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Methods of control of nematode Pratylenchus brachyurus on soybean 
 

ABSTRACT The root lesions nematode (Pratylenchus brachyurus) has become one of the main problems in soybean crops 

(Glycine max). Is a phytonematode of difficult management, due to be cosmopolitan and don’t having resistent cultivars 

for this nematode. The control of manegement more used is the sucession or rotation with more resistents cultures, for 

example the species of genre Crotalaria. The objetive these review is detail the control principles (exclusion, 

erradication, imunization nad protetion) more used nad recomended for the pathosistem root lesion nematode x 

soybean crop. 
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Introdução 
 

A expectativa atual é que o Brasil consiga colher a maior safra de soja (Glycine max L.) de sua história, com 123,2 

milhões de toneladas, segundo levantamento de fevereiro de 2020 da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). 

Para o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) a produção brasileira de soja pode ultrapassar a casa das 

123,3 milhões de toneladas, 8,7% maior que a safra anterior (Conab 2019). 

No entanto, fatores abióticos e bióticos interferem na produtividade da soja, sendo as pragas e as doenças dentre 

os fatores bióticos os de maiores relevâncias. As doenças causadas por fitonematoide são consideradas de difícil 

diagnóstico e manejo, devido à semelhança dos seus sintomas assemelhar-se com deficiências nutricionais, fitotoxidez, 

ataque de pragas, déficit hídrico, estresses fisiológicos. Várias espécies de fitonematoides (mais de 100) são descritas 

RESUMO O nematoide-das-lesões-radiculares (Pratylenchus brachyurus) se tornou um dos principais problemas 

fitopatológicos na cultura da soja (Glycine max). É um fitonematoide de difícil manejo devido ser cosmopolita e por 

não haver cultivares de soja resistentes a este nematoide. O manejo de controle mais usado é a sucessão ou rotação 

com culturas de cobertura resistentes, como exemplos as espécies do gênero Crotalaria. O objetivo dessa revisão é 

detalhar os princípios de controle (exclusão, erradicação, imunização e proteção) mais utilizados e recomendados 

para o patossistema nematoide das lesões radiculares x cultura da soja.    
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atacando ou associadas à cultura da soja em diferentes regiões produtoras pelo mundo (Ferraz 2001). Dentre essas 

espécies destacam-se as seguintes: Meloidogyne incognita (Kofoid e White 1919) Chitwood (1949), M. javanica (Treub 

1985) Chitwood (1949), M. arenaria (Neal 1889) Chitwood 1949, Heterodera glycines Ichinohe (1952), Pratylenchus 

brachyurus (Godfrey 1929) Filipjev et al (1941) e Rotylenchulus reniformis Linford (Oliveira 1940). 

Os maiores problemas relacionados aos fitonematoides na cultura da soja em nosso país estavam relacionados 

aos nematoides das galhas (M. incognita e M. javanica) e ao nematoide do cisto da soja (H. glycines). Porém, pesquisas 

de levantamento e identificação de espécies de fitonematoides realizadas nos últimos 10 anos no Brasil, evidenciaram 

que o P. brachyurus (nematoide-das-lesões-radiculares) tem sido relatado causando impacto em diversas regiões 

produtoras de soja (AlmeidA e Seixas 2010; Miranda et al 2011; Lima et al 2015; Silva et al 2019). O nematoide-das-

lesões-radiculares é nativo do cerrado brasileiro e com a expansão da soja nesse bioma, observou-se um aumento na 

sua população uma vez que plantas de soja são consideradas boas hospedeiras. O plantio sucessivo de plantas 

hospedeiras de um determinado fitonematoide é reconhecido por ocasionar uma desestabilização dentro de 

agroecossistemas, aumentando a frequência populacional de fitonematoides (Ferraz e Brown 2016). 

 No estado do Mato Grosso, principal região produtora de soja do Brasil, em ordem decrescente de ocorrência 

de espécies de fitonematoides na cultura da soja são: P. brachyurus > H. glycines > M. javanica > M. incognita > R. 

reniformis (Silva et al 2019). Conforme resultados da Associação dos Produtores de Soja e Milho do estado do Mato 

Grosso (Aprosoja-MT) constata-se que 80% das áreas de soja deste estado estão infestadas por fitonematoide, sendo o 

P. brachyurus encontrado com maior frequência nas áreas. Destaca-se situação semelhante também encontrada em 

toda a região Centro-Oeste do país, com muitas lavouras infestadas e presença marcante do nematoide-das-lesões-

radiculares. 

A preocupação em relação ao controle de P. brachyurus no Brasil iniciou na safra 2002/2003, após constatações 

de perdas superiores a 50% na produtividade de grãos provocadas por esse fitonematoide nas regiões produtoras do 

cerrado (Goulart 2008). A partir daquele momento, iniciaram as medidas de manejo para a redução dos danos 

ocasionados por esse fitonematoide, principalmente no Mato Grosso.  

O nematoide-das-lesões-radiculares é uma espécie de difícil manejo na cultura da soja pois a maioria das culturas 

usadas na sucessão ou rotação com essa leguminosa são boas hospedeiras do Pratylenchus (Inomoto e Asmus 2013; 

Lima et al 2015). Dessa forma o problema tende a se agravar, pois na maioria das propriedades há condições favoráveis 

para o aumento da população desse nematoide, haja vista que são poucas as cultivares de soja resistentes, o que tem 

aumentado os prejuízos nas regiões de cultivo dessa oleaginosa (Alves et al 2011; Bellé et al 2017; Lima et al 2015). 

O controle de fitonematoides nem sempre é efetivo, além disso, apresenta em algumas situações custos 

elevados. Sendo que o mais recomendado é integrar várias estratégias de manejo, com o objetivo de dificultar ou reduzir 

a sua multiplicação. Naquelas áreas infestadas por fitonematoides deve-se realizar o diagnóstico dos gêneros e espécies 

frequentes e posteriormente seu monitoramento, mapeando a densidade populacional, para que seja possível efetuar 

métodos de controle, evitando ou reduzindo os prejuízos (Neto 2019). O conhecimento da dinâmica populacional e do 

padrão de distribuição espacial de P. brachyurus possuem relevância quando é considerado a rotação de culturas como 

prática de manejo. A cultura da soja muitas vezes é sucedida pelo milho na segunda safra, cuja prática torna difícil o 

manejo do nematoide-das-lesões-radiculares, já que o milho é hospedeiro dessa espécie. A falta de conhecimento e de 

informação pode fazer com que a taxa populacional de P. brachyurus ultrapasse o limiar de dano econômico nas áreas 

cultivadas com a cultura da soja (Ferraz e Brown 2016). 

Para o correto manejo nas áreas infestadas pelo nematoide-das-lesões-radiculares é imprescindível conhecer a 

reação (suscetível, resistente e tolerante) das plantas ao nematoide para haver um planejamento do plantio com o 

objetivo de diminuir a população. Dessa forma, o objetivo dessa revisão é descrever características biológicas do P. 

brachyurus bem como os princípios de controle (exclusão, erradicação, imunização e proteção) utilizados no 

patossistema nematoide-das-lesões-radiculares x cultura da soja.  
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Principais características, disseminação e sintomatologia 
 

O P. brachyurus, destaca-se pela sua ampla distribuição geográfica, alto grau de polifagia e ação patogênica em 

várias culturas de interesse agrícola ocasionando perdas econômicas significativas (Ferraz 2006). Sua reprodução ocorre 

prioritariamente por partenogênese mitótica, sem a participação do macho (sem fertilização), mas também há casos de 

anfimixia, união de células germinais na reprodução sexual (Ferraz e Brown 2016).  

Uma população de P. brachyurus apresenta as seguintes características morfológicas: dois anéis na região labial, 

nódulos basais do estilete arredondados, cauda semi-hemisférica e lisa, vulva mais posterior em relação ao 

comprimento do corpo, espermateca atrofiada (não funcional) e ausência de machos (Castillo e Vovlas 2007). 

O ciclo de vida desse fitonematoide possui duração média de três a seis semanas, sob condições favoráveis, 

podendo se diferir conforme a planta hospedeira e, principalmente, a temperatura favorável para o seu 

desenvolvimento e reprodução, que ocorre na faixa de 29-30 °C, no caso de temperaturas entre 5-10 °C a fase 

reprodutiva é inibida (Ferraz 1999). Esses fitonematoides podem sobreviver em solo úmido por mais de oito meses. Seu 

ciclo de vida envolve as fases de ovo, juvenis (J1, J2, J3 e J4) e adultos. A eclosão do ovo ocorre no 2° estádio juvenil (J2). 

Esses J2 são infectantes, podendo penetrar e abandonar repetidamente as raízes das plantas, sendo infectivo durante 

toda a sua vida (J2, J3, J4 e adultos) (Ferraz e Brown 2016). As fêmeas, no geral, depositam os ovos no interior de raízes 

parasitadas, mas podem depositá-los diretamente no solo, próximo as raízes. O número de ovos que cada fêmea pode 

ovipositar varia entre 70 a 120 (Ferraz e Brown 2016).  

Este fitonematoide é classificado como endoparasita migrador. Ao penetrar nas raízes pela ação mecânica de 

seu estilete, se deslocam alimentando-se, causando a decomposição da raiz (Goulart 2008). A infecção ocorre a partir 

do momento em que os juvenis e adultos penetram e se deslocam ao longo da raiz em direção ao córtex radicular. Seu 

típico movimento migratório paralelo ao eixo da raiz, pode transcorrer de maneira intercelular e/ou intracelular. Para 

que seja efetuado o deslocamento, essa espécie utiliza processos mecânicos e enzimáticos como ferramenta para o 

rompimento da membrana celular, parede celular e outros tecidos do hospedeiro. 

O ataque de P. brachyurus em soja é caracterizado pela injeção de toxinas nas células parenquimáticas corticais 

que causam lesões irregulares nas raízes, que progridem e se tornam necróticas, devido a ação de organismos 

oportunistas como bactérias e fungos, causando uma infecção secundária que acelera esse processo e reduz o porte da 

planta atacada que reflete diretamente na produção (Kimati 2016; Coyne et al 2007).  

O número de indivíduos de Pratylenchus no solo é reduzido quando comparado ao encontrado nas raízes, devido 

seu hábito endoparasita migrador. No final do ciclo da cultura, percebe-se uma redução populacional desse nematoide 

nas raízes, devido sua senescência, o que acarreta a migração dos fitonematoides para o solo em busca por novas raízes 

(Ferraz 2006; Neto 2019). 

Destaca-se que esse fitonematoide é mais frequente e causa maiores prejuízos em solos com texturas arenosas 

ou textura média sem compactação (Ferraz e Brown 2016). Nesses ambientes, as plantas apresentam um maior sistema 

radicular resultam em uma maior área a ser parasitada e possibilita e facilitar a locomoção do patógeno (Neto 2019. 

 

Manejo integrado do fitonematoide-das-lesões-radiculares 
 

Exclusão  
 

No manejo integrado de fitonematoides, o princípio da exclusão, ou seja, prevenção da entrada do fitoparasita 

na área de plantio, é o princípio fitopatológico de menor custo para o agricultor, sendo também considerada como a 

melhor tática de manejo. Para isso, o agricultor deverá implementar medidas fitossanitárias simples como a limpeza 

das máquinas e equipamentos agrícolas, redução de movimentação de maquinários e veículos nas áreas infestadas 

(Ferreira et al 2019), evitando assim a dispersão do P. brachyurus para as áreas sem o fitonematoide. As áreas infestadas 

por P. brachyurus devem ser as últimas a serem manejadas.  

Freitas et al (2019) avaliaram a distribuição espacial de P. brachyurus na cultura da soja, e chegaram à conclusão 

de que a direção do preparo do solo e plantio da cultura influenciaram na distribuição desses parasitas na área. Assim, 
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é importante que medidas conservacionistas (plantio e preparo do solo em curva de nível, alocação de terraços) sejam 

adotadas, pois o solo infestado por nematoide que é arrastado de lavouras próximas até a área de plantio pode trazer 

ovos e juvenis, facilmente carregados pela água da enxorrada. Nesse caso, a adoção do plantio direto reduz a 

movimentação de máquinas e principalmente do solo e consequentemente dos fitonematoides em todas as suas fases 

(de ovo a adulto fora da raiz) (Ferreira et al 2019).  

Destaca-se que após o estabelecimento do P. brachyurus em uma área, sua erradicação torna-se praticamente 

impossível, esse fato torna-se mais importante no caso dessa espécie por ser considerada polífaga (Davis e TIlka 2000). 

Após a introdução do fitonematoide na área, outras estratégias de manejo deverão ser adotadas podendo elevar o 

custo de produção da soja ou das demais culturas plantadas na área. 
 

Erradicação 
 

A erradicação, outro importante princípio de manejo de doenças de plantas, visa eliminar, destruir ou mesmo 

inativar um determinado fitoparasita. Como descrito anteriormente, após a introdução do P. brachyurus em uma área 

de produção de soja, deverão ser adotadas medidas de convivência com esse fitonematoide (Ferreira et al 2019). As 

formas de erradicação de P. brachyurus na lavoura são por meio da rotação de culturas ou da sucessão com culturas 

não hospedeiras, uso de plantas antagonistas, pousio da área e mais dificilmente, pela solarização ou fumigação do solo. 

Entretanto, a solarização e a fumigação são práticas inviáveis na cultura da soja, devido a extensão da área em que a 

soja é cultivada (Agrofit 2019). 

 O aumento da população de fitonematoides está relacionado com a resistência ou suscetibilidade da planta 

que será usada na rotação ou sucessão de culturas. Assim, o uso de cultivares resistentes ou moderadamente 

resistentes em áreas infestadas com fitonematoide é a principal alternativa para diminuir a população em áreas 

infestadas. Por outro lado, a sequência de plantio de culturas suscetíveis aumenta a densidade populacional de 

fitonematoides (Asmus e Ishimi 2009).  

No sistema de plantio direto, a rotação, a sucessão e as culturas de cobertura, podem ser utilizadas de forma 

eficaz para a redução do nível populacional dos fitonematoides (Silva et al 2019). No entanto, quando comparado com 

o plantio convencional, o plantio direto pode aumentar o nível populacional de P. brachyurus no solo, devido a 

diminuição do controle mecânico, exposição do solo ao sol e a altas temperaturas, que ocorrem durante o preparo do 

solo com arado e/ou gradeado, além de maior disponibilidade de alimento para o fitonematoide, pois as culturas de 

cobertura podem servir de hospedeiro (Freire et al 2019).  

A principal cultura usada na sucessão da soja é o milho (Zea mays), porém, esta gramínea é suscetível ao 

nematoide-das-lesões-radiculares. As espécies normalmente utilizadas para a produção de palha nos agroecossistemas 

do cerrado são: o milheto (Pennisetum glaucum), a crotalária (diferentes espécies) e as braquiárias (diferentes espécies). 

Essas plantas de cobertura são estabelecidas logo após a colheita de soja. No caso das braquiárias tem-se observado a 

implantação de consórcio com o milho de segunda safra. As Brachiaria brizantha e B. ruziziensis são as mais utilizadas 

na sucessão com a soja e apresenta suscetibilidade ao P. brachyurus aumentado a população do fitonematoides 

(Inomoto e Silva 2011; Inomoto et al 2007).  

O milheto por ser uma planta com grande diversidade genética, em razão do alto grau de alogamia da espécie, 

possuem variedades genéticas que impossibilitam o uso de sementes produzidas na propriedade, já que podem ter 

reações bastante variadas ao P. brachyurus. Alguns híbridos intraespecíficos de milheto se comportaram como 

resistente ao nematoide-das-lesões-radiculares em alguns experimentos, como exemplo, os híbridos HGM 100® e o Tif 

Grain 102® (Timper e Hanna 2005). A cultivar ADR 300 ®, é um dos mais resistentes a P. brachyurus proporcionando 

redução populacional desse fitonematoide quando utilizado em sucessão ao cultivo da soja (Silva et al 2019).  

As espécies de Crotalaria são recomendadas para o manejo dede P. brachyurus (AndradE e Ponte 1999; Silva et 

al 1989), as espécies C. spectabilis, C. ochroleuca e C. breviflora apesar de resistentes, não eram utilizadas com 

frequência pois apresentam um custo superior ao do milheto para a seu plantio. Porém, essas leguminosas se tornaram 

opções confiáveis devido à similaridade de resultados entre as cultivares de milheto resistentes, redução populacional 

de P. brachyurus e produtividade de soja (Debiasi et al 2016; Oliveira e Carregal 2017). 
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Em unidades experimentais já foi possível notar a manutenção por 142 dias, de baixos níveis populacionais de P. 

brachyurus com o cultivo de C. spectabilis, C. ochroleuca e C. breviflora enquanto houve um aumento populacional de 

100 vezes com o cultivo de soja e 460 vezes com o cultivo do milho (Silva et al 2019). A C. spectabilis se comportou como 

resistente em diversos experimentos realizados (Silva et al 1989; Inomoto et al 2006) e quando comparada com o 

milheto possui menor fator de reprodução (Inomoto e Asmus 2010).  

Sugere-se que em áreas sob elevados níveis populacionais de P. brachyurus não seja cultivada soja por pelo 

menos uma safra. Nesse caso, a recomendação é que na safra (outubro a janeiro) deve-se plantar uma das três espécies 

de crotalária citadas e em seguida, na entressafra, a Urochloa (sin. Brachiaria) ruziziensis como opção de plantio entre 

os meses de fevereiro a setembro para formação de pastagem ou cobertura do solo (Silva et al 2019).  

Essas três espécies de crotalária interrompem o ciclo do P. brachyurus reduzindo o número de ovos e juvenis 

para a cultura subsequente de U. ruziziensis, que tem como vantagem a manutenção de baixos níveis populacionais. No 

entanto, se U. ruziziensis for instalada em área com elevado nível populacional de P. brachyurus ocorrerá a manutenção 

da população. 

Salienta-se que não se aconselha o plantio de milho em áreas infestadas com P. brachyurus (Silva et al 2019), 

pois não há híbridos de milho resistentes a P. brachyurus, existem apenas alguns materiais com moderada resistência 

(FR entre 1 e 5).  

A opção por sucessão soja-milho deve ser criteriosamente analisada pelos agricultores, pesando-se em três 

fatores importantes:  perspectiva de renda proporcionada pelo milho, a densidade populacional de P. brachyurus (o 

risco é maior a partir de valores superiores a 100 indivíduos/100 cm³ de solo) e o grau de resistência do milho ao 

fitonematoide (suscetível ou moderadamente resistente) (Inomoto 2013). 

O plantio direto com espécies antagonistas pode auxiliar na redução da população dos fitonematoides no solo 

pela falta de hospedeiro e pela liberação de moléculas tóxicas aos nematoides. Diversas plantas produzem moléculas 

com propriedades nematicidas, tais como alcoóides, ácidos graxos, isotiocianatos, glicosídeos cianogênicos, 

terpenóides, compostos fenólicos e outros, os quais possuem comprovada atividade nematicida (Jardim et al 2018; 

Campos et al 2016).  

Técnicas como a utilização de extratos de plantas, adubação verde e a biofumigação têm se tornado importantes 

no contexto do manejo integrado de fitonematoides. Plantas da família Asteraceae apresentam resultados promissores, 

destacando o gênero Tagetes como o mais estudado desse grupo, com boa eficácia quando incorporadas no solo (Ferraz 

e Freitas 2008).  

Visando reduzir a população inicial do nematoide pode-se utilizar o controle biológico. Esse método de controle 

baseia-se na relação antagonística entre alguns tipos de microrganismos e nematoides, tendo como mecanismos de 

ação a antibiose, a predação, a indução de resistência da planta, a produção de enzimas e toxinas, o micoparasitismo, 

a colonização da rizosfera das plantas hospedeiras e a produção/liberação de enzimas hidrolíticas que atuam 

degradando a parede celular do nematoide (Oliveira et al 2017).  

Atualmente há dois principais grupos de microrganismos que são empregados no manejo de fitonematoides na 

cultura da soja: os fungos e as bactérias. Para essa cultura, há registro dos fungos Purpureocillum lillacinus e Pochonia 

clamidosporia, ambos parasitas de ovos. No entanto, já existem produtos registrados a base de Trichoderma harzianum 

para outras culturas e estão sendo testado para soja. Também há pesquisas envolvendo fungos do gênero Arthrobotrys 

e outras espécies do gênero Trichoderma (Freire et al 2019).  

Com relação às bactérias, encontra-se disponível produtos à base de Bacillus sp. (B. subtilis, B. firmus, B. 

methilotrophicus e B. amyloliquefaciens) e um produto a base de Pasteuria nishizawae, específico para o manejo do 

nematoide Heterodera glycines. Os Bacillus sp. são rizobactérias que podem sintetizar metabólitos secundários que 

interferem no ciclo reprodutivo do nematoide e/ou transformar exsudados radiculares em subprodutos, interferindo o 

processo de reconhecimento nematoide-planta (Freire et al 2019) 

Resultados eficientes no controle de P. brachyurus em algodoeiro foram alcançados com a utilização do controle 

biológico associado ao controle químico, ocorrendo redução na infecção e melhora no desenvolvimento e produção da 

cultura (Higaki 2012). 



     6 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

 

Fernandes et al. (2020) 

O uso do controle biológicode P. brachyurus se mostrou eficaz em diversos estudos. Em experimentos realizados 

em casa de vegetação tem-se observado a redução da população de fitonematoides, seja em tratamento de sementes, 

pulverização no sulco de semeadura ou em área total. Porém, os resultados das pesquisas em casa de vegetação quando 

são levados à campo apresentam variabilidade quanto à redução populacional dos fitonematoides (Silva et al 2019). 

As recomendações do uso de controle biológico no manejo de fitonematoides merecem atenção, sendo que os 

microrganismos empregados podem sofrer influências do ambiente tais como temperatura, teor de matéria orgânica e 

pH do solo, podendo inviabilizar ou diminuir a eficiência do produto aplicado (Santos et al 2019). 
 

Imunização  
 

Seguindo-se um programa de manejo integrado a fim de se minimizar a reprodução do P. brachyurus e maximizar 

a produção da soja nas áreas já infestadas, a principal recomendação seria o uso de cultivares de soja resistentes, ou 

seja, a aplicação do princípio fitopatológico da imunização. Porém como já mencionado anteriormente não há 

variedades de soja consideradas resistentes ao nematoide-das-lesões-radiculares. Na falta de cultivares resistentes a 

melhor opção seria o plantio de cultivares tolerantes em que se observa agronomicamente a boa capacidade da planta 

hospedeira de se desenvolver e produzir na presença de elevadas densidades do fitonematoides.  

É imprescindível a sucessão ou rotação de culturas com espécies de plantas tolerantes. O plantio sequencial de 

culturas suscetíveis resultará no aumento da densidade populacional desse fitonematoide, conforme já observado para 

a associação soja x H. glycines (Noel; Edwards, 1996) e para a associação algodoeiro x R. reniformis (Asmus e Ishimi 

2009) 

O uso de biocontrole com objetivo de induzir a resistência nas plantas de soja é mais uma ferramenta que se 

pode usar no manejo integrado do nematoide-das-lesões-radiculares. A indução de resistência ativa os mecanismos 

latentes de resistência da planta de soja proporcionando permitindo uma rápida defesa contra o ataque do P. 

brachyurus (Souza et al 2015). A indução de resistência pode ser usada no manejo integrado de doenças e contribuir 

para que genótipos de soja suscetíveis ao nematoide das lesões possam ser utilizadas no campo. 

O efeito de Azospirillum brasilense, Stimulate® e fosfito de potássio foram testados para o controle de P. 

brachyurus em soja. O uso do Stimulate® conferiu redução na população do nematoide testado, embora os outros 

tratamentos tenham melhorado as características agronômicas das plantas de soja avaliadas (Dias-Arieria et al 2012). 

Santos et al (2019) avaliaram o potencial de quatro espécies de fungos (Beauveria bassiana, Trichoderma harzianum, 

Metarhizium anisopliae e Paecilomyces lilacinus) no manejo de P. brachyurus na cultura da soja. Todas as espécies 

utilizadas promoveram uma redução acentuada do número de juvenis na raiz e no solo. De forma geral todos os 

microrganismos testados se comportaram de maneira protetora, inviabilizando ou retardando o parasitismo dos 

nematoides sobre as raízes das plantas. 
 

Proteção 
 

O controle químico apresenta inúmeras desvantagens como: alto custo, problemas na aplicação dos produtos 

bem como baixa eficácia em alguns casos, podendo causar danos ambientais como poluição da água e do solo. Muitos 

produtos já foram retirados do mercado e outros têm sofrido restrições de uso em vários países (Maldaner et al 2014). 

Em função da proibição do uso de alguns grupos de nematicidas nas últimas décadas a necessidade de um controle 

alternativo para fitonematoides vem aumentando (Kerry e Hirsch 2011). Hoje em dia, os estudos com microrganismos 

que controlem o P. brachyurus vêm aumentando, pois, tal medida de controle conduzirá a uma agricultura mais 

sustentável.  

Uma nova alternativa que tem sido proposta como ferramenta para o manejo de nematoides é o tratamento de 

sementes (TS) tanto com produtos químicos como biológicos (Araújo 2013). De acordo com Bortolini et al (2013), o uso 

de tratamento de semente na soja é eficiente na redução de nematoides, mas o desenvolvimento da planta pode ser 

reduzido.  

O tratamento de sementes com nematicidas químicos cria uma região de proteção para o sistema radicular da 

soja, impedindo que o nematoide penetre e estabeleça seu sítio de alimentação. Entretanto a quantidade de produto 
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que cada semente carrega é muito pequena, razão pela qual não é possível garantir que toda raiz seja protegida (Silva 

et al 2019). 

Com o tratamento utilizando o ingrediente ativo abamectina, a população de P. brachyurus é reduzida, entre 

juvenis e adultos. A utilização do tratamento de semente com a aplicação em sulco promove um maior controle de P. 

brachyurus, apresentam maior eficácia e efeito residual (Corte et al 2014) 

Bactérias utilizadas no tratamento de sementes como Bacillus firmus (Ribeiro et al 2015) e Pasteuria nishizawae, 

compõe produtos biológicos ainda não registrados, como o Votivo® (Bayer) e Clariva® (Syngenta) respectivamente. 

Ambos produtos são utilizados comercialmente em lavouras dos Estados Unidos para a proteção contra o nematoide 

do cisto da soja. As rizobactérias promotoras do crescimento, como Bacillus firmus podem reduzir a eclosão de juvenis, 

em função da produção de toxinas e na alteração dos exsudatos radiculares, dificultando a localização das raízes pelos 

nematoides, além da capacidade de induzirem resistência sistêmica nas plantas, por isso têm um efeito protetor (Melo 

e Azevedo 2000). 

Os ingredientes ativos atualmente registrados para o controle de fitonematoides da soja são: abamectina, 

cadusafós, carbossulfano, fluensulfona e o triazafós (Agrofit 2019).  

 

Considerações Finais 
 

Vários métodos de controle visando o manejo integrado de P. brachyurus na cultura da soja estão disponíveis na 

literatura nacional. Dentre essas práticas, destaca-se a rotação culturas ou sucessão de culturas com espécies 

resistentes. O cultivo de espécies não hospedeiras não elimina o nematoide-das-lesões-radiculares, porém reduzir a sua 

densidade populacional na área. A utilização de nematicidas químicos e/ou biológicos via tratamento de sementes ou 

aplicados no sulco de semeadura também são opções para o manejo desse fitonematoide. Cabe ao sojicultor integrar 

os princípios de controle disponíveis com vistas a reduzir os prejuízos ocasionados por esse patógeno. 
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