não foi possível avaliar a produtividade das parcelas visto não haver condições para
fazer a pesagem e contagem dos frutos na propriedade do Sr. Wagno de Abreu.
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4.2.4 Análise estatística:
Os dados avaliados de incidência da antracnose foram submetidos a teste de
médias comparadas pelo método de Duncan a 5%, além da análise de variância
utilizando o software SASM-Agri (CANTIERI et al., 2001)
Para efeitos comparativos, o que foi levado em consideração foi a quantidade
de plantas atacadas no início do tratamento em relação à quantidade que foi
contada um dia após a última aplicação.

4.3 Testes de eficácia dos desinfetantes com mudas de café (Cercospora
coffeicola):
4.3.1 Caracterização das mudas de café:
O teste foi conduzido nas dependências da empresa ARCH Química no
município de Salto/ SP. As mudas utilizadas nos ensaios foram cultivadas na
propriedade do Sr. Carlos Aguiar no município de São João da Boa Vista. As
espécies de mudas de café utilizadas foram Mundo Novo IAC 379/19 e foram
gentilmente doadas já com um grau inicial de contaminação por Cercospora
coffeicola.

4.3.2 Tratamentos utilizados e delineamento experimental:
O experimento foi realizado em blocos ao acaso num total de 6 blocos com 5
repetições cada, totalizando 30 parcelas. Cada parcela contendo 5 mudas
distribuídas em telas conforme diagrama demonstrado na Figura 8 e disposição dos
blocos na Figura 9.
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Figura 8 - Diagrama de distribuição de blocos e mudas de cafeeiro. Cada um dos símbolos
corresponde a 5 mudas.

Figura 9 - Distribuição dos blocos e mudas do cafeeiro.

O detalhamento dos tratamentos para o ensaio foi o seguinte:
1) Testemunha: sem nenhum tipo de aplicação;
2) Tratamento A: Hipoclorito de cálcio a 0,4 g/L;
3) Tratamento B: Dicloroisocianurato de Sódio a 0,4 g/L;
4) Tratamento C: Dióxido de Cloro a 2mL/L;
5) Tratamento D: Dióxido de Cloro a 4mL/L.
Foram feitas 6 aplicações de todos os produtos durante seis semanas e todas
no mesmo dia por volta das 9:00 horas da manhã por pulverização foliar. Utilizou-se
pulverizador manual marca S 500 Brudden com gasto médio de 1,5 mL de solução
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correspondente a cada um dos tratamentos nas suas respectivas parcelas (Tabela
4). Foi pulverizada, num intervalo de 15 dias, uma solução a 0,2 % (p/v) do
fertilizante foliar Corona (Timac Agro, Brasil) até o ponto de corrimento de gota.
Tabela 4 - Demonstrativo das doses aplicadas por tratamento no experimento com mudas
de café (Coffea arabica)
Por Aplicação
Desinfetante
Tratamento

Vol.
calda/parcela Plantas/
parcela
(mL/parcela)

Total de aplicações
Desinf/
parcela

(mg/parcela)

Nº
aplicações

Desinf/
parcela

Tipo

Conc.

Un.

(g/parcela)

A

Testemunha

-

-

-

5

-

-

-

B

Ca(ClO)2

0,4

g/L

1,5

5

0,6

6

3,6

C

C3Cl2N3NaO3

0,4

g/L

1,5

5

0,6

6

3,6

D

ClO2

2

mL/L

1,5

5

3,0 *

6*

3,6*

E

ClO2

4

mL/L

1,5

5

6,0 *

6*

3,6*

*(mL/parcela)

4.3.3 Determinação da incidência e desfolha da cercosporiose no experimento:
Avaliaram-se, semanalmente, a incidência e a desfolha provocada pela
cercosporiose, observando-se os sintomas em todos os tratamentos em um período
de 45 dias.
Para avaliação da incidência inicial antes da aplicação dos tratamentos, foi feita
a contagem total de folhas de cada parcela composta de cinco mudas em tubetes e
também a contagem de folhas doentes (vide equação 5).

𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑ê𝑛𝑐𝑖𝑎 =

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑙ℎ𝑎𝑠 𝑑𝑜𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
× 100
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑙ℎ𝑎𝑠

(5)

Os valores de incidência obtidos em cada tratamento, e transformados em
proporção de doença, foram plotados versus o tempo e expressos em curva de
progresso da doença, a fim de representar a epidemia de cada doença em estudo.
Com os dados de incidência em cada avaliação, plotaram-se as curvas de progresso
da Incidência (CPI) média para cada tratamento e através da Equação 6 calculou-se
a Área Abaixo da Curva de Progresso da Incidência (AACPI), proposta por Campbell
e Madden (1990) para determinar a eficiência dos tratamentos.
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𝐼

∑

𝑡

𝑡

(6)

Onde:
AACPI= Área Abaixo da Curva de Progresso da Incidência
y1 e y2 são duas avaliações de proporção de doença consecutivas realizadas
nos tempos em dias t1 e t2, respectivamente.
A desfolha foi também avaliada semanalmente a partir da diferença entre a
contagem inicial e a feita no momento da avaliação. Calculou-se então a
porcentagem de desfolha para cada tratamento. Com esses dados plotou-se as
curvas de progresso da desfolha (CPDes) e calculou-se as áreas abaixo das CPDes
(AACPDes) de forma análoga a utilizada para a incidência da doença (Equação 4).

4.4.4 Análise estatística:
A análise de variância foi realizada de acordo com o modelo usual para blocos
casualizados, para as variáveis: área abaixo da curva de progresso da incidência
(AACPI) da cercosporiose e desfolha (AACPDes). Para a comparação entre as
médias dos diferentes tratamentos, efetuou-se o teste de Duncan ao nível de 5% de
significância, utilizando-se o software SASM AGRI
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO:

5.1 Teste in vitro para determinação da eficácia dos desinfetantes no controle da
cercosporiose:
Os resultados de redução decimal obtidos nos tratamentos do fungo
Cercospora coffeicola com soluções de hipoclorito de cálcio, dicloroisocianurato de
sódio e dióxido de cloro estão apresentados na Tabela 5.
Tabela 5 - Efeito da desinfecção com hipoclorito de cálcio, dicloroisocianurato de sódio e
dióxido de cloro sobre esporos de Cercospora coffeicola expresso em logarítimo da
população e número de reduções decimais. Log P seguidos pela mesma letra na coluna não
diferem entre si ao nível de 5% pelo teste de Tukey.
Concentração
de ativo

Tempo
(min)

Log P

DP

CV

RD

Ca(ClO)2 65% ativo
0
0
260ppm
260ppm
500ppm
260ppm
650ppm
650ppm
1000ppm
650ppm

0
2
5
8
2
5
8

6,1 a
2,0 b
2,0 b
2,0 b
2,0 b
2,0 b
2,0 b

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

>3,1
>3,1
>3,1
>3,1
>3,1
>3,1

C3Cl2N3NaO3 60%ativo
0
0
240ppm
240ppm
500ppm
240ppm
600ppm
600ppm
1000ppm
600ppm

0
2
5
8
2
5
8

6,1 a
2,0 b
2,0 b
2,0 b
2,0 b
2,0 b
2,0 b

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

>3,1
>3,1
>3,1
>3,1
>3,1
>3,1

0
2
5
8
2
5
8

6,1 a
4,4 c
4,4 c
4,4 c
4,3 d
4,3 d
4,1 e

0
0
0
0,09
0,09
0,06

0
0
0
0,02
0,02
0,02

<1,4
<1,4
<1,4
1,4
1,4
1,5

ClO2 Sol.7% (p/p)
0
2000ppm

4000ppm

0
140ppm
140ppm
140ppm
280ppm
280ppm
280ppm
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No teste de eficácia realizado sobre os esporos de Cercospora coffeicola,
verificou-se que os tratamentos nas concentrações de 500ppm e 1000ppm, tanto de
hipoclorito de cálcio, como de dicloroisocianurato de sódio, mostraram-se
significativamente iguais e capazes de causar mais de 3 RD. Ambos os tratamentos
foram eficientes na menor dose (500ppm) e menor tempo de contato (2 min.).
O dióxido de cloro apresentou um resultado de eficácia inferior frente ao outros
clorados. Nos tratamentos utilizando 2000ppm, a eficácia foi significativamente
inferior nos três tempos de contato testados com RD<1,4. Já nos tratamentos com
4000 ppm, a redução foi discretamente superior a concentração de 2000ppm
alcançando valores de RD de 1,4 para os tempos de 2 e 5 minutos de contato. No
tempo de 8 minutos, foi alcançado valor de RD de1,5.
Diante destes resultados, a eficiência das doses recomendadas para o
hipoclorito de cálcio e dicloroisocianurato de sódio fica bastante fundamentada. A
ação na sanitização que estas substâncias podem conferir é suficiente para reduzir a
quantidade de UFC significativamente em tempos bastante curtos.
Quanto ao dióxido de cloro, ficou claro que as doses recomendadas foram
pouco eficientes comparada aos demais produtos. Dessa forma, a expectativa é que
essas doses recomendadas para aplicação em campo surtirão pouco ou nenhum
efeito no controle de doenças. Provavelmente doses maiores poderão ser utilizadas,
porém certamente exercerão influencia no custo da aplicação.
Apesar dos resultados desfavoráveis com o dióxido de cloro, este desinfetante
foi incluído nos testes realizados em campo. O intuito era verificar a viabilidade de se
utilizar esta informação laboratorial para prever a resposta na situação prática, na
qual as questões ambientais têm papel determinante.

5.2 Eficácia dos tratamentos contra incidência de antracnose em jiló:
A sequência de aplicações dos tratamentos contra antracnose em jiló seguiu o
procedimento descrito na Tabela 6.
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Tabela 6 - Aplicações dos tratamentos na cultura de Jiló com suas respectivas datas e
condições climáticas.
Aplicação

Data

Hora

Temperatura

Vento

Tempo

1ª

07/01/2012

9:00

20-22ºC

Fraco

Nublado

2ª

14/01/2012

9:00

25-27ºC

Fraco

Aberto

3ª

21/01/2012

8:30

20-22ºC

Fraco

Aberto

4ª

28/01/2012

7:00

20-22ºC

Fraco

Aberto

5ª

04/02/2012

10:00

25-27ºC

Forte

Aberto

6ª

11/02/2012

9:00

25-27ºC

Médio

Aberto

Os resultados de incidência de antracnose observados para os diferentes
tratamentos aplicados à cultura de jiló estão apresentados na Tabela 7 na qual cada
parcela contém um total de 20 plantas e a média apresentada é referente ao número
de plantas infectadas dentro da parcela. Na Tabela 8 está apresentada a análise de
variância do experimento comprovando que houve diferença significativa entre os
tratamentos com um grau de confiança de 99% de probabilidade através do teste F.
O valor de “F” (14,41) calculado é maior do que o valor de F(1%) (5,95) donde se
conclui que efeitos dos tratamentos diferem entre si na probabilidade de 99%.
Tabela 7 - Número de plantas com sinais de doença em cada parcela das repetições de
cada tratamento. As médias seguidas pela mesma letra não diferem
estatisticamente entre si segundo o Teste de Duncan ao nível de 5% de
significância.

Produtos
desinfetantes

Cupravit Azul –
Testemunha
Tratamento A
Cupravit Azul +
Hipoclorito de
Cálcio
Tratamento B
Cupravit Azul +
Dicloroisocianurato
de Sódio
Tratamento C
Cupravit Azul +
Dióxido de Cloro
Tratamento D

Número de
plantas
doentes

Nº total
de
plantas/
parcela

Média

Repetição

Incidência
(%)

DP

CV
(%)

Redução da
incidência
(%)

1

2

3

4

20

9

10

11

14

11,0
(a)

55,0

2,20

19,6

-

20

3

2

5

3

3,25
(b)

16,3

1,30

38,7

237

20

5

7

8

7

6,75
(c)

33,8

1,30

18,6

63,0

20

10

12

9

16

11,8
(a)

58,8

3,10

26,3

0
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Tabela 8 - Análise de variância (ANOVA) dos tratamentos realizados na cultura do Jiló.
Causa da variação

G.L.

S.Q.

Q.M.

F

F (5%)

F (1%)

Tratamentos

3

188,19

62,73

14,41

3,49

5,95

Resíduo

12

52,25

4,35

Total

15

240,44

C.V.

25,49%

O teste F significativo para mais de dois tratamentos permite apenas tirar
conclusões muito gerais frente ao desempenho dos tratamentos, não nos
informando sobre quais os melhores ou piores diante dos fatores em estudo. Para
fazer esta verificação, utilizam-se testes de comparações de médias dos
tratamentos. O teste de comparações de média utilizado foi o de Duncan. Nele, os
resultados obtidos são mais detalhados e são discriminados com maior facilidade os
tratamentos, isto é, o teste de Duncan, indica resultados significativos em casos em
que outros testes não permitem obter significação estatística (GOMES, 2009).

80

% Incidência

60

40

20

0

a

c

b

a

Testemunha

Tratamento A

Tratamento B

Tratamento C

Figura 10 - Incidência média da antracnose em cultura de jiló com os diferentes tratamentos
após 45 dias do início do experimento. Colunas com as mesmas letras não
diferem entre si pelo teste de Duncan ao nível de 5% de significância.
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Na figura 10, está demonstrado um comparativo das médias de incidência da
antracnose frente a cada tratamento juntamente com o resultado do teste de Duncan
onde colunas de tratamento com a mesma letra não diferem significativamente entre
si.
Os resultados de incidência de antracnose em jiló obtidos na análise realizada
no momento da colheita revelaram diferenças significativas entre os tratamentos em
estudo.
No experimento, o tratamento A com Hipoclorito de Cálcio foi mais eficiente
que os demais, alcançando incidência de 16,3% contra 55% da testemunha tratada
apenas com Cupravit Azul Br, logo uma redução de aproximadamente 240%. O
Tratamento B com dicloroisocianurato de sódio apresentou uma incidência de
33,8%, apresentando o segundo melhor resultado com uma redução de 63% na
incidência da doença frente a testemunha, e o tratamento 3 com dióxido de cloro
praticamente não surtiu nenhum efeito adicional com 58,8% de incidência, ou seja,
sendo significativamente igual à testemunha.
Nos casos do hipoclorito de cálcio e o dicloroisocianuato de sódio é possível
que a redução da incidência seja uma somatória do efeito fungicida protetor do
oxicloreto de cobre e a ação de desinfecção de contato proporcionada pelos dois
compostos clorados.
O oxicloreto de cobre é um composto de ação protetora de amplo espectro
fungicida e bactericida de baixa toxicidade ao homem e aos animais. Seu efeito
fungicida típico é a inibição da respiração das células fúngicas (GODOY;
BERGAMIM FILHO; SALGADO, 1997).
Quando citamos o hipoclorito de cálcio e sua maior redução de incidência,
pode-se associar ao fato de este ter uma ação mais eficiente na dissociação do
ácido hipocloroso. Outro fato importante é a disponibilidade do elemento cálcio como
um nutriente para a planta.
Dentre

os elementos considerados essenciais ao

desenvolvimento

e

crescimento vegetal, o cálcio atua diretamente na manutenção da função e estrutura
da membrana celular através da ação nos fosfolipídeos, na disposição das
proteínas, na superfície externa da membrana e na proteção das membranas contra
a degradação lipídica (CHÉOUR et al., 1991).
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O elemento cálcio, principalmente quando em alto conteúdo nos tecidos da
planta, tem sido frequentemente associado ao aumento da sua resistência a
doenças (SOUZA, 1999).
A nutrição de mudas de cafeeiros com cálcio é enfatizada por Garcia e
colaboradores

(2003)

justamente

por

proporcionar

redução

na

incidência

cercosporiose a medida que se aumenta as doses do nutriente.
Segundo Yamada (1995), o conteúdo de cálcio nos tecidos das plantas afeta a
incidência das doenças parasíticas de duas formas:
1. O cálcio é essencial para a estabilidade das biomembranas: quando seu
nível é baixo, há aumento do efluxo de compostos de baixo peso
molecular do citoplasma para o apoplasto;
2. Os poligalacturonatos de cálcio são requeridos na lamela média para a
estabilidade da parede celular. Muitos fungos parasíticos e bactérias
invadem o tecido vegetal através da produção extracelular de enzimas
pectolíticas como a poligalacturonase, que dissolve a lamela média. A
atividade desta enzima é inibida pelo cálcio.
O dicloroisocianurato de sódio tem como subproduto da hidrólise o ácido
cianúrico e o elemento sódio. O ácido cianúrico é mundialmente conhecido como um
estabilizante do ácido hipocloroso e em concentrações mais altas retarda a
desinfecção.
Este fato pode der explicado pela hipótese de que a presença do ácido
cianúrico na solução pode inibir o efeito desinfetante do ácido hipocloroso. Este
comportamento é observado em Yamashita e colaboradores (1988) e Shields e
colaboradores (2009) Ainda citando o ácido cianúrico, é possível que exista algum
efeito fitotóxico, mas não foram encontrados estudos referentes ao assunto. Estas
podem ser algumas das razões pelas quais o dicloroisocianurato de sódio
apresentou um resultado de incidência um pouco maior, quando comparado ao
hipoclorito de cálcio.
Com relação ao resultado encontrado na aplicação de dióxido de cloro +
Cupravit, ser significativamente similar àquela obtida com o tratamento testemunha é
possível que a dose recomendada não tenha sido eficiente. Poderia, ainda, ter sido
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rapidamente decomposto pela radiação UV ou pelo cobre presente no produto
Cupravit Azul BR.

5.3 Eficácia dos tratamentos contra a incidência da cercosporiose em café:
As Tabelas 9 e Figura 11 resumem os resultados obtidos nos quatro
tratamentos realizados, o que ser refere à incidência da cercosporiose na cultura de
café. Foram feitas cinco avaliações da mesma ao longo dos 45 dias.
A avaliação da incidência da cercosporiose nas mudas de cafeeiros teve
como principal resultado o aumento gradativo da doença em todos os tratamentos
atingindo patamares próximos de 60% em 45 dias.
O período de 30/05/2012 a 15/07/2012 caracterizou-se por algumas noites
frias, principalmente a partir do dia 15/06/12, quando as temperaturas foram ainda
mais baixas. Não foi possível registrar estas temperaturas, pois não havia registrador
no local. Também ocorreram dias de chuva que proporcionaram aumento da
umidade da região. Em várias espécies de plantas superiores tropicais e
subtropicais, tais como o café, a exposição a baixas temperaturas pode causar
danos aos tecidos. Estas condições geralmente induzem inibição do crescimento,
alterações nas taxas metabólicas e alterações funcionais em membranas
favorecendo a penetração de doenças. Especificamente a cercosporiose é bastante
favorecida por baixas temperaturas, alta umidade do ar e adensamento de mudas.
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Tabela 9 - Resultados de incidência da cercosporiose nas mudas de cafeeiro com
respectivo teste de médias, por avaliação e AACPI. Médias seguidas pela
mesma letra na coluna não diferem entre si ao nível de 5% pelo teste de
Duncan.
1ª aval.
30/5/12
(%)

2ª aval.
13/6/12
(%)

3ª aval.
22/6/12
(%)

4ª aval.
03/7/12
(%)

5ª aval.
13/7/12
(%)

Média

DP

CV(%)

Testemunha

39,4
(ab)

42,4
(a)

45,3
(a)

52,1
(ab)

57,2
(a)

20,5
(a)

3,30

16,1

Tratamento A
Ca(ClO)2

32,9
(b)

34,2
(a)

33,8
(b)

38,6
(b)

40,0
(b)

15,7
(b)

1,90

12,1

Tratamento B
C3Cl2N3NaO3

41,1
(ab)

38,4
(a)

36,3
(ab)

50,1
(ab)

61,6
(a)

19,3
(ab)

1,14

5,90

Tratamento C
ClO2(2mL/L)

43,0
(a)

40,5
(a)

40,6
(ab)

54,6
(a)

59,4
(a)

20,4
(a)

4,11

20,1

Tratamento D
ClO2(4mL/L)

38,1
(ab)

34,5
(a)

42,6
(ab)

52,0
(ab)

56,4
(a)

19,2
(ab)

4,11

21,5

AACPI

Figura 11 - Curva de progresso da incidência (CPI) da cercosporiose em mudas de
cafeeiros submetidos a tratamentos com desinfetantes clorados.
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Este período frio coincide com o momento onde houve um aumento na
incidência da doença em todos os tratamentos segundo a figura 11 (aprox. no 22o
dia), ou seja, entre o vigésimo e o trigésimo dia do experimento.
Na tabela 9 também estão demonstrados os resultados do teste de médias
para cada avaliação da Área Abaixo da Curva de Progresso da Incidência (AACPI)
para a cercosporiose, bem como o desvio padrão e o coeficiente de variação. Até a
segunda avaliação feita em 13/06/12 os resultados da incidência para cada
tratamento foram significativamente iguais. A partir da terceira avaliação em
22/06/12, quando as plantas foram submetidas a temperaturas mais baixas, os
tratamentos começaram a diferenciar entre si. Ao final das avaliações, foi observado
que o tratamento A (hipoclorito de cálcio) apresentou menor incidência de
cercosporiose que os demais tratamentos, conseguindo desacelerar a propagação
da doença em relação a testemunha inclusive com menor resultado de AACPI. Os
demais tratamentos se assemelharam ao resultado da testemunha.
O tratamento com hipoclorito de cálcio conseguiu conter o avanço da
cercosporiose de forma mais eficaz que os demais tratamentos. Este efeito
supressor pode ser atribuído à mesma razão citada para o controle da antracnose
no jiló: a ação do íon cálcio que acaba agindo como nutriente para a planta,
favorecendo seu metabolismo. É importante lembrar que no ensaio com a
antracnose no jiló, o tratamento iniciou em uma condição muito mais branda de
incidência da doença do que no ensaio do controle da cercosporiose nas mudas de
café. Neste caso, no início do teste, as mudas de café já se encontravam com algum
grau de incidência da cercosporiose conforme citado anteriormente. Entende-se que
desta forma, controlar a doença se torna mais difícil. Deve ser ressaltado também
que a ação desinfetante do hipoclorito de cálcio também contribui significativamente
para conter o avanço da cercosporiose, conforme já foi demonstrado no ensaio in
vitro.
Na Tabela 10 e Figura 12 estão demonstrados os resultados de desfolha
durante todas as avaliações feitas no experimento e as médias das Áreas Abaixo da
Curva de Progresso da Desfolha (AACPDes). A desfolha avaliada através de sua
curva de progresso para os diferentes tratamentos também mostrou uma diferença
do Tratamento A (hipoclorito de cálcio) em relação aos outros tratamentos. Houve
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menor perda de folhas nesse tratamento, provavelmente, por conseguir retardar o
avanço da doença em relação aos outros tratamentos.
A desfolha, além de fatores ambientais como chuva, vento e temperatura, é
causada principalmente pela produção de etileno nas folhas lesionadas pela
cercosporiose, podendo diminuir consideravelmente a produção de café (SALGADO
et al., 2007). Na figura 12 é possível acompanhar a curva de progresso da desfolha
(CPDes) em função do tempo em cada um dos tratamentos.
Segundo o teste de Duncan a 5% de significância houve diferenças entre os
tratamentos conforme Tabela 10. O dicloroisocianurato de sódio apresentou maior
desfolha em relação aos outros tratamentos. Isto pode estar relacionado a um
possível efeito fitotóxico do ácido cianúrico, porém não existem trabalhos referentes
a fitotoxicidade desta substância em plantas .
Tabela 10 - Resultados de desfolha nas mudas de cafeeiro com respectivo teste de médias,
por avaliação e de AACPDes. Médias seguidas pela mesma letra na coluna não
diferem entre si ao nível de 5% pelo teste de Duncan.
1ª aval.
30/5/12
(%)

2ª aval.
13/6/12
(%)

3ª aval.
22/6/12
(%)

4ª aval.
03/7/12
(%)

5ª aval.
13/7/12
(%)

Média

DP

CV(%)

Testemunha

0
(a)

3,83
(b)

8,83
(b)

16,3
(a)

28,0
(ab)

4,44
(ab)

2,00

45,1

Tratamento A
Ca(ClO)2

0
(a)

3,50
(b)

5,00
(b)

14,5
(a)

18,3
(b)

3,27
(b)

1,23

37,6

Tratamento B
C3Cl2N3NaO3

0
(a)

9,83
(a)

18,2
(a)

21,0
(a)

30,2
(a)

6,60
4(a)

1,39

20,9

Tratamento C
ClO2(0,2mL/L)

0
(a)

8,00
(ab)

8,83
(b)

18,2
(a)

27,3
(ab)

5,08
(ab)

1,47

28,8

Tratamento D
ClO2(0,4mL/L)

0
(a)

3,83
(b)

11,8
(ab)

19,8
(a)

28,3
(ab)

5,18
(ab)

1,79

34,6

AACPDes
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Figura 12 - Curva de progresso da desfolha (CPDes) em mudas de cafeeiros submetidos a
tratamentos com desinfetantes clorados.
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6 CONCLUSÕES
Este trabalho permitiu concluir que os tratamentos com hipoclorito de cálcio
foram mais eficazes em termos de controle das doenças, tanto nos ensaios in vitro,
como em campo, com aplicação na cultura de jiló (solanum jiló) combinado com o
oxicloreto de cobre, e também no ensaio com mudas de café (coffea arábica),
quando foi aplicado sozinho. Concentrações superiores a 0,4 g/L demonstraram
eficácia em todos os casos.
No ensaio in vitro no qual foi avaliado somente o contato do microorganismo
frente aos tratamentos, o hipoclorito de cálcio, bem como o dicloroisocianurato de
sódio mostraram-se significativamente iguais e capazes de causar mais de 3
reduções decimais frente ao fungo Cercospora coffeicola. O dióxido de cloro não
apresentou a mesma eficácia quando comparado com os tratamentos anteriores
com reduções decimais menores do que 1,4.
Na aplicação dos desinfetantes em mudas de café, o hipoclorito de cálcio
conferiu redução na incidência da doença onde a Área Abaixo da Curva de
Progresso foi menor (AACPI=15,7) em relação à testemunha (20,5), mesmo sob a
influência de diversos fatores ambientais. Foi possível, também, observar uma
redução na porcentagem de desfolha quando comparado com os demais
tratamentos. No tratamento com dicloroisocianurato de sódio foi observado ligeira
redução da incidência da doença, no entanto, houve maior desfolha, onde o valor de
Área Abaixo da Curva de Desfolha (AACPDes) (6,6) foi significativamente maior que
os valores encontrados para a Testemunha (4,4) e o hipoclorito de cálcio (3,3).
No caso da aplicação em campo na cultura de jiló foi possível verificar uma
redução de 237% na incidência da doença, quando o tratamento com hipoclorito de
cálcio foi comparado à testemunha. O tratamento com dicloroisocianurato de sódio
também conferiu um efeito de redução da incidência da antracnose (63%), porém,
inferior à eficiência observada no tratamento com hipoclorito de cálcio.
Já os tratamentos com o Dióxido de Cloro não promoveram diminuição
significativa das doenças, tanto na aplicação em campo na cultura de jiló, quanto em
mudas de café.
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7 COMENTÁRIOS SOBRE A CONTINUAÇÃO DESTE TRABALHO
Diante dos bons resultados encontrados neste trabalho especialmente em
relação ao hipoclorito de cálcio, sugere-se que os seguintes aspectos sejam
avaliados em estudos futuros:
1. Comparar, via ensaios de campo, os desinfetantes oxidantes clorados
e.g. hipoclorito de cálcio e outros defensivos agrícolas (fungicidas,
bactericidas, etc.) no controle de doenças;
2. Avaliar o efeito dos desinfetantes em outras culturas de grande interesse
comercial (laranja, batata, feijão, soja, etc.);
3. Avaliar o ganho de produtividade real conferido em função do controle
da doença em novas aplicações em campo.
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