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RESUMO 

 

O presente trabalho relata as atividades do estágio supervisionado cujo 

objetivo foi realizar um estudo sobre a brusone do trigo no cerrado, levantar os 

principais desafios e tentar achar possíveis soluções para o tema estudado. O 

trabalho foi desenvolvido na Embrapa Cerrados junto ao laboratório de 

fitopatologia. A metodologia utilizada foi baseada no que há na bibliografia, afim 

de obter resultados satisfatórios.  

Palavras-Chave: Trigo, Brusone, Produção, Soluções, Desafios. 
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1 INTRODUÇÃO 

Vivemos em uma sociedade em que é necessária a qualidade dos alimentos, 

resultado disso aumento da competitividade e avanço da tecnologia. Estudos 

indicam que até 2021 a safra de grãos deve crescer 23%, e a área de colheita 

será 9,5% maior que a atual (Portal Brasil,2011). O que explica a necessidade 

da busca por novas áreas para o plantio agrícola. 

O trigo é o segundo cereal mais consumido do mundo e no Brasil as principais 

regiões produtoras são a região Sul, Sudeste e Centro-Oeste.(MAPA, 2015). 

O Cerrado brasileiro abrange dez Estados, compreendendo aproximadamente 

204 milhões de hectares, o que corresponde a 22% do território brasileiro. Essa 

região é caracterizada pela grande biodiversidade e por duas estações do ano 

bem definidas de inverno seco e verão chuvoso, dada as suas peculiaridades 

climáticas. As temperaturas médias anuais são em média entre 21 e 27°C 

(EMBRAPA, 2012).  

Nessa região, o cultivo do trigo é uma alternativa para a rotação de culturas, 

que pode ser plantado em condições de sequeiro ou em sistema irrigado. O 

sistema irrigado permite a obtenção de produtividade e de qualidade. O plantio 

de trigo no Cerrado brasileiro apresenta algumas vantagens quando 

comparado ao cultivo na Região Sul, tradicionalmente produtora. Entre 

algumas das vantagens estão: estação das chuvas e da seca bem definidas. 

O trigo como toda cultura possui problemas com doenças, especialmente as 

fúngicas, e entre as mais importantes estão: ferrugem da folha (Puccinia 

triticina = f. sp. Tritici), Giberela (Gibberellazeae (Fusarium graminearum)), 

Oídio (Blumeria graminis f. sp. Tritici), manchas foliares, mosaico comum do 

trigo (soil- borne wheat mosaic vírus – SBWMV), e a brusone (Pyricularia grisea 

– Magnaphorthe grisea) (EMBRAPA,2006). 

No presente trabalho são elencados os objetivos gerais e específicos assim 

como a justificativa. Foi realizada uma revisão de literatura para fundamentar o 

trabalho teoricamente, onde se utilizou conceitos, tais como a analise 

comparativa da produção de trigo. Foi definida a metodologia adotada na 

execução das atividades de pesquisa bem como também caracterizada a 

instituição. São apresentados os resultados visando encontrar qual alternativa 

seria mais viável para controle da doença. 
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2 OBJETIVO 

O trabalho tem como objetivos descrever o histórico da utilização do trigo como 

alimento, as suas características principais da cadeia produtiva do trigo. 

 

3 JUSTIFICATIVA 

O sistema de produção de trigo no Brasil especificamente no Centro Oeste está 

em desenvolvimento com adaptação das cultivares ao clima do cerrado, antes 

adaptadas apenas para a região sul. Mas isso vem mudando, muito devido a 

estudos da EMBRAPA para adaptar a planta ao clima da região. O clima 

quente e úmido do verão permite a ocorrência de doenças diferentes das 

originadas do sul. Então esse estudo vem analisar quais alternativas 

disponíveis para conter as doenças ocorrentes no cerrado, e ver qual 

alternativa é mais viável para se adotar na produção dessa cultura. 

 

4 REFERENCIAL TEÓRICO 

Para entender um pouco sobre o trabalho, foi feita uma revisão da literatura 

contando sobre a história do trigo e suas principais contribuições financeiras e 

alimentares. 

 

4.1 O Trigo 

A origem do grão se confunde com as histórias dos povos antigos desde os 

egípcios, aos árabes e os Cristãos há 3000 a.C. Dizem que os primeiros grãos 

de trigo foram trazidos para o Brasil em 1534 por Martim Afonso de Sousa, que 

logo foi plantado na Capitania de São Vicente. O trigo tem papel fundamental 

no fornecimento de matéria-prima para a alimentação da população mundial. A 

sua grande vantagem em relação às outras matérias-primas está no potencial 

de seu valor nutricional, além do baixo conteúdo de água, fato que facilita o seu 

transporte e sua transformação em produtos processados (ABITRIGO,2015). 

Existem diversos gargalos na produção, dentre os quais se pode citar 

principalmente a malha logística, totalmente mal estruturada e as possíveis 

doenças ao qual a produção está sujeita, como por exemplo, a brusone, tema 

principal deste relatório, responsável pelo aumento dos custos e diminuição da 

produtividade. 
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Segundo a Abitrigo são três os principais tipos de trigo utilizados para a 

alimentação: 

Triticumaestivum - Chamado de trigo comum, é o mais cultivado no planeta, 

respondendo por mais de quatro quintos da produção mundial. É o mais 

utilizado na fabricação do pão. Embora o trigo represente uma fonte de 

alimento completa em termos nutricionais, a proporção das várias substâncias 

que compõem o grão (amido, minerais, vitaminas e proteínas) oscila conforme 

a variedade. A mais consumida no Brasil, Triticumaestivum L., tem um teor de 

proteína em torno de 15% (ABITRIGO,2015). 

Triticumcompactum - Conhecido também como tipo clube, tem um teor de 

proteínas da ordem de 8%, produzindo menor teor de glúten, substância que 

está por trás do crescimento e da textura dos produtos feitos com farinha. É 

utilizado para a fabricação de biscoitos e bolos mais macios e menos crocantes 

(ABITRIGO,2015). 

Triticumdurum - Indicado para massas (macarrão), essa espécie forma um 

glúten mais resistente, permitindo uma textura firme após o cozimento. O grão 

duro não é cultivado no Brasil (ABITRIGO,2015). 

4.2 O Trigo no Brasil 

A triticultura no Brasil se divide em três grandes regiões: Sul que são os 

estados do Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul; Parte do estado de 

São Paulo e do Mato Grosso do Sul; e a Região Centro-Oeste que engloba os 

estados de Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso. Sendo que a Região Centro-

Oeste, possui vantagem competitiva com relação ao clima, por possui duas 

estações bem definidas uma de chuva, e a seca que vai, o que favorece o 

plantio durante a seca que diminui a incidência de pragas e fungos por não 

haver umidade o suficiente. 
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Tabela 01: Comparativo de Safras de Trigo no Brasil. 

 

Fonte: CONAB, JAN/2013 

 

4.3 Trigo Exportação e Importação 

O Brasil é um dos maiores exportadores e importadores de trigo do mundo, 

mas se comparado a vizinhos como a Argentina que produz 14000 toneladas 

(t)por ano, enquanto a gente 5,900(t)está muito longe de se tornar uma 

potência mundial na exportação, (ABITRIGO,2015). Abordaremos aqui alguns 

aspectos sobre a exportação e importação desta cultura. 

Sobre a exportação com dados coletados de janeiro a abril de 2015, os países 

que mais exportaram o trigo do Brasil são Tailândia com 406.322,67(t), 

Bangladesh 259.012,93(t), Vietnã 237.817,77(t), Filipinas 238.425,52(t), Coréia 

do Sul 115.500,00(t), e Arábia Saudita 61.674,03(t), respectivamente. 

Percebeu-se que o maior auge de compra do trigo no mês, foi da Tailândia no 

mês de Janeiro com 184.800,00 toneladas. Com relação aos maiores estados 

exportadores, são Rio Grande do Sul 1.247.017,63 (t), Paraná 170.833,86(t), 

Santa Catarina 8.000,00(t) e São Paulo 6.994,40(t), sendo a região Sul 

responsável por mais de 98% da exportação. 

Com relação à importação os maiores importadores de trigo para o nosso pais 

estão Argentina, Estados Unidos, Paraguai e Uruguai com 

1.693,301,79(t),156.100,66(t), 115.897,22(t), 89.129,33(t), seguindo a ordem. O 

pico da importação foi no mês de março com a Argentina com 406.882,12 

toneladas verificando que a mesma é a maior importadora de trigo para o 

Brasil. Também se notou que os maiores estados importadores de trigo são 

respectivamente São Paulo 390.556,72(t), Ceará 307.017,89(t), Rio Grande do 
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Sul 228.377,44(t), Pernambuco 222.544,00(t), Rio de Janeiro 171.351,45(t), 

responsáveis por mais de 64% de toda importação dentro do país, sendo esses 

os maiores consumidores. 

 

Tabela 02: Brasil - Importação de Trigo 2015 (Por País) 

 

Fonte: ABITRIGO, 2015 

 

 

Gráfico 01: Brasil – Importação de Trigo 2015 

 

Fonte: ABITRIGO, 2015 
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Tabela 03: Brasil - Importação de Trigo 2015 (Por Estado) 

 

Fonte: ABITRIGO, 2015 

 

 

 

 

Gráfico 02: Brasil – Importação de Trigo 2015 - Estado 

 

Fonte: ABITRIGO, 2015 
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Tabela 04: Brasil - Exportação de Trigo 2015 (Por País) 

 

Fonte: ABITRIGO, 2015 

 

Gráfico 03: Brasil – Exportação de Trigo 2015 

 

Fonte: ABITRIGO, 2015 

 

4.4 Problemas no Cultivo – Brusone 

A brusone do trigo no Brasil foi reconhecida primeiramente no Paraná 

(IGARASHI et al., 1986 apud Takami, 2011, p.3) e, como consequência, 

dissipou-se para outras áreas, causando grandes problemas para cultura do 

trigo. A cultura do trigo no centro-oeste brasileiro é conduzida em sistema 

irrigado ou em sequeiro. O cultivo irrigado se realiza sobre pivô central, fornece 

condições adequadas à manutenção de ambiente favorável ao 

desenvolvimento de algumas doenças fúngicas. Porém, o cultivo de sequeiro, 

com semeadura realizada entre os meses de fevereiro e março, associa 
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temperatura elevada e ocorrência de chuvas durante a fase de espigamento da 

cultura, o que aumenta principalmente o aparecimento de doenças fúngicas 

como a brusone.Na recente safra 2009/2010, a incidência da doença foi 

bastante evidente, muito devido às condições climáticas favoráveis ao 

aparecimento da mesma nas regiões produtoras, que vai do Norte do Paraná 

ao Distrito Federal (TORRES, 2009 apud Pagani, 2011, p.17).Essa doença 

integra uma das principais dificuldades à expansão e produção da triticultura no 

Brasil Central .Segundo (GOULART et al. apud Rocha, Pimentel, Ribeiro,2013, 

p.347),perdas de produtividade da ordem de até 74% em lavouras no Mato 

Grosso do Sul. Adiante danos na quantidade, qualidade dos grãos 

contaminados também pode ser afetada em virtude da formação de grãos 

deformados, no seu tamanho reduzido e baixo peso fora do comum. 

 

      Figura 01: Foto de área contaminada com brusone 

 

      Fonte: Elaborado pelo próprio autor, 2015 
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4.4.1 Contextualização da Brusone 

A doença no trigo é reconhecida como brusone, uma palavra que tem origem 

italiana (brusar, bruciare) que em tradução literal para o português significa 

queimar(REIS, et al p.1). A designação foi utilizada pela primeira vez para uma 

doença do arroz. Os indícios em trigo se apresentam a principio 

fundamentalmente nas espigas, assim sendo também chamada de 

branqueamento das espigas. A giberela, outra doença com sintomas bem 

parecidos, porém com manifestação principalmente no branqueamento das 

espiguetas isoladas. 

Com o aparecimento de várias regiões para plantio surgiram também algumas 

dificuldades, nas quais algumas merecem grande destaque, a ocorrência  de 

doenças patológicas que causam a limitação  da produtividade, muito devido às 

condições que  propiciam à ocorrência de doenças nas regiões onde o cereal é 

cultivado no país.Entre as doenças, destaca-se a brusone do trigo, causada por 

Pyriculariagrisea (teleomórfico Magnapothegrisea) que foi descrita pela 

primeira vez por (IGARASHI et al., 1986a) e que vem preocupando todos os 

produtores por ocasionar danos no peso de espigas de até 72,5%, dependendo 

assim da época da infecção (GOULART & PAIVA, 2000, apud Arendt, 2006, 

p.14) 

 

          Figura 02: Espiga contaminada 

 

    Fonte: Elaborado pelo próprio autor, 2015 
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4.4.2 Técnicas de controle da Brusone 

Como toda doença fúngica, a brusone gosta de temperatura e umidade altas o 

que favorece a sua ocorrência e o aparecimento de outras. O estudo de plantas 

mais resistentes se torna importante devido abaixa efetividade dos fungicidas 

recomendados para o manejo da cultura. A baixa eficiência do controle químico 

se explica nas diferentes formas de contaminação, ligadas a diferentes 

condições do ambiente e devido às plantas serem suscetíveis. 

 

  Figura 03: Área com espigas contaminadas 

 

  Fonte: Elaborado pelo próprio autor, 2015 

 

O aparecimento da brusone pode ser diminuído através de medidas corretivas 

como: eliminação de plantas hospedeiras, variedades resistentes, incorporação 

de restos culturais, sementes de qualidade, rotação de cultura, tratamento 

químico das sementes, respeitando a época da semeadura e pulverização com 

fungicidas (IGARASHI, 1988b apudARENDT,2006,p.33). Com relação a 
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variedades resistentes, ainda não foram desenvolvidas cultivares com alta 

resistência para reduzir os danos econômicos. Uma importante chave seria a 

cobertura do solo reduz a incidência de plantas daninhas, equilibra a fauna e a 

flora da região e do solo. Medidas corretivas devem ser planejadas antes da 

incorporação da cultura no solo. E a rotação de culturas importante para 

manter a capacidade de produção de nutrientes do solo. Resumindo essas são 

as formas básicas para se obter êxito no controle desta doença, porém 

algumas técnicas não podem ser tão eficientes como no caso da rotação de 

culturas P. grisea apresentar hospedeiros secundários com gramíneas nativas 

e invasoras com altas populações e esporos que são transportados pelo vento 

contaminando outras áreas. 

 

5 METODOLOGIA 

O método de pesquisa utilizado foi o de pesquisa bibliográfica, Fez-se também 

a utilização da análise documental, que para Ludke e André (1986) constitui 

uma técnica importante na pesquisa qualitativa, seja complementando 

informações obtidas por outras técnicas, seja desvelando aspectos novos de 

um tema ou problema. Vieira e Zouain (2004) apontam as seguintes vantagens 

da pesquisa qualitativa:  

“[...] a pesquisa qualitativa, geralmente, oferece 
descrições ricas e bem fundamentadas, além 
de explicações sobre processos em contextos 
locais identificáveis. Além disso, ela ajuda o 
pesquisador a avançar em relação às 
concepções iniciais ou a revisar sua estrutura 
teórica. Mesmo tendo uma natureza mais 
subjetiva, a pesquisa qualitativa oferece um 
maior grau de flexibilidade ao pesquisador para 
a adequação da estrutura teórica ao estudo do 
fenômeno administrativo e organizacional que 
deseja.” 

 
A cultivar de trigo usada no ensaio foi a BRS 208 (boa resistência a doenças da 

folha).O plantio foi realizado no dia 10/02/2015, a emergência se deu por volta 

do dia 20/02/2015.Foi realizada adubação por cobertura com uréia na dose de 

150kg/ha no dia 12/03/2015 e foi observado emborrachamento de 

aproximadamente 50% das plantas dia 02/04/2015. 

A densidade de semeadura e os tratos culturais foram os indicados pela 

CBPTT (“Informações Técnicas para a Safra 2010: Trigo e Triticale”); 



20 

 

Cada parcela tem 12 m² (área total da parcela), sendo 12 linhas com 20cm de 

espaçamento e 5 metros de comprimento. A área mínima de colheita (área total 

menos a bordadura) para estimar o rendimento de grãos foi de 4 m², sendo 

amostrado 3,34 metros das 6 linhas centrais, no centro de cada parcela; 

O delineamento experimental foi o de blocos ao acaso com, com cinco 

repetições. 

Foram realizadas quatro aplicações de fungicidas: a primeira no início do 

espigamento em 07/04/2015, a segunda 6 dias depois da primeira aplicação 

em 14/04/2015, e a terceira 7 dias depois da segunda aplicação em 

20/04/2015. 

Foi realizada uma avaliação para estimar o grau de severidade de brusone nas 

espigas, quando as plantas atingiram a fase de “grão em massa mole” (85 da 

escala de Zadokset al., 1974). Foram avaliadas 100 espigas em cada parcela; 

Foram coletadas 4 sub amostras aleatórias de 25 espigas subsequentes na 

linha de plantio em cada parcela, totalizando 100 espigas avaliadas para cada 

repetição. As espigas foram divididas em 7 classes de severidade (Maciel, 

2011): 0 (zero), 2%, 6%, 10%, 20%, 60%, 90% e 100%. Posteriormente, aos 

dados de espigas em cada classe de severidade foi calculado o índice de 

doença (McKinney, 1923) que é o somatório do número de espigas de cada 

classe multiplicado pela respectiva nota da classe, posteriormente dividido pelo 

número total de espigas multiplicado pelo valor da classe de maior nota. 

Também foi contabilizada a incidência de brusone nas espigas, obtendo-se um 

valor percentual para cada parcela. 

O estudo foi realizado na Embrapa Cerrados, in loco, no período entre o mês 

fevereiro e abril de 2015. 

 

6 EXPERIÊNCIA PRÁTICA 

O período do estágio foi realizado na EMBRAPA Cerrados durante o mês de 

fevereiro a junho de 2015, onde foram realizadas avaliações semanais de 

diferentes tipos de trigo, visando à resistência do mesmo as diversas doenças 

enfrentadas principalmente na região Centro-Oeste. Uma das principais 

ocorrências no Centro-Sul são as doenças fúngicas do trigo muito devido ao 

período que o trigo é plantado geralmente, nos meses de outubro a abril não 

indicado por favorecer o aparecimento de doenças como a brusone do trigo, 
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por se adaptar com altas temperaturas elevadas de 28º graus e umidade 

relativa acima de 90%. Também pelo fato de ser uma doença de difícil trato 

quando ataca esta cultura dificilmente se recupera a qualidade dos grãos 

podendo afetar toda a produção. 

Dia 10/05/2015 foi feita a colheita do trigo plantado em 10/02/15. Os grãos de 

cada parcela foram colocados em sacos de papel, pesados e mensurados seu 

volume. Toda a área foi infectada por brusone do trigo e 100% das espigas 

foram afetadas. Foi feita a análise volume e densidade, produtividade por meio 

do peso, calculando-se hectolitro, um indicativo da qualidade do grão: quanto 

maior o peso, melhor a qualidade do grão. A classificação e o tipo de trigo são 

baseados na Instituição Normativa nº. 38 de novembro de 2010, do Ministério 

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, publicada no Diário Oficial da União 

de 1º de dezembro de 2010.  

 

7 ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

ENSAIOS COOPERATIVOS EM REDE – SAFRA 2014 “IRRIGADO” 

Ensaios cooperativos em rede para avaliação da eficiência de fungicidas para o 

controle da brusone do trigo. 

Em ensaio foi implantado em 10 fevereiro de 2015, em sistema de cultivo 

sequeiro, onde foram testados três fungicidas, sendo realizadas quatro 

pulverizações nas datas pré-programadas. Houve necessidade de manejo de 

duas aplicações de locker 1500 ml/há 01/04/2015 e outra 09/04/2015 para 

controlar a ocorrência de doenças foliares, visto o ambiente extremamente 

favorável para ocorrência das mesmas. Foram avaliadas a incidência e a 

severidade da brusone nas espigas de trigo. A incidência foi de 100% para 

todos os tratamentos e o índice de doença (considera a severidade) médio foi 

de 91,58. Apesar de não se diferenciar os tratamentos pela incidência de 

espigas doentes, a avaliação da severidade de espigas doentes permitiu 

distinguir tratamentos tratados com fungicidas com severidade estatisticamente 

menor que a severidade da testemunha e de outros tratamentos. A 

produtividade apesar de ser muito baixa, com média de 53,30 kg/há, também 

permitiu distinguir tratamentos tratados com fungicidas do tratamento não 

tratado. Observou-se efeito do fungicida não só protegendo a espiga da 
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infecção da brusone, mas também protegendo das folhas das plantas da 

infecção de outras doenças fungicas, o que garantiu maior área 

fotossintetizante e capacidade para enchimento dos grãos não afetados pela 

brusone. Foi avaliada também a frequência de espigas doentes em cada 

tratamento, ferramenta que auxilia na identificação de diferenças entre 

tratamentos em trabalhos onde se avalia numero de indivíduos doentes. Esta 

avaliação também permitiu separar tratamentos pulverizados de tratamentos 

não pulverizados com fungicidas, concordando com a avaliação da severidade 

de espigas doentes. Dessa forma, observou-se que o tratamento com o 

fungicida Unizeb destacou-se dos demais com o menor índice de doença, a 

menor frequência de espigas doentes e a segunda maior produtividade.  

Concluindo, o manejo químico da brusone na espiga, apesar de não ter sido 

eficiente a ponto de garantir uma produtividade rentável nesta condição 

extrema de doença (100% de incidência), deve ser recomendado para 

condições menos alarmantes, não apenas para o manejo da brusone em si, 

mas também para o manejo integrado de doenças foliares que ocorrem no 

mesmo período do espigamento e enchimento de grãos, como observado. 

 

Tabela 05: Principais fungicidas testados. 

Trat. Empresa Brusone Princípio ativo 

1 Testemunha Sem tratamento  

2 Bayer Nativo** (0,750 L/há) + Aureo 
(0,25%v/v) 

Tebuconazol + 
Trifloxistrobina 

3 Bayer Fox 0,500 L/ha + Aureo 0,25% v/v Trifloxistrobina + 
Protioconazol 

4 UPL UNIZEB 800 (2,5kg/ha) Mancozeb 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor, 2015 

 
A cultivar de trigo usada no ensaio, foi a BRS 208 (boa resistência a doenças 

da folha). 

O plantio foi realizado no dia 10/02/2015, a emergência se deu por volta do dia 

20/02/2015.Foi realizada adubação por cobertura com uréia na dose de 

150kg/ha no dia 12/03/2015 e foi observado emborrachamento de 

aproximadamente 50% das plantas dia 02/04/2015.A densidade de semeadura 

e os tratos culturais foram os indicados pela CBPTT (“Informações Técnicas 

para a Safra 2010: Trigo e Triticale”). Cada parcela tem 12 m² (área total da 
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parcela), sendo 12 linhas com 20cm de espaçamento e 5 metros de 

comprimento. A área mínima de colheita (área total menos a bordadura) para 

estimar o rendimento de grãos foi de 4 m², sendo amostrado 3,34 metros das 6 

linhas centrais, no centro de cada parcela. O delineamento experimental foi o 

de blocos ao acaso com, com cinco repetições. 

Foram realizadas quatro aplicações de fungicidas: a primeira no início do 

espigamento em 07/04/2015, a segunda 6 dias depois da primeira aplicação 

em 14/04/2015,e a terceira 7 dias depois da segunda aplicação em 20/04/2015; 

Foi realizada uma avaliação para estimar o grau de severidade de brusone nas 

espigas, quando as plantas atingiram a fase de “grão em massa mole” (85 da 

escala de Zadokset al., 1974). Foram avaliadas 100 espigas em cada parcela; 

Foram coletadas 4 sub amostras aleatórias de 25 espigas subsequentes na 

linha de plantio em cada parcela, totalizando 100 espigas avaliadas para cada 

repetição. As espigas foram divididas em 7 classes de severidade (Maciel, 

2011): 0 (zero), 2%, 6%, 10%, 20%, 60%, 90% e 100%. Posteriormente, aos 

dados de espigas em cada classe de severidade foi calculado o índice de 

doença (McKinney, 1923) que é o somatório do número de espigas de cada 

classe multiplicado pela respectiva nota da classe, posteriormente dividido pelo 

número total de espigas multiplicado pelo valor da classe de maior nota. 

Também foi contabilizada a incidência de brusone nas espigas, obtendo-se um 

valor percentual para cada parcela. 

Aos índices de doença e à incidência de brusone foram aplicadas análise de 

variância e teste de médias (Scott-Knott). 

Com relação aos resultados na planilha 1 foram feitas avaliações da 

severidade da doença, obteve-se a média de cada de cada tratamento de 1 a 

4. No tratamento 1 a média foi de 69,33%, diferente do número 2 e 3 59,61% e 

70,99% respectivamente. A maior severidade se concentrou no experimento 4 

76,88% por possuir grande quantidade de espigas na faixa do 100%. Na 

planilha 2 temos os respectivos dias que foram feitas as coletas e a contagem 

das espigas contaminadas, e também a identificação de cada parcela. A 

planilha número 3 a mais importante a ser comentada onde há os gráficos, a 

média de espigas sadias, o somatório de espigas doentes e o cálculo da 

incidência nos tratamentos. No tratamento 1 obteve-se a média de espigas 

sadias que foi de 2,4%, o tratamento 3 e 4 foram  2,0% e 2,6% 
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respectivamente. Porém no tratamento 2, notou-se o maior índice de espigas 

sadias com 6,2%. Em relação ao cálculo da incidência, se pode observar quase 

99% ou 100% dos tratamentos contaminados com brusone, principalmente o 

número 1,2 e 3 com 98%%, 99% e 99% respectivamente. Pode-se observar 

nos gráficos da planilha 3principalmente da média das espigas sadias, ela 

começa baixa, depois há um pico, fica variando com os dias. Isso pode 

significar que no menor período de baixa do gráfico, é que houve menos 

chuvas nos respectivos dias. Porém quando o gráfico atinge seu pico aumenta, 

quer dizer que houve grande quantidade de chuvas, o que indica a grande 

incidência de brusone em todos os tratamentos por ser uma doença adaptada 

a grandes temperaturas e umidade. 

 

Tabela 06: Média de espigas contaminadas 

 

Fonte: Elaborada pelo próprio autor, 2015 
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Gráfico 04: Período de chuvas 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 05: Área abaixo da curva do progresso da doença 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor, 2015 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

- A brusone é uma doença de difícil controle; 

- Deve-se respeitar o período adequado para se plantar o trigo principalmente 

na região centro-oeste; 

- O Centro-Oeste futuro Triticola; 

A aplicação dos fungicidas deve ser feita da maneira correta, seguindo as 

normas técnicas de controle de doenças fúngicas, principalmente os produtores 

de trigo consultando técnicos ou agrônomos especializados para que possam 

auxiliá-los. A brusone principalmente quando ataca o trigo afeta totalmente os 

valores nutricionais comprometendo mais que 50% de peso e tamanho dos 

grãos e também a grande dificuldade para se tratar a doença quando 

contamina o trigo. E também o centro oeste pode ser o futuro tritícola por 

oferecer características peculiares aqui citadas como principal fator o clima as 

estações da seca e chuvas bem definidas. 
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