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Manejo das principais 
doenças da soja



PLÂNTULA
-Colletottrichum
-Phytophthora
-Rhizoctonia
-Sclerotium
-Fusarium
-Pythium

VEGETATIVO
-Mancha parda

-Crest. foliar de 
Cercospora
-Crestamento
bacteriano
-Ferrugem
-Phytophthora
-Mancha bact. marrom
-Oídio

Doenças no ciclo da soja

REPRODUTIVO
-Oídio -Míldio
-Ferrugem -Mela
-Antracnose -Viroses
-Mancha alvo -Mofo
branco
-Podridão vermelha
-Pústula bacteriana
-Phytophthora
-Mancha bacteriana marrom

FINAL DO CICLO

-Mancha parda
-Crest. foliar de 
Cercospora
-Podridão de carvão
-Ferrugem

Nematoides (galhas, cisto, lesões)



Atividade humana > globalização > intensificação 

da invasões biológicas

Map of scheduled airline traffic around the world, June 2009. Contains 54317 

routes, rendered at 25% transparency. Author: Jpatokal, 2009.



IOWA, EUA



Densidade da produção de soja no Brasil

Fonte: Bayer Cropscience



Controle de doenças

-Rotação de culturas

-Manejo cultural (época de semeadura,
tratos culturais)

-Cultivares resistentes

-Tratamento de sementes
(fungicidas > micronutrientes > inoculantes)

-Controle biológico

-Pulverização com fungicidas

-Controle legislativo



Sintomas

-Apodrecimento de sementes
-Tombamento/morte de plântulas
-Clorose e seca das folhas
-Tecido externo e interno escurecido
-Murcha e morte da planta

PODRIDÃO RADICULAR DE 
FITOFTORA

Phytophthora sojae



PODRIDÃO RADICULAR DE FITOFTORA



Condições favoráveis

-Elevada umidade no solo na semeadura e 
emergência

-Solos compactados

-Seca com as plantas adultas

-Cultivares suscetíveis



Formação de esporângio
e

liberação de zoosporos

Exsudados das 
raízes

atraem os
zoosporos

Penetração
direta e 

colonização do 
córtex da raiz

oogônio

anterídio

Oosporos
formados na raiz

Solo saturado de 
água Tombamento,  apodrecimento radicular, 

escurecimento da haste, murcha, clorose
e morte da planta

Sobrevivência de 
oosporos dormentes

no solo e restos
culturais

Semeadura da soja

Micélio

Ciclo de vida da Phytophthora







Controle

-Cultivares resistentes
27 genes Rps

(Rps1a, Rps1b, Rps1c, Rps1d, Rps1k, Rps2, Rps3a, Rps3b, Rps3c, 
Rps4, Rps5, Rps6, Rps7,Rps8,Rps9,Rps11,Rps12,RpsYu25, …)

Resistência Completa
-monogênica

-pode ser quebrada (raça-específica)

Resistência Parcial ou de Campo
-limita o dano na raiz

-poligênica
-difícil de ser quebrada



Controle

-Bom preparo do solo

-Tratamento de sementes??

Fenilamidas

(metalaxil e mefenoxam)

-Cultivares resistentes

“sem controle após a 

ocorrência”



Controle

-TRATAMENTO DE SEMENTES

Metalaxil-m
15,5 – 31 g i.a./100kg de semente



FUNGICIDAS

1 g i.a./100kg

2 g i.a./100kg

7,5 g i.a./100kg



Controle

-Cultivares resistentes
27 genes Rps

(Rps1a, Rps1b, Rps1c, Rps1d, Rps1k, Rps2, Rps3a, Rps3b, Rps3c, 
Rps4, Rps5, Rps6, Rps7,Rps8,Rps9,Rps11,Rps12,RpsYu25, …)

Resistência Completa
-monogênica

-pode ser quebrada (raça-específica)

Resistência Parcial ou de Campo
-limita o dano na raiz

-poligênica
-difícil de ser quebrada





Seleção de resistência em genótipos
Resistência parcial



Podridão Radicular de Phytophthora

(Phytophthora sojae) 

Mais de 200 patótipos citados na literatura (Stewart et al., 2014)

Isolado utilizado atualmente: patótipo 1d,2,4,5,7.

Novos isolados
- 2015: 1a,1b,1d,2,3a,3c,4,5,7,8 - São José do Ivaí/PR na 

TMG 7262RR (Resistente a Raça 1 – patótipo 2,3c,7)

- 2016:

- 1a,1b,1c,1d,1k,2,3a,3c,4,5,7 - Campo Mourão/PR
- 1b,2,3a,4,5,6 – Embrapa Soja, Londrina/PR



PODRIDÃO DE CARVÃO DA RAIZ 
Macrophomina phaseolina

- Fungo de solo
- Perdas ??
- Raízes pouco desenvolvidas e seca

- Cultivares resistentes???

- Manejo do solo

Controle



Aspecto na lavoura. Área de café e pastagem 
Solo arenoso, compactado + veranico= problema!

Foto: Ademir Henning



MORTE SÚBITA ou 
PODRIDÃO VERMELHA DA RAIZ

Fusarium spp.

- Fungo de solo
- Perdas: 10 a 30%
- Introducão - semente??

- Cultivares
resistentes???

- Rotação de
culturas???

Controle



PODRIDÃO VERMELHA DA RAIZ



RESUMO

-ROTAÇÃO DE CULTURAS

-MANEJO DO SOLO: EVITAR 
COMPACTAÇÃO

-CULTIVARES RESISTENTES

-TRATAMENTO DE SEMENTES



PODRIDÃO BRANCA DA HASTE ou 
MOFO BRANCO

Sclerotinia sclerotiorum

-Perdas: morte das plantas





IMPORTANTE “evitar a introdução” 

1. Sementes Sadias – “Certificadas” 

2. Tratamento de sementes (benzimidazóis)

3. Beneficiamento – Separador espiral

Uma vez introduzido na área só resta o manejo

1. Aumentar o espaçamento
2. Evitar excesso de população de plantas
3. Quando possível, linhas sentido L & O
4. Rotação  Palhada (Brachiaria, milheto, milho)
5. Escolha de cultivares (ciclo determinado)
6. Controle biológico ? - Trichoderma
7. Controle químico Custo/benefício, MAPA
8. Contar com o clima

Controle



Classificação por Forma

BENEFICIAMENTO DA SEMENTE – Espiral!

Fotos: França Neto



Germinação de escleródios 

Foto: M. Lobo Júnior



MOFO BRANCO
Rede de fungicidas 2018/19



OÍDIO
Erysiphe diffusa

-Perdas de 10-50%

-Cultivares resistentes
-Aplicação de fungicidas a partir de 30% de 
severidade (benzimidazol, triazol + estroblurina)

Controle





MANCHA PARDA
Septoria glycines

-Perdas de 8-15%

-Controle:

-Uso de sementes sadias
-Rotação de culturas
-Adubação equilibrada
-Tratamento de sementes
-Aplicação de fungicidas

de R3 a R5.1
(benzimidazol, triazol + 
estrobilurina)
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Controle



CRESTAMENTO FOLIAR DE CERCOSPORA
Cercospora kikuchii

-Perdas de até 15%

- Controle:

-Uso de sementes sadias
-Tratamento de sementes
-Aplicação de fungicidas

de R3 a R5.1
(benzimidazol, triazol + 
estrobilurina)

Controle



CRESTAMENTO FOLIAR DE CERCOSPORA
Cercospora kikuchii

Cercosporin: toxina fotoativa



ANTRACNOSE
Colletotrichum truncatum



ANTRACNOSE
Colletotrichum truncatum

-Perdas de até 100%
-Tombamento

-Infecção floral e por ferimentos

- Controle:

-Cultivares resistentes
-Uso de sementes sadias
-Rotação de culturas
-Menor densidade de plantio
-Adubação equilibrada
-Tratamento de sementes
-Aplicação de fungicidas???

Controle



MANCHA ALVO
Corynespora cassiicola



MANCHA ALVO
Corynespora cassiicola

-Perdas de até 32%
(Cultivares tardias podem ser mais sensíveis)

-Cultivares resistentes

-Rotação de culturas

-Aplicação de fungicidas
 Benzimidazóis???
 tiofanato metílico
 carbendazim

 Triazol+estrobilurina, carboxamida + estrobilurina

Controle



MANCHA ALVO
Rede de Fungicidas



MANCHA ALVO
Rede de Fungicidas



MÍLDIO
Peronospora manshurica

-Perdas de 8%??

-Cultivares resistentes
-Tratamento de sementes
-Rotação de culturas

Controle



MÍLDIO
Peronospora manshurica



NECROSE DA HASTE
Cowpea Mild Mottle Virus - CPMMV

- Transmitido pela mosca 
branca

- Controle:

- Cultivares resistentes

Controle



NECROSE DA HASTE
Cowpea Mild Mottle Virus - CPMMV



CRESTAMENTO BACTERIANO
Pseudomonas savatanoi pv. glycinea

-Perdas de 4 a 40%

-Cultivares resistentes
-Sementes sadias

F
o
n

te: S
o
a
res,2

0
0
3

Controle



PÚSTULA BACTERIANA
Xanthomonas axonopodis pv. glycines

-Perdas de até 40%

-Cultivares resistentes
-Sementes sadias

Controle



Mancha bacteriana marrom
Curtobacterium flaccumfaciens pv. 

flaccumfaciens



- Usar  sementes de campos indenes

- Cultivares resistentes

- Manejo adequado da irrigação

Controle



Controle de doenças

-Rotação de culturas

-Manejo cultural (época de semeadura,
tratos culturais)

-Cultivares resistentes

-Tratamento de sementes
(fungicidas > micronutrientes > inoculantes)

-Controle biológico

-Pulverização com fungicidas

-Controle legislativo



OBRIGADO!

rafael.soares@embrapa.br


