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A agricultura mundial está em contínua transformação. A necessidade de 

produção de alimentos aumenta vertiginosamente, exigindo maiores produtividades, 

sem, contudo, agredir desnecessariamente o ambiente. Com isso, as pesquisas avançam 

a cada dia, sendo pautadas, principalmente, na sustentabilidade e preservação ambiental. 

Neste contexto, o Sistema Plantio Direto (SPD) torna-se imprescindível, uma vez que 

seus benefícios conservacionistas são incontestáveis, fundamentalmente na manutenção 

do maior aliado da agricultura, o solo. 

 Poucas vezes o solo recebe a devida atenção, sobretudo no que diz respeito ao 

manejo de doenças de plantas. Existem em literatura inúmeros relatos de solos 

supressivos a patógenos, onde a matéria orgânica oriunda da manutenção da palha sobre 

o solo desenvolve papel fundamental. O SPD, se conduzido de forma correta, 

proporcionará maior equilíbrio químico, físico e biológico do solo. A composição 

biológica do solo com microrganismos antagonistas, entre os quais se destacam os 

fungos do gênero Trichoderma, só será efetiva caso haja condições favoráveis para 

estabelecimento e manutenção dos mesmos possibilitando que estes desempenhem o 

nobre papel do controle biológico de doenças. 

 Antes mesmo de se discutir a influência do SPD nas doenças de plantas, é 

fundamental entender o que é uma doença de planta e por que ocorrem em maior ou 

menor severidade.  

 As doenças de plantas podem ser entendidas como o resultado do processo de 

interação do hospedeiro suscetível com seu respectivo patógeno virulento, sob 

condições ambientais favoráveis. Além dos fatores que completam o famoso triângulo 

da doença (hospedeiro-patógeno-ambiente), o homem exerce papel fundamental nessa 

interação. Sistema de cultivo, cultivar, qualidade da semente, época de semeadura, 



densidade de plantas e espaçamento entrelinhas, realização ou não de rotação de 

culturas, profundidade de semeadura, forma de disponibilização e quantidade de 

adubos, tratamentos químicos, etc., são alguns dos fatores relacionados ao homem e que 

apresentam interferência direta na incidência e severidade de determinada doença, uma 

vez que estes também constituem o AMBIENTE onde a planta se desenvolve. A grande 

maioria dos técnicos e agricultores considera como ambiente favorável, apenas 

temperatura e umidade ideais ao desenvolvimento do patógeno, o que limita a 

compreensão do conceito de doenças de plantas e de como manejá-las. 

 Por que as doenças ocorrem? As doenças ocorrem em situações normais, mesmo 

sem a interferência do homem. No entanto, em situações de equilíbrio (mata nativa, 

onde há diversidade de espécies), os danos causados normalmente são inexpressivos. 

Por outro lado, em situações de desequilíbrio (áreas cultivadas), onde não há 

diversidade de espécies, os danos tornam-se significativos, requerendo na maioria das 

vezes que medidas de controle sejam adotadas. Alguns exemplos práticos evidenciam o 

desequilíbrio nas áreas de cultivo: no sudoeste goiano é comum o cultivo de uma única 

cultivar de soja em mais de 40% das áreas (mais de 300 mil hectares). Assim, a 

uniformidade genética é ainda maior, favorecendo o patógeno. Além disso, 

normalmente se cultiva soja na safra de verão e milho em condições de segunda safra, 

ou seja, safrinha. Existem casos em que esse esquema de sucessão de culturas 

(soja/milho) é realizado a mais de 30 anos. 

 Quanto maior o desequilíbrio das áreas, maiores serão as perdas oriundas por 

doenças e também a dependência de defensivos agrícolas. Embora sejam fundamentais 

e grandes aliados da agricultura, os defensivos não devem, em hipótese alguma, serem 

utilizados como alternativa única de controle. Várias medidas deverão ser 

implementadas de forma lógica e racional, o que se denomina de manejo integrado. 

  A efetividade de cada medida de controle também dependerá do seu grau de 

influência no ciclo de vida do patógeno. Assim, medidas de controle eficientes para uma 

doença não serão necessariamente para outras. Da mesma forma, devemos encarar que o 

sistema de cultivo (AMBIENTE – terceiro vértice do triângulo da doença) pode 

interferir mais, ou menos, em determinada doença. Não há regras e, muitas vezes, a 

prática é bem diferente da teoria. 



Uma vez compreendido o processo doença sob uma visão mais abrangente, 

torna-se imprescindível saber qual a importância da palha no ciclo de vida dos 

patógenos e por quanto tempo esta permanece no ambiente. 

A princípio acreditava-se que as doenças de plantas seriam muito mais severas 

em SPD, uma vez que muitos patógenos conseguem desenvolver suas atividades e até 

mesmo sobreviver de forma eficiente em restos culturais. Esses patógenos recebem a 

denominação de necrotróficos. Diferentemente, os biotróficos, são aqueles que 

desenvolvem suas atividades somente em tecidos vivos, não permanecendo na palha ou 

matéria orgânica. Uma vez que os conceitos de patógenos biotróficos e necrotróficos, 

grosso modo, são entendidos, algumas questões deverão ser analisadas, como: o tempo 

de permanência da palha no solo; a viabilidade de patógenos necrotróficos na palha e o 

efeito da palha na disseminação de patógenos. 

Tempo de permanência da palha sobre o solo: o período de permanência da 

palha no solo poderá variar grandemente em função da região e também da cultura em 

questão. A palha oriunda de plantas que apresentam relação C:N alta, permanecerão por 

mais tempo no solo, permitindo que os patógenos necrotróficos também sobrevivam por 

mais tempo. No sul do país, por exemplo, a palha poderá permanecer por um período 

maior quando comparado a uma situação de Cerrado, onde as temperaturas são elevadas 

e juntamente com a alta umidade, proporcionam maior atividade biológica e, 

consequentemente, maior degradação da palha. 

Trabalhos desenvolvidos na FESURV-Universidade de Rio Verde demonstram 

que a palha de sorgo, braquiária e milheto permanecem por períodos superiores a 12 

meses em condições de Cerrado. Isso implica necessariamente na obrigatoriedade de 

rotação de culturas. Somente a sucessão não será suficiente, uma vez que a palha pode 

manter os patógenos necrotróficos de uma safra para outra. 

Reis et al. (1992) demonstraram que há relação direta entre quantidade de 

resíduo cultural e propágulos dos patógenos necrotróficos, quando comparados os 

sistemas de cultivo plantio direto, cultivo mínimo e convencional (arado de disco e 

arado aiveca). Na tabela 1 são demonstrados os valores de quantidade de resíduos e 

número de propágulos do patógeno por metro quadrado. 

 



Tabela 1 – Efeito dos sistemas de cultivo na manutenção dos resíduos culturais de trigo 

na superfície do solo e na produção de propágulos de Bipolaris sorokiniana e 

Dreschslera tritici-repentis. 

 Plantio direto Cultivo mínimo Arado disco Arado aiveca 

Resíduo cultural (g m
-2)

 271 170 36 1 

(%) 100 63 13 6 

Conídio de 

B. sorokiniana (n
o
 m

-2
) 

1,59 x 10
6
 9,99 x 10

5
 2,11 x 10

5
 7,27 x 10

4
 

Pseudotécios de 

D. tritici-repentis (n
o
 m

-2
) 

11.653 7.310 1.548 516 

Fonte: Extraído de Zambolim et al., 2001. 

Embora tenha evidenciado que haja maior quantidade de inóculo no sistema 

plantio direto, tal fato não implica necessariamente em maiores perdas por doenças. 

Existe, sim, a maior dependência da realização das boas práticas culturais, como rotação 

de culturas com espécies não hospedeiras, uso de sementes sadias e tratadas, além do 

manejo eficiente da nutrição e também de plantas invasoras. Vale ressaltar que mesmo 

no sistema convencional, tanto com aração de disco quanto aiveca, embora em menor 

quantidade, há manutenção da fonte de inóculo. 

 

Viabilidade de patógenos na palha: a viabilidade de patógenos na palha pode 

ser entendida com a capacidade de causar doença em plantas sadias a partir do inóculo 

produzido ou mantido nos restos culturais da cultura anterior. Em trabalhos conduzidos 

por Reis (1990), verificou-se que o fungo Bipolaris sorokiniana manteve elevado 

número de conídios na palha de trigo, mesmo aos dez meses após a colheita. O mesmo 

fato foi verificado para o fungo Dreschslera tritici-repentis.  

Em trabalhos conduzidos por Prestes, Santos e Lhamby, segundo Fernandes 

(1997), os diferentes sistemas de cultivo poderão influenciar na viabilidade dos 

patógenos, conforme estudado na cultura do trigo. Os autores verificaram menor 

porcentagem de infecção quando se utilizou arado aiveca. Entretanto, tal fato foi 

verificado apenas no primeiro ano de condução dos experimentos. No terceiro ano, o 

grau de infecção foi de 46,73; 43,99; 44,28 e 36,52% respectivamente para os sistemas 

plantio direto, cultivo mínimo, arado de disco e arado aiveca. Entretanto, a longo prazo, 



evidenciaram-se a tendência de não haver diferenças entre os sistemas de cultivo 

avaliados para o complexo de doenças em trigo. 

Caso o agricultor realize as boas práticas agronômicas, desenvolvendo um 

sistema eficiente de rotação de culturas com espécies não hospedeiras, plantando 

sementes de boa qualidade e tratadas com fungicidas, promovendo o controle eficiente 

de plantas invasoras, o SPD não representará um problema no cultivo de trigo em 

relação a outro complexo de patógenos (Gauemmanomyces graminis var. tritici, 

Fusarium spp. e Cochiobolus sativus). 

 

Efeito da palha na disseminação de patógenos: 

Algumas doenças inicialmente eram tidas como limitantes, caso o sistema 

plantio direto fosse adotado na cultura da soja, a saber: mela e mofo branco. 

 A mela da soja é causada pelo fungo necrotrófico denominado Rhizoctonia 

solani, o qual representa a fase assexuada de Thanatephorus cucumeris. Nas fases 

iniciais de cultivo, o fungo pode causar lesões necróticas e anelamento do caulículo, 

tombamento e morte de plântulas (figura 1). 

 

Figura 1 – Sintomas de Rhizoctonia solani em plântulas de soja.  

Já em plantas adultas causa a doença conhecida por mela (figura 2). Em ambos 

os casos, o fungo sobrevive no solo e é favorecido por condições de temperatura mais 

elevada e alta umidade, principalmente do solo. A movimentação do solo favorece 

grandemente sua disseminação.  



 

Figura 2 – Sintomas de mela causada por Rhizoctonia solani em soja. 

Os problemas relacionados ao tombamento e morte de plântulas causados por R. 

solani são também verificados em outras culturas como trigo, ervilha, algodão. Em 

trabalhos desenvolvidos na Austrália e EUA, verificou-se que R. solani tem sido mais 

severa em áreas de SPD. Segundos os autores, citados por Fernandes (1997), a palha 

proporciona a manutenção de maior umidade do solo, o que favorece a doença. 

Por outro lado, no Brasil, tem se verificado que o SPD pode favorecer o controle 

da doença em parte aérea. A principal forma de disseminação desse fungo, que está 

presente no solo, é através de respingos de chuva que caem no solo e são direcionados a 

parte aérea da planta juntamente com partículas de solo e também propágulos do fungo.  

Neste caso específico, a palha interfere diretamente na disseminação do fungo, 

formando uma barreira física sobre a superfície do solo. Assim, quando ocorre a chuva, 

as gotículas de chuva caem na palha, evitando o impacto direto no solo. 

 Outra doença que deve ser minuciosamente analisada é o mofo branco causado 

por um fungo denominado Sclerotinia sclerotiorum. Esse patógeno possui mais de 400 

espécies hospedeiras e, além de apresentar a capacidade de sobreviver em restos 

culturais, produz estruturas de resistência denominadas escleródios. Os escleródios são 

formados pela compactação do micélio do fungo e podem permanecer viáveis no campo 

por um período superior a oito anos, o que limita a elaboração de um programa efetivo 

de rotação de culturas (Asirifi et al., 1994).  

Dependendo da cultura em questão, três escleródios por metro quadrado são 

suficientes para causar infecção em 60 a 95% das plantas (Suzui e Kobayashi, 1972). 



No sudoeste goiano, verificam-se áreas com alta infestação, sendo possível encontrar 

mais de cem escleródios por metro quadrado (Silva et al., 2009). Parte dos escleródios 

produzidos durante a safra é distribuído na superfície do solo durante a colheita. Em 

seguida, necessitam sofrer algum tipo de estresse, normalmente térmico ou hídrico para 

que na próxima safra consigam germinar formando o apotécio (figura 3). No apotécio 

são produzidas as ascas com os ascósporos (esporos do fungo), os quais são ejetados 

durante o ciclo da próxima cultura. 

 

Figura 3 – Apotécios produzidos em escleródio de Sclerotinia sclerotiorum. 

Em geral, quanto maior a porcentagem de matéria orgânica, maior será a 

quantidade e a diversidade de microorganismos, incluindo aqueles tidos como 

antagonistas. Muitos trabalhos indicam melhor controle do mofo branco em solos com 

alto teor de matéria orgânica (Asirifi et al., 1994). Entretanto, tal conclusão não deve ser 

tomada como uma verdade absoluta, pois em experimentos conduzidos por Ferraz et al. 

(1999) verificou-se que em certas condições, houve maior incidência da doença nos 

tratamentos com maior teor de matéria orgânica. Para esses autores, o maior teor de 

matéria orgânica proporcionou maior vigor às plantas, as quais apresentaram maior 

desenvolvimento e, consequentemente, proporcionaram um microclima favorável à 

infecção, sendo verificado maior número de apotécios. Vale ressaltar que maior teor de 

matéria orgânica no solo não significa maior quantidade de palha sobre o solo. Nesse 

trabalho também ficou evidenciado que a maior quantidade de palha sobre a superfície 

do solo proporcionou menor incidência da doença. 

Embora não seja a única medida de controle para S. sclerotiorum, a formação da 

palha oriunda de rotação de culturas com gramíneas pode beneficiar o manejo dessa 



doença, pois melhora as características químicas, físicas e biológicas do solo, além de 

não serem hospedeiras do fungo. O agricultor deve dar preferência para aquelas 

gramíneas que formam maior quantidade de palha, uma vez que esta representa uma 

barreira física à formação do apotécio e liberação/dispersão dos ascósporos (Fernandes, 

1997). O cultivo consorciado de milho e Brachiaria spp. tem se destacado em 

programas de rotação, uma vez que forma ampla camada de palha sobre o solo e ainda 

apresenta retorno econômico para o agricultor (Silva et al., 2009). 

Outra doença limitante ao cultivo da soja no cerrado brasileiro é o nematóide de 

cisto, o Heterodera glycines. Trata-se de um patógeno de fácil disseminação (água, 

vento, máquinas, etc.), ou seja, toda e qualquer forma de movimentação de solo. Além 

disso, esse nematóide apresenta alta variabilidade genética em função de sua reprodução 

sexuada, sendo comumente verificado várias raças do patógeno. Não bastasse o exposto, 

o H. glycines pode sobreviver eficientemente de uma safra para outra na forma de ovos 

e juvenis do segundo estádio que são preservados no interior do corpo da fêmea após 

sua senescência, o cisto (figura 4). 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Cisto esmagado de Heterodera glycines expondo os ovos e juvenis do 2º 

estádio. 

 O SPD exerce papel fundamental no manejo desse nematóide. Primeiramente, a 

palha na superfície do solo reduz significativamente a erosão pela água e também a 

erosão eólica, uma das principais formas de disseminação do patógeno no cerrado. 

Além disso, o maior teor de matéria orgânica no solo proporciona maior diversidade 

biológica e, consequentemente, maior número de espécies antagonista que realizam o 

controle biológico desse nematóide. A palha também pode interferir no ciclo de vida de 



H. glycines. O ciclo de vida desse patógeno é de aproximadamente 24 dias em 

temperatura do solo a 23ºC. Entretanto, quando a temperatura do solo é próxima aos 

18ºC, o ciclo de vida chega a 40 dias, o que pode ser obtido com a cobertura do solo 

com a palha. Isso implica no número de gerações do patógeno em um ciclo da cultura. 

Por exemplo, considerando-se uma cultivar de soja com ciclo de 125 dias, em 

temperatura ideal, é possível a ocorrência de cinco ciclos do patógeno. Já em condições 

de menor temperatura do solo, o número de ciclos do patógeno poderá ser reduzido a 

três. Assim, a população final do nematóide será significativamente menor. 

 Além disso, trabalhos conduzidos por Tyler et al. (1987) evidenciam alterações 

significativas na proporção entre machos e fêmeas quando a temperatura do solo é 

menor. Nestas condições existe maior proporção de machos, o que também contribui 

para redução de inóculo na área. 

 

Considerações finais 

 Os benefícios do sistema plantio direto são substancialmente maiores que os 

riscos de perdas com doenças, desde que as boas práticas agronômicas sejam adotadas. 

Rotação de culturas, plantio de sementes sadias e tratadas, nutrição adequada, manejo 

de plantas daninhas e uso de cultivares resistentes são medidas de controle 

fundamentais para o sucesso do plantio na palha. Para que o agricultor alcance altos 

rendimentos e preserve o meio ambiente é imprescindível adotar o sistema plantio direto 

necessariamente sob orientação de um engenheiro agrônomo. 

Observação 

 Não é permitido pelos autores o uso das fotos contidas neste resumo de palestra 

com finalidade comercial. Para os demais tipos de trabalho, solicita-se a gentileza de 

citar a fonte.  
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