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RESUMO: A soja [glycinemax (l.) Merril] é o grão mais importante produzido sob cultivo 

extensivo no Brasil. O país é o segundo maior produtor mundial de soja, aumentando a cada 

ano a área cultivada. Com a expansão da cultura novos problemas surgiram, dentre eles as 

doenças causadas por nematoides, inimigos ocultos dos produtores porque nem sempre é 

possível visualizá-los ou identificá-los no campo. Mais de 100 espécies de nematoides 

envolvendo cerca de 50 gêneros, foram associados a cultivos de soja. No Brasil, as espécies 

que provocam os maiores danos têm sido os formadores de galha (Meloidogyne spp.), o de 

cisto (HeteroderaGlycines), o das lesões (PratylenchusBrachyurus) e o reniforme 

(RotylenchulusReniformis). A forte expansão das áreas cultivadas no país, sobretudo com 

práticas de rotação de culturas inadequadas ou inexistentes, tem proporcionado aumento na 

incidência de nematoides. Para o controle dos nematoides da cultura da soja, frequentemente 

se recorre a controles químicos com amplo aspecto de ação, porém são tóxicos e causam 

grande impacto ambiental negativo. Assim a prática do tratamento de sementes com produtos 

biológicos tem ganhado terreno no controle de nematóides. As bactérias utilizadas no 

tratamento de sementes exercem ação de antibiose colonizando as raízes em formação 

confundindo os sinais de localização utilizados pelo nematoide. Tendo em vista a grande 

importância e a busca por alternativas sustentáveis a simbiose-agro desenvolveu um 

nematicida biológico que é composto por estirpes de BacillusAmyloliquefaciens, com 

resultados obtidos em diversas instituições de renome (Universidade Federal de Mato Grosso, 

Fundação de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico Rio Verde e Biomonte – pesquisa e 

desenvolvimento) demonstrando a eficiência do nematicida no controle de P.Branchyurus. 
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ABSTRACT: The soybean [glycine max (l.) Merrill] is the most important grain produced 

under extensive cultivation in brazil. Brazil is the world's second largest producer of 

soybeans increasing every year the cultivated area .with the expansion of new culture 

sepharose problems, including diseases caused by nematodes. hidden enemies of the 

producers because it is not always possible to view or identify them them In brazil, the species 

que cause the most damage have been trainers gall (meloidogyne spp.), the cyst 

(heteroderaglycines), the lesion (pratylenchusbrachyurus) and the reniform 

(rotylenchulusreniformis) .the strong expansion of cultivated areas in the country, especially 

rotation practices of inadequate or non-existent cultures, has provided increased incidence of 

nematodes. the field.for the control of the soybean nematodes, often do resorts to chemical 

controls with broad spectrum of action being widely toxic and causing major negative 

environmental impact.the practice of seed treatment with biological products has gained 

ground in the control plant parasitic nematode.the bacteria used in seed treatment exert 
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antibiosis s colonizing roots forming confusing the localization signals used by the 

nematode.in view of the great then importance and the search for sustainable alternatives 

agro-symbiosis developed the biological nematicide that is composed of strains of bacillus 

amyloliquefaciens, with obtained in several renowned institutions (federal unuversidade of 

matogrosso research foundation and rio technological development and green biomonte - 

research and development) show the nematicide efficiency in control p.branchyurus. 
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INTRODUÇÃO  

  

A soja [Glycinemax (L.) Merril] é o grão mais importante produzido sob cultivo 

extensivo no Brasil. O Brasil é o segundo maior produtor mundial de soja, sendo o Mato 

Grosso o maior produtor nacional com produção em torno de 27 milhões de toneladas, 

aumentando a cada ano a área cultivada (CONAB, 2014). 

O início da produção de soja no Brasil foi marcado pelo manejo inadequado de 

fertilizantes; descuido com a técnica de manejo do solo desencadeando assoreamento dos rios, 

lagos e açudes; e, muitos episódios de intoxicação por agrotóxicos dos manejadores e 

aplicadores. Este quadro marca a baixa sustentabilidade ambiental que caracterizou a cultura 

nos primeiros anos. 

Uma mudança total passa a acontecer a partir dos anos de 1980 quando uma série de 

fatores alia-se para dar sustentação a uma acelerada mudança na cultura de soja, colocando-a 

no atual status de cultura comercialmente mais importante do Brasil. A transformação foi 

desde a atitude dos agricultores que se profissionalizaram, indo ao encontro de novas técnicas 

e conhecimentos; concretização de políticas públicas de cuidado com o ambiente; novas 

atitudes e nova legislação em relação aos agrotóxicos; novos sistemas de produçãocom novas  

concepções de manejo do ambiente. 

Com a expansão da cultura novos problemas surgiram, dentre eles as doenças 

causadas por nematoides. Mais de 100 espécies de nematoides envolvendo cerca de 50 

gêneros, foram associadas a cultivos de soja em todo mundo. No Brasil, as espécies que 

provocam os maiores danos têm sido os formadores de galha (Meloidogynespp.), o de cisto 

(Heteroderaglycines), o das lesões (Pratylenchusbrachyurus) e o reniforme 

(Rotylenchulusreniformis) (DIAS et al., 2010). 

A forte expansão das áreas cultivadas no País, sobretudo com práticas de rotação de 

culturas inadequadas ou inexistentes, tem proporcionado aumento na incidência de 



 

nematoides. Estas pragas são consideradas inimigos ocultos dos produtores porque nem 

sempre é possível visualizá-los ou identificá-los no campo. 

A soja (Glycinemax (L.) Merrill) que hoje é cultivada mundo afora, é muito diferente 

dos ancestrais que lhe deram origem: espécies de plantas rasteiras que se desenvolviam na 

costa leste da Ásia, principalmente ao longo do Rio Amarelo, na China. Sua evolução 

começou com o aparecimento de plantas oriundas de cruzamentos naturais, entre duas 

espécies de soja selvagem, que foram domesticadas e melhoradas por cientistas da antiga 

China. Sua importância na dieta alimentar da antiga civilização chinesa era tal, que a soja, 

juntamente com o trigo, o arroz, o centeio e o milheto, eram considerados um grão sagrado, 

com direito a cerimoniais ritualísticos na época da semeadura e da colheita. 

Apesar de conhecida e explorada no Oriente há mais de cinco mil anos (é reconhecida 

como uma das mais antigas plantas cultivadas do Planeta), o Ocidente ignorou o seu cultivo 

até a segunda década do século vinte, quando os Estados Unidos (EUA) iniciaram sua 

exploração comercial (primeiro como forrageira e, posteriormente, como grão). Em 1940, no 

auge do seu cultivo como forrageira, foram cultivados, nesse país, cerca de dois milhões de 

hectares com tal propósito.  

A partir de 1941, a área cultivada para grãos superou a cultivada para forragem, cujo 

cultivo declinou rapidamente, até desaparecer em meados dos anos 60, enquanto a área 

cultivada para a produção de grãos crescia de forma exponencial, não apenas nos EUA, como 

também no Brasil e na Argentina, principalmente.Em 2003, o Brasil figura como o segundo 

produtor mundial, responsável por 52, das 194 milhões de toneladas produzidas em nível 

global ou 26,8% da safra mundial. 

Na cultura da soja, os principais nematoides são o Nematoide de 

Galha (Meloydogineincognita e Meloydoginejavanica), o Nematoide das Lesões Radiculares 

(Pratylenchusbrachyurus) e, ainda, o Nematoide de Cisto da Soja (Heteroderaglycines). 

Os sintomas na parte aérea das plantas, na maioria das vezes, são facilmente 

confundidos com outras causas, entre elas, deficiência de nutrientes, ataque de pragas e 

doenças, estiagem e compactação de solo. De acordo com a Sociedade Brasileira de 

Nematologia, as perdas variam em média entre 5 e 35%, dependendo do tipo de cultivo. Em 

casos mais severos, as perdas podem ser ainda maiores. 

Uma das principais estratégias para redução da população de nematoides é a utilização 

de cultivares tolerantes ou com baixo fator de reprodução (FR). Entretanto, se a tomada de 

decisão considerar apenas uma cultivar que apresente tolerância ou baixo FR sem o devido 

conhecimento do tipo de nematoide presente, bem como sua população no solo ou nas raízes, 



 

o resultado final poderá ser comprometido. Se danos forem diagnosticados, o uso de 

nematicidas, via tratamento de sementes, e rotação de culturas também deverão ser 

considerados. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

No Brasil, o nematoide das lesões radiculares (P. brachyurus) posiciona-se como 

segundo grupo mais importante de nematoides à agricultura. A distribuição geográfica de P. 

brachyururs é ampla, parasitando várias culturas como soja, aveia, milho, milheto, girassol, 

cana-de-açúcar, algodão, amendoim e alguns adubos verdes. Além de se hospedar em plantas 

cultivadas, parasitam até mesmo plantas daninhas que permanecem presentes no campo 

durante a entressafra, dificultando assim, a eficiência dos programas de rotação com culturas 

não hospedeiras (DIAS et al., 2010). 

Nas últimas safras, o nematoide das lesões radiculares, P. brachyurus tornou-se um 

grande problema para a cultura da soja na região Centro-Oeste do Brasil. O patógeno foi 

beneficiado por mudanças no sistema de produção e pela incorporação de áreas, cujo solo 

apresenta textura arenosa, o que aumentou a vulnerabilidade da cultura (RIBEIRO et al., 

2007). A ocorrência de P.brachyurus tem ganhado importância, tanto pelos danos à cultura, 

quanto pela sua ampla disseminação e alta incidência em áreas produtoras nos estados do MT, 

GO, MG e TO (SILVA et al., 2004). 

O nematóide provoca lesões na raiz pivotante, o que resulta na destruição da sua parte 

distal, mas as lesões são mais frequentes nas radicelas. Como sua distribuição no campo é 

irregular, os sintomas ocorrem em reboleiras, e mesmo em populações elevadas dificilmente 

observa-se amarelecimento da parte aérea, porém a redução do crescimento é muito comum 

(SILVA, 2008, TIHOHOD, 2000). 

Nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, a muitos fatores favoráveis a 

proliferação de nematóides, como a textura dos solos média-arenosa e as sequências de 

culturas suscetíveis como soja, milho e algodão, levando assim ao aumento das populações 

que resultam em perdas na produtividade da soja em até 30%. A única espécie presente na 

região é a P. branchyurus, cujas perdas ainda não foram quantificadas, mas tem aumentado 

muito nas últimas safras (INOMMOTO, 2009; GOULART, 2008; DIAS et al., 2010). 

 



 

 

 

 

O controle químico tem sido basicamente a única medida de controle adotada no 

combate a P. brachyurus. Porém, a quimioterapia no manejo de nematoides é de uso limitado, 

considerando-se o alto custo, a baixa eficiência na aplicação e forte impacto ambiental dos 

nematicidas em extensas áreas de solo. Nesse sentido, as pesquisas alternativas empregadas 

no controle de fitonematoides e outras pragas têm buscado o desenvolvimento e 

disponibilidade de produtos mais saudáveis e sem resíduos. Neste contexto, insere-se o 

controle biológico por meio de micro-organismos representando uma das técnicas mais 

promissoras (SILVEIRA, 2014). 

  

 

 

 



 

Controle de Pratylenchusbrachyurusem soja 

 

Para o controle dos nematoides da cultura da soja, frequentemente, se recorre ao 

controle químico, tendo em vista que, no cenário atual, o agricultor brasileiro não tem 

nenhuma opção de produto sustentável para o controle dos nematoides.  

Entre as tecnologias disponibilizadas, com registro no Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento, para controle dos nematóides não observamos nenhum produto 

para o controle biológico destes fitopatógenos e, sim, apenas produtos químicos que 

apresentam amplo espectro de ação (Tabela 1). Porém, os produtos químicos são altamente 

tóxicos e causam grande impacto ambiental negativo. Neste sentido, pesquisas visando 

viabilizar alternativas de controle, como o controle biológico têm sido realizadas, em razão da 

crescente demanda da sociedade pela manutenção do equilíbrio ecológico (SILVEIRA, 2014). 

Pesquisadores de Instituições renomadas como a Embrapa, Universidades e Institutos 

de pesquisa agropecuária demonstram a importância de tecnologias biológicas para o controle 

dos nematóides da soja em diversos trabalhos científicos e notas à comunidade agrícola. Os 

mesmos destacam que a falta de produtos menos poluentes e sustentáveis faz com que o 

agricultor não tenha alternativa e acabe tendo que lançar mão de produtos químicos que, além 

de muitas vezes serem ineficientes, afetam de forma negativa a saúde humana e do meio 

ambiente. Sendo assim, é de extrema importância e necessidade urgente o registro de 

tecnologias biológicas para o seu controle, considerando o alto poder de dano de P. 

brachyurus à cultura da soja e a limitação de uso de ingredientes químicos. 

 

TABELA 1. Produtos comerciais, ingrediente ativo e grupo químico dos produtos registrados 

para o controle de Pratylenchusbrachyurus no Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (AGROFIT, 2015). 

 Produto   Ingrediente Ativo (Grupo Químico)  

Avicta  abamectina (avermectina)   

Cropstar imidacloprido (neonicotinóide) + tiodicarbe (metilcarbamato de oxima) 

Rugby 200 CS  cadusafós (organofosforado)  
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Alternativa 

 

Os fitonematóides são responsáveis por grandes perdas na produção agrícola e os 

problemas associados à aplicação de nematicidas químicos, únicos produtos registrados no 

MAPA para seu controle (AGROFIT, 2015), têm impulsionado estudos envolvendo métodos 

alternativos de controle, especialmente o biológico (AKHTAR, 1997; BARKER e 

KOENNING, 1998; KERRY, 2000; SILVEIRA, 2014). 

Deste modo, é altamente desejável o desenvolvimento de técnicas, que possam somar 

ou substituir os benefícios trazidos pela quimioterapia convencional. O tratamento de 

sementes tem se apresentado como uma técnica economicamente viável de controle do 

nematóide das lesões, possibilitando o estabelecimento inicial da cultura em solos infestados. 

Padilha e Samuell (2000) relatam a diminuição da densidade populacional de nematóides no 

solo com o uso de técnicas de controle biológico que possibilitem uma manutenção do 

equilíbrio da microbiota do solo, tornando-o supressivo. 

A prática do tratamento de sementes com produtos biológicos tem ganhado terreno 

entre as medidas que visem impedir a penetração do patógeno no sistema radicular das plantas 

nas fases iniciais de desenvolvimento das culturas, período crítico quando o processo 

patogênico é altamente favorecido.  

A base para a recomendação do tratamento de sementes no manejo de fitonematóides 

está assentada no princípio de proteção que produtos aplicados às sementes podem conferir às 

raízes novas. O processo de alimentação dos nematoides é naturalmente mais eficiente em 

raízes novas e tenras, sendo estas as preferidas para penetração e alimentação. Nas fases de 

desenvolvimento inicial de lavouras anuais, os danos serão maiores caso a infecção por 

nematóides ocorra durante a emissão das primeiras raízes. Estas raízes, se protegidas química 

ou biologicamente podem “escapar” da zona de maior concentração de nematóides no solo. 

O uso de agentes antagonistas (fungos e bactérias) aos nematóides via tratamento de 

sementes pode fornecer importante proteção externa ao sistema radicular, reduzindo a eclosão 

de juvenis, dificultando o direcionamento das larvas até a raiz e interferindo no contato dos 

nematóides com as raízes novas. Estes agentes antagonistas aplicados via semente, 

encontrando ambiente favorável, ainda poderão passar a compor a fração biótica do solo 

possibilitando maior competição e maior equilíbrio sobre a população de nematoides (DIAS 

NETO et. al, 2012). 



 

As bactérias utilizadas no tratamento de sementes exercem ação de antibiose 

colonizando as raízes em formação e confundindo os sinais de localização utilizados pelo 

nematóide. A eclosão de juvenis no solo e sua orientação em direção à raiz depende 

essencialmente de estímulos químicos exsudados pelas raízes de possíveis hospedeiros. As 

bactérias do gênero Bacillus, utilizam estes exsudatos para sua alimentação, reduzindo a 

população de larvas no solo e desorientando sua movimentação. Estas bactérias ainda 

dificultam o reconhecimento da raiz pelo nematóide, reduzindo sua penetração e alimentação 

(RAMAMOORTHY et al., 2001). 

De forma indireta no controle de nematóides, bactérias do gênero Bacillus são 

promotoras de crescimento, estimulando o desenvolvimento das raízes. As consequências 

naturais deste processo são o “escape” das raízes da zona de maior concentração de 

nematóides no solo e o aumento na produtividade. 

Segundo Machado et al. (2012) considerando os aspectos positivos deste gênero sobre 

os fitonematóides é possível inferir que produtos a base de Bacillus interferem no ciclo de 

vida de nematóides, podendo ser utilizados nas práticas de controle biológico dos 

nematóidesfitófagos. 

Tendo em vista a grande importância e a busca por alternativas sustentáveis no 

controle de P. brachyurus, a Simbiose-Agro, que conta com uma grande estrutura para a 

produção de insumos agrícolas biológicos do país, atuando hámais de sete anos na pesquisa e 

desenvolvimento de soluções sustentáveis na proteção dos cultivos agrícolas no panorama do 

agronegócio. A empresa Simbiose-Agro desenvolveu o nematicida biológico NemaControl 

que é composto por estirpes de Bacillusamyloliquefaciensna concentração de 5 x 10
8
 UFC/mL 

de solução, interferindo direta e indiretamente nas etapas que envolvem o processo patogênico 

(eclosão de larvas, orientação e identificação das raízes, penetração e alimentação) da 

associação nematoides x diversas culturas, além de atuar de forma eficiente no 

desenvolvimento radicular.  

 

Conclusão 

 

Os resultados obtidos em diversas instituições de renome (Universidade Federal de 

Mato Grosso, Fundação de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico Rio Verde e 

BIOMONTE – Pesquisa e Desenvolvimento) demonstram que o NemaControl é 

extremamente eficiente no controle de P. brachyurus.  



 

Bioensaios realizados pela BIOMONTE – Pesquisa e Desenvolvimento demonstraram 

que os tratamentos com o produto NemaControl em soja aos 40 dias após a inoculação (DAI) 

proporcionaram menor número de fitonematoides na fase J2 quando comparado aos 

tratamentos com produto químico e testemunha. Assim é possível perceber que os produtos 

químicos são eficientes apenas para reduzir a infestação inicial de fitonematoides no solo, já o 

controle biológico mantém seu efeito residual por se tratar de organismos vivos (B. 

amyloliquefaciens) que se reproduzem e se mantém ativos contra os nematoides 

fitopatogênicos. 

A redução do número de fitonematóides penetrados no sistema radicular das plantas de 

soja é um resultado muito importante em solos infestados por estes organismos, pois além de 

reduzir a formação de galhas, tão prejudiciais ao desenvolvimento da planta, evita que 

doenças oportunistas ataquem a cultura através das lesões provocadas pelos fitonematóides.  

Os pesquisadores da BIOMONTE – Pesquisa e Desenvolvimento também 

observaram que o tratamento com NemaControl também reduziu o número de fêmeas aptas a 

se reproduzirem quando comparado com o tratamento químico e testemunha. 

Além disso, o ensaio realizado pela BIOMONTE – Pesquisa e Desenvolvimento 

demonstrou que os tratamentos com NemaControl proporcionaram aos 40 (DAI) maior 

crescimento em altura das plantas e comprimento de raiz e massa de raiz em relação aos 

tratamentos com produto químico e testemunha (sem aplicação). Destacando que o maior 

crescimento de raízes na fase inicial da cultura é fundamental para o desenvolvimento das 

plantas em solo infestado por fitonematóides. Uma vez que estes organismos, ao fitoparasitar 

as raízes, causam limitação na absorção de água e nutrientes, todo manejo que vise aumentar 

o volume radicular das plantas garantirá maior possibilidade de desenvolvimento vegetal na 

presença destes fitopatógenos no solo. 

Os testes realizados pela Universidade Federal de Mato Grosso através do pesquisador 

Dr. Daniel Cassetari Neto corroboram com osresultados supra citados e demonstraram que 

plantas que receberam o tratamento com NemaControl aos 90 dias após a semeadura (DAS) 

tiveram controle de até 94,5% e maiores comprimentos de raiz nas plantas. 

Os testes realizados pela Fundação de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico Rio 

Verde demonstraram que o tratamento com o NemaCntrol é eficiente no controle de P. 

Brachyurus e que NemaControl quando aplicado sobre a cultura da soja proporciona aumento 

na produtividade. 

A produção de soja passou a fazer parte de uma cadeia de produção de alimentos, onde 

o mercado é o regente das práticas, necessidades e comercialização. E, especificamente, para 



 

que haja possibilidades comerciais tornou-se obrigatória a adoção de boas práticas agrícolas. 

Nesse sentido a sustentabilidade é o modelo a ser instituído, pois ela objetiva essencialmente a 

qualidade de vida, com os cuidados necessários para a preservação dos recursos naturais sem 

contaminantes não assimiláveis pela natureza. 

O conceito extremamente discutido em todos os espaços de sustentabilidade da 

agricultura passa pela adoção de novas práticas decorrentes da formação de pessoas com 

novos conhecimentos e habilidades, pois a instituição de boas práticas não é uma opção, mas 

uma obrigatoriedade, mas passa também, inquestionavelmente pela manutenção da pesquisa 

de ponta que será capaz de apontar novas soluções para que a agricultura mantenha os 

recursos naturais e atenda as demandas de mercado. 
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