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RESUMO 

 

O nematóide de cisto Heterodera glycines, tornou-se um dos mais destrutivos parasitas que atacam a 
cultura de soja. O controle biológico a base de substâncias húmicas, proporciona um efeito inibitório 
diante dos nematóides. As substâncias húmicas influenciam nas estruturas físicas do solo, 
proporcionando maior retenção de água, solos mais aerados e resistentes a erosão devido a sua alta 
capacidade de emulsão das partículas coloidais, ao entrarem em contato com a água.Essa praga 
vem causando grandes danos na cultura da, na região de Salto Grande- SP. O presente trabalho teve 
como objetivo, avaliar a população de nematóides e a produtividade da lavoura de soja, diante da 
aplicação dos produtos Maxifós® Plus e Fungiceler®. As amostras de solo foram coletadas e 
analisadas em laboratório. Após a contagem de população de nematóides por parcela, pode-se 
analisar se houve eficácia dos produtos aplicados. Houve redução significava na população de 
nematóides de 22,93% em relação ao tratamento que não foram aplicados os produtos e a produção 
apresentou resultados positivos, um ganho de 7,51 sc/ha de soja no tratamento aplicado 2 l/ha de 
Maxifós® Plus e Fungiceler®. 
 
Palavras-chave: Heterodera glycines. Controle biológico. Substâncias húmicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 

 

The cyst nematode Heterodera glycines, has become one of the most destructive parasites that attack 
soybean crop. Biological control based on humic substances provides an inhibitory effect on 
nematodes. The humic substances influence the physical structures of the soil, providing greater 
water retention, more aerated and erosion resistant soils due to their high emulsification capacity of 
the colloidal particles when they come into contact with water. This pest has been causing great 
damage to the crop da region of Salto Grande-SP. The objective of the present work was to evaluate 
the nematode population and the productivity of the soybean crop, in view of the application of 
Maxiphos® Plus and Fungiceler® products. The soil samples were collected and analyzed in the 
laboratory. After the population count of nematodes per plot, one can analyze if there was efficacy of 
the applied products. There was a significant reduction in the nematode population of 22.93% in 
relation to the treatment that the products were not applied and the production presented positive 
results, a gain of 7.51 sc/ha of soybean in the treatment applied 2 l/ha Maxifós® Plus and Fungiceler®. 
 
Keywords: Heterodera glycines. Biological control. Humic substances. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A soja (Glycine max L.) ocupa um lugar de destaque entre as mais 

importantes das commodities brasileiras. Atualmente o Brasil conta com área 

cultivada de 35 milhões de hectares, com produção de 113 milhões de toneladas em 

todo seu território. Com relação a larga escala de produção e aos altos 

investimentos de tecnologias nas lavouras, a produtividade chegou aos 3.225 kg/ha 

tornando o Brasil segundo maior produtor de soja mundial (CONAB, 2018). 

Com relação ao aumento da produtividade, ocorreu um impulso na 

intensificação dos problemas fitossanitários, causando grandes prejuízos para as 

lavouras de soja (NOEL, 1992; EMBRAPA, 2016). Os nematóides são vermes 

cilíndricos que atacam o sistema radicular da planta resultando em grandes danos 

para lavoura (OLIVEIRA et al., 2016). Os nematóides de cisto (Heterodera glycines), 

tornou-se um dos mais destrutivos parasitas que atacam a cultura da soja (NOEL, 

1992). Pode-se constatar perdas de rendimento de 30 a 75% em áreas altamente 

infestadas por esse nematóide, em alguns casos, ocasionou a perda total da lavoura 

(AGRIOS, 1988). Áreas que apresentam alto índice populacional de nematóides de 

cisto, o plantio de soja tornou-se inviável financeiramente, caso não seja adotadas 

medidas para o controle do parasita (VALLE et al., 1996). 

O controle do nematóide no solo pode ser executado por diferentes meios, 

evidenciando os métodos químicos e biológicos, agindo como nematicidas ou 

alterando na reprodução e orientação do parasita em direção as raízes das plantas 

hospedeiras no solo (ARAUJO et al., 2002). Atualmente, são raros os métodos de 

controle que apresentam resultado satisfatório. O uso de materiais resistentes 

geneticamente poderia ser uma excelente alternativa, porem existe a baixa 

disponibilidade de materiais com bons níveis de resistência e os mesmos 

apresentam baixo potencial produtivo, tornando-o pouco atrativo para os produtores, 

que procuram materiais de alta produtividade, mesmo que os níveis de 

populacionais de nematóides aumentem ano após ano na área cultivada. Diante dos 

resultados, uma das medidas possíveis para redução do fitonematóides em área 

infestada é o controle químico (CORTE, 2013). 
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O acido húmico considerado uma molécula estável, complexa, com alto peso 

molecular e de difícil absorção pela membrana celular, proporciona um efeito 

inibitório diante dos nematóides (TAN, 1977). 

A agricultura atual enfrenta alguns desafios, dentre eles, solucionar a 

crescente demanda por alimentos com maior disponibilidade ao logo do ano e de 

qualidade, mas com a exploração racional do meio ambiente. A intensa aplicação de 

insumos está proporcionando melhorias no crescimento, desenvolvimento e 

produtividade das plantas, resultando em sucesso no cultivo quando manejados 

corretamente, caso contrário os impactos gerados são negativos. Neste segmento 

destaca-se aos ácidos húmicos e fúlvicos, resultantes da decomposição natural da 

matéria orgânica e que tem eficiência no estimulo as alterações fisiológicas nas 

plantas, estímulos esse essenciais para obter ganho de produtividade (CARON; 

GRAÇAS; CASTRO, 2015). 

As substâncias húmicas atuam diretamente na estrutura física, química e 

microbiológica dos ambientes, afetando o metabolismo e o crescimento das plantas 

(CANELLAS et al., 2005). A principal finalidade das substâncias húmicas, está na 

melhoria das condições do solo para o desenvolvimento do sistema radicular da 

cultura. (CARON; GRAÇAS; CASTRO, 2015). 

O presente trabalho teve como objetivo avaliar o desempenho dos ácidos 

húmicos e fúlvicos aplicados no sulco de plantio na cultura da soja. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. Histórico e expansão da soja no território brasileiro  

 

A origem da soja causa divergência entre autores, porem todos apontam o 

centro leste da Ásia. De acordo com Morse (1950), o local exato seria a área central 

da China, já Hymowitz (1970) afirma que foi domesticada no norte da China, próximo 

ao século XI A.C. 

O botânico alemão Engelbert Kaempher, após ter passado durante os anos 

1691 e 1692 no Japão, apresentou aos europeus que seria possível o uso de soja 

na alimentação, com base nas experiências feitas pelos japoneses. Em 1739, 

ocorreu o primeiro plantio experimental de soja na Europa, quando o Jardim 

Botânico de Paris recebeu as sementes enviadas pela China por missionários e no 

ano de 1790, a soja foi cultivada pela primeira vez no Jardim Botânico Real, em 

Kew, na Inglaterra (PIPER; MORSE, 1923). 

A soja teve sua chegada ao Brasil no ano de 1882 por Gustavo D’utra 

(D’UTRA,1882). Segundo Remussi e Pascale (1977), a Argentina iniciou os testes 

em 1909, na Estação Experimental de Córdoba. No Paraguai a soja foi introduzida 

em 1921 e na Colômbia no ano de 1928 (VERNETTI, 1974 e CAMACHO, 1975).  

De acordo com D’utra (1882), a soja chega ao Brasil no ano de 1882 e seus 

primeiros testes ocorreram no estado da Bahia. A partir de então inúmeros testes 

foram conduzidos em diversos locais do país, sendo de fundamental importância 

para o estabelecimento da cultura. 

Os primeiros testes feitos em São Paulo ocorreram na Estação Agronômica 

de Campinas, onde foram realizadas outras pesquisas com soja preta e amarela 

(D’UTRA, 1882). Em 1908, japoneses imigraram para São Paulo, com o propósito de 

fazer o plantio de soja para fins alimentícios (LOBBE, 1945). Henrique Lobbe foi um 

dos maiores incentivadores para o cultivo de soja no estado de São Paulo. 

 

2.2. Morfologia e desenvolvimento da planta 

 

A soja (Glycine Max L.) pertence a família das leguminosas, é uma planta 

herbácea. As principais variedades apresentam caule híspido, pouco ramificado e 

sua raiz é composta por um eixo principal e muitas ramificações. Possuem folhas 
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trifolioladas a não ser o primeiro par de folhas simples. As flores possuem coloração 

branca, roxa ou intermediária de fecundação autógama. Suas vagens são levemente 

arqueadas, à medida que amadurecem, sua coloração passa de verde para 

amarela-pálido ou marrom-claro e podem contar de um a cinco sementes lisas, 

elípticas ou globosas, com um tegumento amarelo pálido, filo preto ou marrom 

(EMBRAPA, 2008) 

Segundo Gomes (1990) a cultura da soja possui ciclo anual e o clima quente 

e úmido favorecem o seu desenvolvimento. As condições do ambiente e da cultivar 

implantada, a estatura das plantas podem apresentar variações, porem o ideal está 

entre 60 a 110 cm, evitando o acamamento e facilitando a colheita mecânica em 

lavouras comerciais. O fotoperíodo influencia na floração e no ciclo da cultura, a soja 

é uma planta de dias curtos e quando submetida há dias longos, ocorre o atraso no 

florescimento e prolongamento do ciclo. Com o aprimoramento do florescimento 

tardio em dias curtos, o plantio comercial de soja, não encontra mais restrições com 

o fotoperíodo (EMBRAPA, 2008). 

A soja apresenta diferentes hábitos de crescimento, de acordo com a 

variedade utilizada, pode ser determinado, semideterminado e indeterminado. O 

crescimento determinado expressa primeiramente o desenvolvimento vegetativo, 

para depois iniciar o período reprodutivo, com a uniformidade da floração em toda a 

planta, efetivando o crescimento. Plantas de ciclo indeterminado apresentam o 

crescimento das estruturas reprodutivas simultaneamente com as estruturas 

vegetativas, na qual a floração ocorre ainda com a planta em crescimento, porem a 

maturação no final do ciclo permanece uniforme. O hábito semideterminado 

manifesta as características dos dois hábitos citados anteriormente (BONATO, 

2000). No Brasil as cultivares podem ser classificadas em grupos de maturação 

(GM) de acordo com a região a qual será instalada, para o estado de São Paulo são 

indicados: precoce (até 120 dias); semiprecoce (121 a 130 dias); médio (131 a 140 

dias) e semitardio (141 a 150 dias) (EMBRAPA, 2011). 

Segundo Bonato (2000), a metodologia proposta por Fer & Carviness, 

considera que o estádio vegetativo tem inicio em VE (estádio emergência), que se 

trata da emergência e acompanhado por VC (estádio de cotilédone). A partir dessa 

fase, o estádio vegetativo, ganha uma numeração em sequencia, de acordo com o 

numero de nós emitidos pela planta, tendo início em V1 (primeiro nó) até Vn, que 

representa o último nó emitido pela planta. Identificados pela letra R os estádios 
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reprodutivos, variam de R1 a R8, que correspondem ao inicio do florescimento até 

maturação completa, quando mais de 95% dos legumes possuem coloração 

madura. 

 

2.3. Exigências climáticas para o cultivo da soja 

 

Segundo Monteiro et al. (2005), dentre todos os fatores que envolvem a 

produção agrícola, o clima se destaca como o de mais difícil controle e sua 

influencia é decisiva na produtividade de soja. O fotoperíodo, disponibilidade de 

água e temperatura, afetam radicalmente o desenvolvimento da cultura. Os estádios 

de germinação, estabelecimento da planta e o enchimento de grãos, passam a ficar 

comprometidos diante de um estresse hídrico. 

A soja exige condições climáticas favoráveis como precipitação, temperatura 

e fotoperíodo, propícios para que a planta possa se desenvolver e expressar o seu 

potencial (GIANLUPPI, 2009). 

 

2.4. Disponibilidade hídrica  

 

Representando 90% do peso da planta, a água também está presente em 

todos os processos fisiológicos e bioquímicos, onde sua participação é indispensável 

nos períodos de germinação/emergência e floração/enchimento de grãos. No 

período inicial o excesso ou falta de água, podem prejudicar a cultura, o solo não 

deve exceder a 85% de sua capacidade de água disponível e não apresentar 

valores inferiores a 50%, pois para uma boa germinação, a semente necessita 

absorver no mínimo 50% de seu peso em água. Ao longo do desenvolvimento, a 

necessidade por uma maior quantidade de água aumenta, atingindo o máximo no 

período de floração/enchimento de grãos (7 a 8 mm/dia), logo após esse período 

ocorre a exigência por água decresce (EMBRAPA, 2011; FARIAS; NEPOMUCENO; 

NEUMAIER, 2007). 

A baixa disponibilidade de água durante os estádios de floração e enchimento 

de grãos faz com que, ocorram mudanças fisiológicas na planta, como fechamento 

estomático e enrolamento de folhas, ocasionando a queda prematura das folhas e 

flores e abortamento de vagens, resultando em uma baixa produtividade de grãos. 
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Para obtenção do máximo rendimento da cultura, a necessidade hídrica total está 

em torno de 450 a 800mm/ciclo (EMBRAPA,2011). 

 

2.5. Condições térmicas 

 

O bom desenvolvimento da soja requer ótimas temperaturas, que estão entre 

20ºC e 30ºC, sendo 30ºC a temperatura ideal para o crescimento e desenvolvimento 

da planta. Temperaturas menores ou iguais a 10ºC torna o crescimento vegetativo 

pequeno ou nulo, já em temperaturas acima de 40ºC, ocorre danos na floração e 

diminuição na capacidade de retenção de vagens (GIANLUPPI et al., 2009; 

EMBRAPA, 2011; FARIAS; NEPOMUCENO; NEUMAIER, 2007). 

Para semeadura a temperatura adequada do solo, pode variar de 20ºC a 

30ºC, onde 25ºC é ideal para que as plântulas possam emergir de forma rápida e 

uniforme. A floração necessita de temperaturas acima de 13ºC, salientando que 

variações de temperatura podem ocasionar diferentes datas de floração, mesmo 

tratando-se da mesma cultivar semeada em época e latitude igual, agravando-se 

diante de déficit hídrico ou fotoperíodo (GIANLUPPI et al., 2009; EMBRAPA, 2011).  

Períodos de altas temperaturas aceleram a maturação e em conjunto com alta 

umidade contribuem para queda na qualidade das sementes. Temperaturas baixas 

juntamente com alta umidade ou períodos chuvosos, ocasionam atraso na 

maturação, hastes verdes e retenção foliar (GIANLUPPI et al., 2009; FARIAS; 

NEPOMUCENO; NEUMAIER, 2007). 

 

2.6. Condições de fotoperíodo 

 

O fotoperíodo apresenta forte influência sobre algumas cultivares de soja, 

como a indução do florescimento quando os níveis decrescem de fotoperíodo, 

aproximando-se do mínimo exigido pela cultivar, origem da classificação como 

plantas de dias curtos (GIANLUPPI et al., 2009; EMBRAPA, 2011,  FARIAS; 

NEPOMUCENO; NEUMAIER, 2007). Através de pesquisas brasileiras, tornou-se 

possível no cruzamento introduzirem genes que viessem a prolongar o período 

juvenil de diversas cultivares de soja, tornando o período juvenil longo e diante 

dessa evolução, cada região pode ter a cultivar própria e com características 

agronômicas desejáveis (GIANLUPPI et al., 2009; EMBRAPA, 2011). 
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O florescimento tardio também caracterizado por período juvenil longo, 

quando submetida a dias curtos, a cultivar de soja mantém-se em seu estádio 

vegetativo por um tempo maior que as cultivares convencionais, já em dias longos, 

algumas cultivares apresentaram o florescimento prematuro. Cultivares de períodos 

juvenil longo demonstram menor sensibilidade ao fotoperíodo, comparadas as 

cultivares tradicionais (FARIAS; NEPOMUCENO; NEUMAIER, 2007). 

 

2.7. Etapas do cultivo de soja 

 

2.7.1. Amostragem do solo 

 

A análise de solo tem como principal função, apresentar os valores para 

adubação e calagem do solo, apontando as necessidades de correção da acidez e 

fertilidade do solo. Com o propósito de auxiliar no planejamento da adubação, a 

análise foliar fornece informações complementares em relação ao estado nutricional 

da planta, favorecendo assim, a safra posterior aquela qual foi realizada a análise. 

Quando feitas corretamente, a coleta de solo e folhas, execução da análise em 

laboratório e a interpretação dos resultados, haverá sucesso na produtividade, onde 

os fertilizantes e corretivos passaram a ser utilizados de forma racional.  

Com base no grau de utilização do solo, pode-se estabelecer a frequência de 

análises (NATALE, 2011). Propriedades que trabalham com duas safras ao ano, 

resultam em maior exportação de nutrientes do solo. Recomenda-se que seja feita a 

análise de solo todos os anos, evitando aplicações excessivas ou insuficientes de 

fertilizantes, que podem causar resultados negativos a lavoura (EMBRAPA, 2014). A 

amostragem de solo pode ser realizada em qualquer época do ano, no final de 

períodos chuvosos, o solo apresenta maior umidade, facilitando a amostragem (RAIJ 

et al., 1997). 

Áreas que não apresentam necessidade de calagem, a amostra de solo, têm 

a finalidade de indicar os valores para fertilizantes, as coletas de solo podem ser 

realizadas após a maturação fisiológica da cultura anterior a que será implantada. 

Quando existe a necessidade de calagem, as amostras devem ser coletadas com 

antecedência, de modo que o calcário possa estar incorporado com no mínimo três 

meses antes da semeadura da cultura. Para áreas que realizam o plantio direto, a 

amostragem de solo pode ser realizada em duas profundidades (0-10 e 10-20 cm), 
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tendo como principal objetivo avaliar entre as duas profundidades, a disponibilidade 

de cálcio, magnésio e variações de acidez. A recomendação para uma adubação 

correta tem como base, os teores de nutrientes apresentados pela análise de solo 

(EMBRAPA, 2006). 

 

2.7.2. Calagem 

 

A calagem tem como finalidade corrigir acidez do solo, altos teores de 

alumínio trocável e a falta de nutrientes no solo. O uso correto de calcário possibilita 

a correção da acidez do solo, incita atividade microbiana, as leguminosas tendem a 

maior fixação simbiótica de N e aumento na disponibilidade de nutrientes para as 

plantas (CFSEMG,1999).  

Aplicações realizadas pouco antes da semeadura, não inviabiliza o cultivo, 

entretanto a cultura não expressa todo seu potencial produtivo, principalmente 

cultivares mais exigentes em solos férteis e anos de pouca incidência de chuvas, 

com veranicos acentuados, resultando em estresse hídrico sofrido pela planta 

(GIANLUPPI et al., 2009). 

 

2.7.3. Gessagem 

 

O gesso (CaSo4.2H2O) tem como finalidade aumentar nas camadas mais 

profundas do solo, a concentração de Ca2+, Mg2+ e K+, com objetivo de reduzir os 

teores de Al3+ até 60 cm de profundidade, não alcançadas pelo calcário, atuando 

como fonte de enxofre para plantas e melhor distribuição radicular em profundidade, 

contribuindo para absorção de água e nutrientes (GIANLUPPI et al., 2009). 

 

2.8. Fertilizantes a base de Ácidos Húmicos e Fúlvicos 

 

Segundo Bowden et al., (2010) constataram efeitos positivos na cultura da 

soja, quando cultivada sobre solos orgânicos constituídos de substâncias húmicas. 

Os resultados mostraram aumento na produtividade (9 – 21%), proteína (4 – 9%) e 

no peso dos grãos (5 – 14%), em função da melhor utilização da água e dos 

nutrientes presentes no solo na forma disponível.  
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As substancias húmicas são formadas por maior parte de ácidos húmicos, 

trata-se de precipitados escuros, solúveis em ácidos minerais e solventes orgânicos. 

Dispõem do alto teor de ácidos carboxílicos e uma quantidade considerável de 

nitrogênio, possui capacidade de troca de cátions entre 350 e 500 meq 100 g -1 e 

elevado peso molecular (TAN, 1993). 

Solúveis em água, soluções ácidas e alcalinas, os ácidos fúlvicos possuem 

uma estrutura similar aos ácidos húmicos, porem apresentam menor peso molecular, 

compostos fenólicos e grupos carboxílicos são encontrados em maior quantidade e 

em menor quantia estão as estruturas aromáticas. Em função de suas 

características os ácidos fúlvicos possuem maior capacidade de troca catiônica e 

melhor solubilidade em água (CARON; GRAÇAS; CASTRO, 2015). 

Os ácidos húmicos e fúlvicos estão presentes na composição do solo e os 

condicionadores de solo simulam está composição. A decomposição da biomassa 

do solo para compostos orgânicos dando origem ao húmus. As substancias húmicas 

estão presentes em sedimentos com matéria orgânica estável, água e solo e 

apresentam alta capacidade de troca de cátions. As substâncias húmicas 

influenciam de forma direta sobre a estrutura física, química e microbiológica dos 

ambientes em que se encontram presentes, afetando assim o metabolismo e o 

crescimento das plantas (CANELLAS et al., 2005). 

As substâncias húmicas influenciam as estruturas físicas, proporcionando 

maior retenção de água, melhor aeração e resistência à erosão, em função de suas 

partículas coloidais, que tem a capacidade de formar uma emulsão ao entrar em 

contato com a água (KIEHL, 1985). 

Segundo Beauclair et al. (2010), os ácidos húmicos possuem efeito sobre a 

dinâmica do nitrogênio amoniacal, quando adicionado ácidos ao solo, ocorre um 

aumento na concentração de NH4
+. Em função dessa ação, acontece a diminuição 

de maneira significativa no N na forma mais volátil e este processo origina radicais 

orgânicos de carga negativa com grande afinidade com NH4
+, auxiliando na sua 

retenção e menor lixiviação no solo, possibilitando sua maior disponibilidade para 

plantas.  

Dentre as ações das substancias húmicas, a que mais se destaca é o 

aumento do crescimento radicular, influenciando na absorção de nutrientes e na 

produtividade na parte aérea. Este crescimento é o resultado da soma de diferentes 

processos que ocorrem na planta, no qual a intensidade é modificada de acordo com 
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a ação das substâncias húmicas. As alterações em destaque estão a sinalização 

hormonal e alterações metabólicas (CARON; GRAÇAS; CASTRO, 2015). 

De acordo com Nardi et al., (2007) frações de ácidos húmicos são capazes de 

estimular o metabolismo primário em plântulas de milho. Conforme o aumento das 

doses de substâncias húmicas, ocorreu o aumento nas atividades de várias enzimas 

da via glicolítica e o ciclo de ácidos tricarboxilicos. 

A glicólise o ciclo dos ácidos tricarboxilicos na célula, possuem importância ao 

gerar intermediários metabólicos que entraram nas rotas de síntese de aminoácidos, 

açucares da parede celular e ácidos nucléicos. Seguindo este caminho, o 

metabolismo primário recebe um impacto direto no crescimento, desde que ocorra a 

formação de novas células provenientes das vias metabólicas. As substâncias 

húmicas beneficiam o crescimento, devido ao estimulo das vias metabólicas. A 

vantagem no aumento das atividades enzimáticas, é que possibilita o ajuste rápido 

do metabolismo, independente da grande quantidade proteica ou expressão gênica, 

haverá o direcionamento das vias para as necessidades das células (PLAXTON, 

2004). 

Segundo Ertani et al., (2011) é fundamental para o crescimento do vegetal, a 

assimilação de C e N. as substâncias húmicas provenientes da decomposição da 

lignina provoca um aumento no conteúdo de clorofila e também nas atividades da 

rubisco.  

De acordo com Quaggiotti et al,. (2004) as enzimas chave para assimilação 

do N as glutamina sintase e glutamato sintase, demonstraram aumento de suas 

atividades. Quando ocorre o aumento no teor de clorofila na planta, haverá maior 

absorção luminosa, estimulando a área fotossitética, integrando a rubisco, com 

maior ganho de C. O aumento no ganho de C resulta positivamente auxiliando a 

planta em maior ganho de carboidratos, agindo como esqueleto de carbono para 

fazer a síntese de outros compostos e gerar energia nas ligações. Juntamente com 

ganho de C, a assimilação de N favorece o crescimento dos órgãos e aumento no 

volume de matéria seca. Em longo prazo, o aumento no sistema radicular resultará 

em ganhos de produtividade.  

Devido a alta capacidade de troca iônica e principalmente a sua composição 

que estimula de forma favorável os hormônios vegetais auxina, giberelina e 

citocinina, as substâncias húmicas são indicadas para uso agrícola. Manipulado de 

maneira correta, as substâncias húmicas auxiliam positivamente a estrutura física e 
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química do solo, enriquecem a biomassa presente no sistema radicular e da parte 

aérea. Aplicações erradas podem ocasionar danos nos frutos como amadurecimento 

precoce e perda de firmeza, defensivos agrícolas são absorvidos pelas plantas, 

devido a união dos complexos, ocasionando efeitos prejudiciais a cultura (CARON; 

GRAÇAS; CASTRO, 2015). 

 

2.9. Nematóide de cisto na soja (Heterodera glycines) 

 

Encontrado em quase todos os países produtores de soja, o Heterodera 

glycines possui cistos leves, facilitando sua disseminação pelo vento, maquinas, 

implementos e sementes. O número de áreas infestadas aumenta a cada safra no 

Brasil, em função da facilidade de disseminação dos cistos (EMBRAPA, 2004) 

Na região dos Cerrados no ano de 1991/92, detectou-se pela primeira vez a 

presença de nematóide de cisto, já na safra de 1996/97 constatou-se em mais de 60 

municípios brasileiros nos estados de São Paulo, Mato Grosso, Minas Gerais e Mato 

Grosso do Sul. No decorrer das safras, novos municípios são incluídos a lista de 

municípios com a presença do nematóide de cisto, dificultando o avanço das 

pesquisas, trabalho da assistência técnica e produtores de soja (EMBRAPA, 2004). 

O nematóide de cisto da soja apresenta um potencial alto de danos, 

dependendo da população e sua distribuição, registrou-se desde pequenas perdas a 

até 100% de prejuízo ao sojicultor (EMBRAPA, 1995). 

O ataque desse fitoparasita, ocasiona redução no porte da planta e número 

de vagens, aparência clorótica, sintomas parecidos com deficiência de manganês e 

levando a morte da planta em alguns casos. Plantas afetadas possuem sistema 

radicular menos desenvolvido e pode-se observar a presença das fêmeas do 

nematóide, menores que um milímetro, coloração branca e posteriormente adquirem 

a tonalidade amarela. O corpo da fêmea, depois que ocorre a sua morte, passa a ser 

chamado de cisto, transformando-se em uma estrutura dura, de coloração marrom 

escuro, cheia de ovos, resistente a deterioração, calor e disseminação. Cada cisto 

tem capacidade para 200 a 600 ovos, que sobrevivem mais de sete anos sob 

condições desfavoráveis, antes do surgimento das larvas. Solos úmidos, 

temperaturas de 20ºC e 30ºC são ideais para eclosão das larvas que completam seu 

ciclo em quatro semanas, iniciando na penetração da raiz até a deposição de ovos 

(EMBRAPA, 1996). 
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O nematóide de cisto da soja é um verme muito pequeno, em sua fase juvenil 

tem o tamanho de 0,46 mm e chega a 0,66 mm na fase vermiforme. A penetração 

nas raízes de plantas de soja ocorre na fase vermiforme, dificultando a absorção de 

água e nutrientes, resultando em queda na produtividade e em muitos casos a morte 

da planta (EMBRAPA, 1997). 

O ciclo do nematóide de cisto apresenta as fases de ovo, juvenis e adultos. 

No interior dos cistos, os ovos sofrem embriogênese, originando o primeiro estádio 

juvenil (J1), após passar pela ecdise avança para o segundo estádio (J2), ocorrendo 

a eclosão dos ovos (DIAS, et al, 2009). O segundo estádio é caracterizado pela sua 

forma infectiva, que irá penetrar na raiz (MATSUO, 2009). Quando os juvenis 

penetram na raiz, ocorre a movimentação até encontra o tecido vascular. Ao 

encontrarem o tecido, eles param de se mover, perdem parte da musculatura e dão 

inicio a alimentação. No ato da alimentação, os nematóides injetam toxinas que 

modificam algumas células no seu entorno, tornando locais específicos para 

alimentação, que podem ser chamados de sincitos ou sincícios (FERREIRA, 2007). 

Os juvenis de segundo estádio, ao longo da formação de sincícios, eles ficam 

imóveis e passam por três ecdises antes de chegar à fase adulta, o que os classifica 

como endoparasitas sedentários (FERREIRA, 2007). As fêmeas possuem um 

formato globoso, rompendo o córtex da raiz e surge na superfície, fixa apenas pela 

parte anterior, ficando exposto o restante do corpo, com intuito de ser fecundada 

pelos machos presentes no solo. No período inicial, a coloração da fêmea é verde-

limão a creme e ao passar do tempo sua coloração se torna caramelo a marrom 

(FERREIRA, 2007, apud TIHOHOD, 2000). 

O Heterodera glycines possui um gama limitada de hospedeiros suscetíveis 

com: feijão Phaseolus vulgaris, ervilha Pisum sativum e tremoço Lupinus albus. As 

espécies arroz, girassol, sorgo, cana de açúcar e trigo estão entre as espécies 

resistentes (SCHMITT & NOEL, 1984). A soja destaca-se como a principal 

hospedeira para nematóide de cisto, para que possa ocorrer à multiplicação do 

fitoparasita é necessário que haja soja no campo, em função disso, deve ser tomado 

todo cuidado com grãos perdidos na colheita e a eliminação de plantas que 

permaneceram na área (EMBRAPA, 1997). 

 

2.9.1. Sintomatologia 
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Quando constatado o parasitismo por nematóides, os sintomas como a 

formação de reboleira, tem relação a baixa mobilidade do organismo no solo. Este 

sintoma pode ser confundido com mancha de solo devido ao depósito de calcário 

(KIMATI, et al, 2005). 

O sintoma na parte aérea das plantas, provocado pelo nematóide de cisto da 

soja, pode ser confundido com compactação do solo, estresse hídrico, danos pelo 

uso de herbicidas e deficiência de nutrientes. Os danos ocasionados nas lavouras, 

não são detectados nos primeiros anos, devido a ausência de sintomas na parte 

aérea e a relação dos sintomas a outras causas (CARES; BALDWIN, 1995; KIMAT, 

et al, 2005). 

O nematóide de cisto se estabelece nas raízes, dificultando a absorção de 

água e nutrientes do solo, resultando em plantas com sinais de desnutrição, mesmo 

em solo bem adubados. Áreas com presença de nematóides é comum observar 

formações de reboleiras, com plantas pequenas, amareladas, poucas vagens e até 

plantas mortas. Essas manchas nas lavouras podem ser confundidas com excesso 

de calagem, compactação do solo ou má drenagem e manchas de calcário. Em 

áreas com alta população de nematóides, após 45 dias da semeadura, é possível 

observar a presença nas raízes de pequenos pontos brancos, trata-se das fêmeas 

de nematóides. Os nematóides de cisto não ocasionam galhas nas raízes das 

plantas (EMBRAPA, 1997). 

Os sintomas apresentam-se em reboleiras, no qual as plantas afetada 

apresenta folhas cloróticas, redução no crescimento, queda no potencial produtivo 

(MATSUO,2009; FERREIRA, 2007; EMBRAPA, 2004). O crescimento reduzido, 

pode não ocorrer, entretanto, após o florescimento nota-se um intenso abortamento 

de vagens e a antecipação do amadurecimento (EMBRAPA, 2004). Os sintomas 

ganham maior intensidade, com relação à idade e vigor da planta, temperatura, 

textura, umidade e fertilidade do solo (FERREIRA, 2007). 

 

2.9.2. Nematóide de cisto e suas raças 

 

Segundo Golden at al (1970), relatou quatro raças de Heterodera glycines, 

identificadas através da utilização de quatro cultivares diferentes e uma padrão de 

suscetibilidade. De acordo com o índice de infecção no hospedeiro, determina-se um 

hospedeiro suscetível ou resistente (SCHMITT; NOEL, 1984).  
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2.9.3. Manejo de nematóides 

 

Cuidados com a higienização de veículos, máquinas e equipamentos 

agrícolas, após o uso em outras áreas. Cultivo de gramíneas em uma pequena faixa, 

as margens das estradas, pode adiar a contaminação do nematóide do cisto da soja, 

em lavouras próximas as estradas. Sementes livres de partículas de solo. Optar por 

áreas livres da presença de fitoparasita. Trabalhar com rotação de cultura, utilizando 

plantas não hospedeiras como arroz, mamona, girassol, algodão e gramíneas 

(EMBRAPA, 2010). 

O manejo do solo de forma adequada auxilia no aumento a tolerância da soja 

ao nematóide, devem-se manter os níveis autos de matéria orgânica, saturação de 

base de acordo com a região, aplicação parcelada de potássio para solos arenosos, 

equilíbrio na adubação, complementação com micronutrientes e eliminar camadas 

compactadas (CISOJA, 2011). 

A eliminação de nematóides em áreas contaminadas não é uma tarefa fácil e 

a utilização de medidas combinadas, possibilita manter um equilíbrio na população 

de nematóides, para uma boa convivência econômica com a cultura implantada 

(KOENNING et al., 2004). A rotação ou sucessão de cultura com espécies não 

hospedeiras, cultivares resistentes e controle químico está entre os manejos mais 

promissores (ARAÚJO et al., 2012). 

A sucessão e rotação de culturas não hospedeiras, reduz a reprodução de 

nematóides, devido a mortalidade natural da população (XING; WESTPHAL, 2009). 

Porem esse método tem suas limitações, devido a poucas opções de culturas para 

essa finalidade (DIAS, 2010). A melhoria da qualidade do solo é fundamental, mas 

as espécies não hospedeiras também devem apresentar um bom rendimento 

econômico (GOULART, 2008).  

Materiais genéticos resistentes, tem como finalidade inibir a reprodução da 

espécie do nematóide, sendo considerado o método de controle mais econômico e 

de melhor aceitação pelo produtor (RITZINGER; FANCELLI, 2006). Porem, estes 

materiais não são encontrados em grandes quantidades e muitos apresentam baixo 

potencial produtivo e dificuldade de adaptação para algumas regiões, tornando baixa 

a disseminação desta tecnologia (DIAS, 2010). O uso prolongado de cultivares 
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resistentes, pode ocorrer a seleção de nematóides que vençam essa resistência 

(NIBLACK et al., 2008). 

Devido a utilização restrita de rotação de culturas e a utilização de cultivares 

resistentes, o controle químico, pode contribuir devido a sua praticidade na aplicação 

e respostas rápidas para redução populacional de nematóides (BESSI et al., 2010). 

Segundo Dias et al., (2010) existem vários métodos para o manejo de 

nematóides, entre os métodos indicados, o controle químico composto por 

moléculas com ação nematicida, tem maior grau de dano ao meio ambiente e é 

tóxico ao homem e animais. Devido ao alto custo e toxidez do controle químico, seu 

uso está se tornando inviável, com isso o controle biológico se destaca como 

alternativa (AGRIOS, 2005). 

 

2.9.4. Controle Biológico 

 

O controle biológico abrange a ação de um ou mais organismos, com a 

finalidade de reduzir a população ou a capacidade dos nematóides de se 

alimentarem ou causar danos as plantas. O controle pode suceder de maneira 

natural, com a manipulação do meio ambiente ou através da introdução de um ou 

mais organismos antagonistas (BAKER; COOK, 1974). 

Embora muito conhecidos e divulgados pelas empresas, os produtos 

biológicos já foram alvo de muitos estudos científicos, porém ainda encontram 

dificuldades com o registro junto ao Ministério da Agricultura Brasileiro. Devido a 

esse obstáculo, muitos desses produtos presentes no mercado com características 

para controle de fitopatógenos, são lançados como biofertilizantes, inoculantes de 

subtratos e condicionadores de solo, promotor de crescimento de plantas e 

ativadores biológicos (LOPES, 2007).  

De acordo com Lordello (1981) compostos orgânicos quando adicionados ao 

solo, podem ocasionar a diminuição da população de nematóides presentes no solo. 

Segundo trabalho realizados por Elmiligy e Norton (1973) os gêneros 

Aphalenchoides, Helicotylenchus,  Heterodera glycines, Meloidogyne hapla, pode-se 

observar uma redução nos níveis de nematóides quando tratados com ácidos 

húmicos, fúlvicos, butírico e propiônico. Em um trabalho realizado por Dias e Ferraz 

(2001), o uso de efluentes de biodigestor provenientes de esterco de galinha 

poedeira, pode-se comprovar a efetividade do ácido húmico na mortalidade de ovos 
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juvenis de Heterodera glycines in vitro, porém o uso de ácido fúlvico de forma 

isolada, não apresentou mortalidade dos juvenis, tornando-se ativos após lavados e 

recuperados.  
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3 MATERIAL E MÉTODO 

 

3.1. Localização do experimento e caracterização da área 

 

O experimento foi instalado na Fazenda Santos, localizada no município de 

Salto Grande – SP, (22º 49’ 49” S, 50º 00’ 24,8” W), altitude 436 metros, clima 

corresponde a máxima de 29,2ºC e mínima de 16,8ºC anual, precipitação anual de 

1398,8 mm (CIIAGRO, 2018). O solo da área experimental é classificado como 

latossolo vermelho, sendo cultivado com soja no verão e milho no inverno. A área 

escolhida apresenta histórico de ocorrência de nematóides na cultura da soja nos 

últimos quatro anos. 

 

3.2. Delineamento experimental e tratamentos 

 

O delineamento experimental foi de blocos ao acaso com quatro repetições e 

cinco tratamentos dispostos da seguinte forma: Testemunha (0 L/ha); Maxifós® Plus 

+ Fungiceler® (1 L/ha); Fungiceler® (1 L/ha); Maxifós® Plus + Fungiceler® (2 L/ha) e 

Fungiceler® (2 L/ha).  

O experimento continha oito linhas de semeadura, espaçadas de 0,50 m (3,5 

m de largura) e 2 m de comprimento, totalizando área total de 7 m². A área útil da 

parcela experimental foi considerada as quatro linhas centrais, descartando duas 

linhas laterais e 0,5 m das outras extremidades a título de bordadura. 

 

3.3. Aplicação dos tratamentos 

 

Primeiramente foram realizados os cálculos para estipular a dose do produto 

a ser aplicada em cada parcela de 7 m², com o auxilio de uma seringa graduada as 

doses foram injetadas dentro de garrafas plásticas com água, após fechadas, as 

mesmas foram agitadas para formação da calda e aplicadas diretamente no sulco de 

plantio, juntamente a semeadura. A semeadura foi realizada na data de 11 de 

outubro de 2017, com uma semeadora Tattu composta por 8 linhas espaçadas por 

0,5 m entre elas, na profundidade 0,05 m, com distribuição espacial de 15 sementes 

por metro linear. 
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Para avaliação do desempenho dos produtos aplicados no sulco de 

semeadura foi utilizada a cultivar de soja 6700 Nidera, com ciclo de 130 a 140 dias e 

grau de maturação 7.1. A adubação de base utilizada foi de 600 kg.ha-1 da fórmula 

NPK 4-30-10 e 200 kg.ha-1 de cloreto de potássio em cobertura e os demais tratos 

culturais foram realizados de acordo com as recomendações para cultura da soja. 

 

3.4. Variáveis Experimentais 

 

Para avaliação dos produtos aplicados na cultura da soja, foram avaliados os 

seguintes parâmetros: Número de vagens, peso de mil grãos, produção de 

sementes por parcela descontando a bordadura e os níveis populacionais de 

nematóides no solo. Os procedimentos de contagem de grãos e vagens, foram feitos 

no período de colheita com 130 dias após a semeadura. 

Para avaliação do número de vagens, foram coletadas 20 plantas centrais de 

cada parcela, retiradas as vagens e foi feita a contagem. Separados os grãos de 

todas as plantas da parte central da parcela, descontando a bordadura como foi 

mencionado anteriormente, obteve-se a produtividade em 1,5 m² e o peso de mil 

grãos (corrigidos para 13% de umidade). 

Aos 60 DAE, foram coletadas as amostras de solo na linha de plantio. Para 

cada parcela foi retirada duas amostras simples de 0 a 0,20 cm de profundidade 

para formação de uma amostra composta representativa da parcela. As amostras 

foram mantidas em geladeiras, até a extração e quantificação dos níveis 

populacionais de nematóides por parcela utilizando o Método de Jenkins. Após a 

extração, a contagem foi feita com auxilio de microscópio e uma lâmina de Peters. 

 

3.5. Análise estatística 

 

Para realizar a análise estatística, os dados de nematóides obtidos das 

amostras de solo, foram transformados log(X+1) e para comparação de médias, 

utilizou-se o Teste t (LSD) (5%). O de Teste t (LSD) também foi utilizado para análise 

dos demais dados obtidos no trabalho, através do software SISVAR 5.6. 
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3.6. Descrição dos produtos 

 

Maxifós® Plus: Fertilizante fluido para aplicação via solo com formulação a 

base de potássio, carbono orgânico total, molibdênio e enxofre. Estimula o 

desenvolvimento radicular e promove benefícios químicos, físicos, biológicos e 

fisiológicos ao solo a as plantas. Contém aminoácidos livres, substâncias húmicas, 

extrato de algas e aditivos que melhoram a ação do produto, contribuindo para 

aumento da produtividade. 

Fungiceler®: Fertilizante exclusivo para aplicação via solo, composto por 

potássio, enxofre e carbono orgânico. Contém aminoácidos livres, substâncias 

húmicas, extrato de algas. Os ácidos húmicos ativam a microbiota, facilitando o 

controle biológico de fungos de solo e nematóides, favorecendo o aumento da 

produtividade. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Avaliando o número de vagens por planta não houve diferença significativa a 

5%. Todos os tratamentos apresentaram-se semelhantes estatisticamente, 

mostrando que esta característica foi pouco influenciada pelo uso de Maxifós® Plus e 

Fungiceler® para nematóides aplicados no sulco de plantio junto a semeadura. 

Segundo Câmara (1998) as cultivares trabalhadas no Brasil, em média 

desenvolvem-se de acordo com o ambiente e os tratos culturais impostos, 

normalmente as cultivares apresentam de 30 a 80 vagens, com duas sementes por 

vagem. Tendo como base essa informação, pode-se observar que os tratamentos 

com a aplicação de Maxifós® Plus e Fungiceler® mesmo com a menor dose aplicada, 

enquadram-se dentro e acima do valor mínimo, em destaque o tratamento T2 (1 l/ha 

de Fungiceler®) que apresentou o maior número de vagens/planta (Tabela 1). O 

número de vagens que compõem uma planta, expressa o potencial de produção de 

uma lavoura (FANCELLI, 2014). 
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Tabela 1. Valores médios de vagens por planta (VP), peso de mil grãos (PMG) em gramas e 
produtividade (PROD) em kg/ha. 

TRATAMENTO VP PMG PROD 

 
Ha Gramas kg/ha 

T0 – Testemunha 70,6375 b 113,2200 a 4644,9175 ab 

T1 - 1 l/ha Maxifós® 

Plus e Fungiceler®   
63,6375 ab 116,7775 ab 4411,4400 a 

T2 - 1 l/ha Fungiceler®   65,3875 ab 122,0375 b 4657,9050 ab 

T3 - 2 l/ha Maxifós® 

Plus e Fungiceler®   
64,8250 ab 116,7500 ab 5095,4375 ab 

T4 - 2 l/ha Fungiceler®   60,9875 a 118,5925 ab 4675,9225 ab 

Teste F (Tratamento) 0,1193NS 0,141NS 0,0774NS 

Teste F (Bloco) 0,1223NS 0,2216NS 0,0092* 

DMS (Teste T (LSD)) 7,18 6,79 457,97 

CV (%) 7,09 3,72 6,26 

Médias na mesma coluna, seguidas pela mesma letra e número, não houve diferença pelo Teste t 
(LSD) a 5% de probabilidade. 
NSValor não significativo; *Valor significativo a 5% de probabilidade pelo Teste F. 
 

O peso de mil grãos não apresentou diferença significativa entre os 

tratamentos. Os maiores pesos observados foram nos tratamentos T1 e T4, o menor 

peso foi da testemunha que não recebeu nenhuma aplicação, os demais 

tratamentos, apresentaram valores intermediários (Tabela 1). As características para 

formação do peso de grãos, podem sofrer influências diante de uma simples 

mudança de espaçamento entre plantas, inserção da primeira vagem, altura da 

planta, acamamento, número de ramificações, número de vagens, espessura do 

caule e produtividade de grãos por área (SEDIYAMA et al., 2009; SILVA et al., 

2015). De acordo com Fancelli (2014) a população de plantas por hectare e a sua 

distribuição espacial, definem o número de vagens e nós por planta e o peso dos 

grãos, especificando o potencial de produção da lavoura. O presente trabalho 

apresentou população de plantas iguais para todos os tratamentos, com um estande 

final de 300.000 plantas/ha. 

Na Tabela 1 os valores médios da produtividade, demonstraram diferença 

estatística de 5% entre os tratamentos. O tratamento T3 apresentou maior 

produtividade e a menor produtividade foi obtida pelo tratamento T1, os demais 

tratamentos apresentaram comportamento intermediário em relação à produtividade. 

De acordo com CONAB (2018) a estimativa do rendimento para safra 2017/2018 é 

de 3225 kg/ha, observa-se que o tratamento T3 foi 57,99% superior a média obtida 
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pelo Brasil e o tratamento T0 representando a testemunha foi superior em 44,02% 

em relação a média de produção do Brasil. 

Os resultados apontam que a adubação com ácidos Maxifós® Plus e 

Fungiceler® para controle biológico de nematóides, influenciou consideravelmente na 

produtividade dos tratamentos, mesmo com as influências das condições climáticas, 

tecnologia da cultivar implantada e manejo utilizado ao longo do ciclo do 

experimento, foram os mesmos para todos os tratamentos. O tratamento T3 

comprova a alta no seu rendimento produtivo com 5095,43 kg/ha, corresponde a 

84,92 sc/ha, um acréscimo de 8,84% a mais do que o tratamento sem aplicações do 

Maxifós® Plus e Fungiceler® representado pela testemunha.  

Analisando os dados obtidos após a utilização do controle biológico, pode-se 

observar que a população de Hetrodera glycines diminuiu, entre os tratamentos, 

incluindo a testemunha (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Variação da população de Hetrodera glycines na cultura da soja. Salto Grande. 2017 

TRATAMENTO 
Média em 100cm3 de 

solo 

 
População  

T0 - Testemunha 0,7625 b  

T1 - 1 l/ha Maxifós® Plus e 
Fungiceler®   

0,2375 a 

T2 - 1 l/ha Fungiceler®   1,2050 bc 

T3 - 2 l/ha Maxifós® Plus e 
Fungiceler®   

1,0375 bc 

T4 - 2 l/ha Fungiceler®   0,1750 a 

População Inicial 1,1100 c 

Teste F (Tratamento) 0,0034* 

Teste F (Bloco) 0,6545NS 

DMS (Teste T (LSD)) 0,52 

CV (%) 49,9 

Médias seguidas pela mesma letra e números iguais, mesma coluna, não diferem pelo Teste t (LSD) 
a 5% de probabilidade. 
 

A população de Heterodera glycines diminuiu notavelmente entre os 

tratamentos. A população inicial de H. glycines era de 1,1100/100 cm3 de solo. De 

acordo com a redução da população, observou-se que o tratamento T4 (2 l/ha 

Fungiceler®) obteve uma redução de 15,76% na população inicial. 

Segundo Dias & Ferraz (2001) pode-se observar o controle de H. glycines, in 

vitro, nos tratamento que foram utilizados ácidos húmicos e fúlvicos, apresentaram 

médias menores que a testemunha, comprovando o efeito positivo desse composto 
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no controle de nematóides, alem do efeito inibitório ocasionado pela ação do ácido 

húmico na eclosão e reprodução do nematóide.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A aplicação de 2 l/ha de Maxifós® Plus e Fungiceler® proporcionaram aumento 

de 7,51 sc/ha da produção de soja, mesmo em um solo infestado por nematóide. 

Os produtos Maxifós® Plus e Fungiceler® apresentaram ação positiva na 

redução populacional de Heterodera glycines na cultura da soja. O tratamento que 

obteve maior redução populacional foi aplicado 2 l/ha de Fungiceler® e teve uma 

redução de 22,95% em relação a testemunha. 
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