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PROMOÇÃO DE CRESCIMENTO E CONTROLE DE NEMATOIDES DA SOJA 

POR ISOLADOS DE Bacillus spp. 

 

RESUMO – O Brasil, segundo maior produtor e também maior exportador de soja, tem 

grande parte da produção comprometida devido aos danos causados por nematoides. 

Para tanto, vários estudos têm relatado a eficiência de bactérias promotoras de 

crescimento no controle de nematoides nas mais diversas culturas. Diante do exposto, 

o objetivo desse trabalho foi selecionar isolados de três espécies de Bacillus eficientes 

no controle dos nematoides, Heterodera glycines, Meloidogyne incognita e M. 

javanica, e também, na promoção de crescimento da soja, sob diferentes formas de 

aplicação. Foram testados 19 isolados de Bacillus subtilis, B. velezensis (syn. B. 

amyloliquefaciens) e B. methylotrophicus, aplicados via Tratamento de sementes (TS) 

e Sulco de semeadura (SS), mais testemunhas (com e sem nematoides) e comercias 

[Bacillus subtilis UFPEDA 764 (TS); B. subtilis UFPEDA 764 (SS); Abamectina (TS); 

Cadusafós (SS)]. Avaliou-se a emergência das plântulas, altura da planta, massa 

fresca e seca das partes aéreas, massa fresca das raízes, número de vagens, índice 

de clorofila, nematoide total, nematoide por grama de raízes e fator de reprodução. 

Devido a existência de uma estrutura de dependência contida nas variáveis originais, 

realizou-se análise exploratória dos dados, via Análise de Componentes Principais 

(ACP), as variáveis independentes foram testadas via análise de Modelo Linear Geral 

(GLM). Os resultados mostraram que para as três espécies de nematoides, o método 

de aplicação via SS favoreceu a emergência das plântulas de soja, sendo mais 

eficiente que o método de aplicação via TS, ambos os métodos foram melhores que 

a testemunha não tratada com Bacillus spp.. Entretanto, o método de aplicação via 

TS foi superior comparado ao SS para as variáveis, altura da planta, massa fresca e 

seca das partes aéreas, massa fresca das raízes, número de vagens e índice de 

clorofila, bem como foi melhor para a supressão dos nematoides. Dos isolados de 

Bacillus spp. testados, ACB-01, ACB-08, ACB-22 e ACB-AP3 foram eficientes para 

promoção de crescimento da soja e supressão de H. glycines, M. incognita e M. 

javanica. 

Palavras chave: fitopatologia, doenças de plantas, controle biológico, nematoda, 

bactérias 
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GROWTH PROMOTION AND CONTROL OF SOYBEAN NEMATODES BY 

Bacillus spp. ISOLATES 

 

ABSTRACT- Brazil, the second largest producer and also the largest exporter of 

soybeans, has a large part of the production compromised due to damage caused by 

nematodes. For this, several studies have reported the efficiency of growth-promoting 

bacteria in the control of nematodes in the most diverse cultures. In view of the above, 

the objective of this work was to select isolates of three species of Bacillus spp. efficient 

in the control of nematodes, Heterodera glycines, Meloidogyne incognita and M. 

javanica and also in the promotion of soybean growth under different forms of 

application. Nineteen isolates of Bacillus subtilis, B. velezensis (syn. B. 

amyloliquefaciens) and B. methylotrophicus were tested on application by seed 

treatment (ST) and sowing furrow (SF), plus controls (with and without nematodes) 

and commercial [Bacillus subtilis UFPEDA 764 (ST); B. subtilis UFPEDA 764 (SF); 

Abamectin (ST); Cadusafós (SF)]. Seed emergence, plant height, fresh and dry mass 

of aerial parts, fresh root mass, number of pods, total chlorophyll content, total 

nematode, nematode per gram of roots and reproductive factor were evaluated. Due 

to the existence of a dependency structure contained in the original variables, an 

exploratory analysis of the data was carried out, via Principal Component Analysis 

(PCA), the independent variables were tested through GLM analysis. The results 

showed that for the three nematode species, the SF application method favored the 

emergence of soybean seedlings, being more efficient than the ST application method, 

both methods were better than the control not treated with Bacillus spp. However, the 

ST application method was superior, compared to SF, for the variables, plant height, 

fresh and dry mass of the aerial parts, fresh root mass, number of pods and chlorophyll 

content, and was better for the suppression of nematodes. Among the isolates of 

Bacillus spp, tested, ACB-01, ACB-08, ACB-22 and ACB-AP3 were efficient for 

promoting soybean growth and suppression of H. glycines, M. incognita and M. 

javanica. 

Keywords: fitopatology, plant disease, biological control, nematoda, bacteria
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CAPÍTULO 1 - Considerações Gerais  

 

 INTRODUÇÃO 

 

O Brasil possui uma área semeada total estimada em 35,2 milhões de hectares 

de soja, o que corresponde a cerca de 57% da área total de grãos cultivados no país. 

Essa área confere ao Brasil o posto de segundo maior produtor e maior exportador de 

soja do mundo (CONAB 2018). Entretanto, mesmo com o desenvolvimento 

tecnológico e o aumento crescente da produtividade no decorrer dos anos, as perdas 

por doenças, em especial as ocasionadas por nematoides, são cada vez maiores, 

devido principalmente ao monocultivo da soja (Ferraz e Brown 2016; CONAB 2018).  

Os nematoides parasitos de plantas são considerados inimigos ocultos dos 

agricultores, pois são organismos microscópicos e habitantes do solo, o que dificulta 

o seu diagnóstico, consequentemente, o conhecimento das perdas causadas por eles. 

Grande parte do dano causado por nematoides não é relatado ou é frequentemente 

confundido com outras causas, tais como, ocorrência de pragas e outras doenças, 

estresse hídrico ou outros distúrbios fisiológicos, retardando o diagnóstico do 

problema e levando a perdas ainda maiores na produção (Abd-Elgawad e Askary 

2018). 

Perdas médias devido à ocorrência de nematoides são estimadas em 12,6% 

(equivalentes a US $ 215,77 bilhões) apenas para as 20 principais culturas 

consideradas básicas na alimentação mundial, baseado nos números e preços da 

produção do período 2010–2013. Ademais, 14,45% (US $ 142,47 bilhões) são 

relacionadas às demais plantas cultivadas, destinadas à alimentação ou à exportação 

(Askary e Martinelli 2015). Na soja esses danos podem ser ainda maiores, sendo os 

nematoides responsáveis por uma fração de 31% das perdas relacionadas a doenças 

na cultura (Allen et al., 2017). O nematoide de cisto da soja (Heterodera glycines 

Ichinohe) e os nematoides de galha [Meloidogyne incognita (Kofoid e White) Chitwood  

e M. javanica (Treub) Chitwood] são considerados os principais nematoides 

causadores de danos na cultura da soja no mundo (Kim et al., 2016). 
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Dentre os métodos disponíveis para o controle desses fitoparasitos, o controle 

biológico por meio do uso de microrganismos antagônicos tem se tornado uma técnica 

promissora. Diferentes trabalhos têm mostrado a eficiência de espécies de Bacillus no 

controle de nematoides, bem como na promoção de crescimento de plantas de 

diversas espécies, incluindo a soja. Características como, formação de endósporos, 

antagonismo, produção de enzimas líticas, produção de siderófaros, solubilização de 

fósforo e fixação de nutrientes, tornam essas bactérias excelentes candidatas para a 

formulação de bioprodutos (Castillo et al., 2013; Xiang et al., 2017a; Zhou et al., 2017; 

Luo et al., 2018).  

Nos últimos anos, os contínuos problemas ambientais associados ao uso de 

nematicidas introduziram um senso de urgência na busca por métodos alternativos no 

manejo de nematoides. Vários métodos de controle já foram testados, entretanto, 

muitos deles são limitados, hora por condições do próprio método, hora pela 

compatibilidade e aceitação do produtor. O controle biológico surge como uma 

ferramenta para suprir essa demanda, e promete, à medida que se tem avanço nas 

tecnologias, tornar-se o principal método de controle, não só de nematoides, mas 

também de outros problemas fitossanitários. 

 

 OBJETIVO 

 

O objetivo desse trabalho foi selecionar isolados de três espécies de Bacillus 

eficientes no controle dos nematoides Heterodera glycines, Meloidogyne incognita e 

M. javanica, e também, na promoção de crescimento da soja, sob aplicação via 

tratamento de sementes e sulco de semeadura. 
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 REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1. A cultura da soja 

 

A soja é uma leguminosa pertencente à família Fabaceae, subfamília 

Papilionoideae, tribo Phaeseoleae, gênero Glycine e a espécie G. max (L.) Merrill. 

Essa espécie é originaria da Manchúria, região localizada no nordeste da China, e foi 

oficialmente introduzida no Brasil no ano de 1914, na região de Santa Rosa – RS. 

Entretanto, há relatos de tentativas de adaptação da cultura no Brasil já em 1882, na 

Bahia. O início da expansão da cultura se deu em meados de 1970, graças ao 

programa de melhoramento iniciado anos antes pela Secretaria de Agricultura do 

Estado do Rio Grande do Sul e o Instituto de Pesquisa Agropecuária do Sul (IPEAS) 

(Mandarino, 2018). 

A partir de 1970, o cultivo da soja se expandiu, do sul ao norte do Brasil, 

principalmente nas regiões com predominância do bioma cerrado, ocupando 

atualmente áreas que percorrem todo o país. O melhoramento genético é fator 

principal do sucesso e na expansão da soja no Brasil, possibilitando o 

desenvolvimento de cultivares mais produtivas, adaptadas e resistentes a diversas 

doenças (Silva et al., 2017). 

Devido ao alto teor de proteína (40%) e de óleo (20%), e do custo de produção 

relativamente baixo, a soja tornou-se uma das principais fontes de suplementação 

proteica, em especial nos países em desenvolvimento (Silva et al., 2017). Ademais, o 

aumento da população mundial, a necessidade de ração animal e mais de 300 

diferentes subprodutos da soja, contribuem para a forte demanda dessa cultura nos 

mercados mundiais (Cober et al., 2009). A soja é a principal fonte de farinha de 

proteína no mundo. Mais de 188 milhões de toneladas são produzidas, o equivalente 

a 67% do total fornecido mundialmente. Entre as fontes de óleos vegetais disponíveis, 

o óleo de soja responde por 56% da oferta total, o que corresponde a 281 milhões de 

toneladas (Bezerra et al., 2015). 
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A soja é a oleaginosa mais plantada no mundo. Só no Brasil foram produzidos 

na última safra (2017/2018) cerca de 119 milhões de toneladas de grãos, o que 

equivale a um aumento de 4,3% com relação à safra anterior (CONAB, 2018). Essa 

produção confere ao Brasil o posto de segundo maior produtor e maior exportador de 

soja do mundo. Segundo dados da CONAB (2018), na safra 2017/2018 foram 35,2 

milhões de hectares de área semeada, 3,7% superior a safra 2016/2017 e 70% a mais 

que na safra 2006/2007. A soja corresponde a aproximadamente 52,3% do total da 

área de grãos semeada no Brasil (CONAB, 2018). 

Os estados do MT, PR, RS, GO e MS são os maiores produtores, sendo o 

Centro-Oeste a região que mais concentra essa produção. Entretanto, essa produção 

está evoluindo também para outros estados, principalmente a região conhecida como 

Matopiba, equivalente aos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia (MAPA, 

2015). A produção da região do Matopiba, contribui em 12,3% para a produção 

brasileira de soja, que corresponde a uma produção de 14,6 milhões de toneladas do 

grão (CONAB, 2018). Mesmo essa região enfrentando graves problemas de 

infraestrutura e logística, isso se deve ao fato de haver preços de terras atrativos, 

clima favorável, possibilidade de implantação de grandes áreas e relevo adequado, 

motivando o investimento nessas áreas (MAPA, 2015).  

O avanço da soja para as novas fronteiras agrícolas, ainda enfrenta alguns 

desafios, tais como a disponibilidade de cultivares adaptadas e resistentes às 

principais doenças que acometem a cultura. O desenvolvimento de novas tecnologias 

e produtos fitossanitários que auxiliem no manejo fitossanitário dessa cultura também 

são necessários, de forma a buscar a proteção da planta para que atinja o máximo 

potencial produtivo das cultivares utilizadas. Dentre os principais fatores que limitam 

a produtividade da soja, destacam-se os abióticos, tais como variações no clima e 

fatores ligados a qualidade do solo, bem como os bióticos, ocasionados pela ação de 

pragas, plantas daninhas e doenças (Strange e Scott 2005; Lal 2009; Hartman et al., 

2011). 

A expansão das áreas produtivas, bem como os cultivos extensivos sobre as 

mesmas áreas no decorrer dos anos têm contribuído para o surgimento expressivo de 

novas doenças de considerável importância. Nas áreas produtivas onde a soja é 
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cultivada anualmente ou mesmo a cada dois anos, os propágulos produzidos por 

vários tipos de patógenos aumentaram a ocorrência, causando vários danos na 

produtividade e consequentes perdas econômicas. Microrganismos parasitas, como 

bactérias, fungos, vírus e nematoides, contribuem para os danos ocasionados à soja 

a cada ano (Hartman et al., 2011). 

Os nematoides representam um importante grupo dentre os microrganismos 

causadores de perdas na cultua da soja. Em um estudo realizado por Allen et al., 

(2017) ao longo de 5 anos nos EUA, foi estimado 12,5% de perdas devido a doenças, 

sendo os nematoides, responsáveis por 31% do total de perdas ocasionadas por 

doenças que acometem a soja. No Brasil, esses danos podem ser ainda maiores, 

devido à grande pluralidade de doenças e às condições ambientais favoráveis para a 

infecção ao longo de todo ano e aos cultivos sucessivos nas mesmas áreas. 

 

3.2. Nematoides na cultura da soja 

 

Os fitonematoides são frequentes e causam grandes problemas às culturas. No 

mundo, mais de 100 espécies de nematoides de 50 diferentes gêneros já foram 

relatados na cultura da soja (Brida et al., 2016). No Brasil, os nematoides mais 

prejudiciais à cultura têm sido os formadores de galhas (Meloidogyne javanica e M. 

incognita), o de cisto (Heterodera glycines), o das lesões radiculares (Pratylenchus 

brachyurus Godfrey Filipjev e Schuurmans Stekhoven), o reniforme (Rotylenchulus 

reniformis Linford & Oliveira) e o da soja louca II (Aphelenchoides besseyi Christie) 

(Dias et al., 2010; Meyer et al., 2017). 

Dentre esses, o H. glycines é o mais agressivo, e também, o de mais difícil 

controle devido à formação do cisto, uma estrutura de resistência que envolve os ovos, 

formada a partir da morte da fêmea, podendo mantê-los viáveis por anos no solo (Dias 

et al., 2009). Por outro lado, Meloidogyne spp. apesar de não apresentar estrutura de 

resistência, também são agressivas e ao contrário de H. glycines, são altamente 

polífagas, o que dificulta o encontro de plantas não hospedeiras para utilização na 

rotação de culturas em áreas infestadas (Ferraz e Brown 2016).  
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3.3. Nematoides de galha 

 

As espécies de Meloidogyne estão amplamente distribuídos no mundo e 

representam um dos principais problemas para as plantas cultivadas, incluindo a soja 

(Nunes et al., 2010). Particularmente, M. javanica e M. incognita, representam um 

sério problema em regiões produtoras de soja (Dias et al., 2010). Os dados sobre as 

perdas de rendimento específicas causadas por essas duas espécies são comuns e 

variam entre as diferentes áreas de cultivo ou regiões, chegando a 40% em solos 

arenosos de baixa fertilidade (Fontana et al., 2018). A elevada disseminação ao longo 

do território nacional, bem como a ampla gama de plantas hospedeiras suscetíveis, 

torna essas espécies as mais importantes no cenário nacional. 

Os nematoides do gênero Meloidogyne formam estruturas típicas no sistema 

radicular da planta, denominadas galhas, que são protuberâncias nas raízes, que 

ocorrem devido à hipertrofia e hiperplasia de células (Pinheiro et al., 2010). O processo 

de infecção do nematoide nas raízes acontece enquanto está no estádio juvenil 

infectivo móvel (J2). Nessa fase, o nematoide migra para as raízes das plantas e 

penetra na ponta da raiz logo atrás da coifa, destruindo as células epidérmicas. Os 

juvenis movem-se intercelularmente ao longo do cilindro vascular em direção à área 

de alongamento da raiz. Neste momento, os juvenis selecionam um conjunto de 

células (futuras células gigantes) como um local de alimentação especializado, 

induzidas e mantidas por secreções liberadas pelo juvenil (Baldacci-Cresp et al., 

2015). 

Com o início da alimentação, a fêmea se torna sedentária, passando por três 

estádios, até se tornar adulta e obesa (Caillaud et al., 2008; Pinheiro et al., 2010). A 

maioria dos nematoides de galha se reproduz por partenogênese. Os machos migram 

da planta e não desempenham nenhum papel, exceto na reprodução. Após o 

desenvolvimento da fêmea em forma de pera, os ovos são liberados na superfície da 

raiz e envolvidos por uma substancia gelatinosa e protetora (Caillaud et al., 2008). 

Essa massa pode conter entre 500 a 1.000 ovos (Pinheiro et al., 2010). 

A embriogênese dentro do ovo é seguida pela primeira ecdise, levando ao 

segundo estádio juvenil (Caillaud et al., 2008). Os ovos são formas de sobrevivência 
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dessas espécies, podendo permanecer no solo, mesmo na ausência de plantas 

hospedeiras, por até 12 meses, devido à capacidade de entrar em um estado de 

dormência, principalmente em situações de solo seco e sem a presença de plantas 

hospedeiras (Ferraz e Brown 2016). Variando de acordo com as condições climáticas, 

o ciclo de vida desses nematoides pode durar entre 21 a 45 dias (Pinheiro et al., 2010). 

O local de alimentação é formado por células gigantes e células vizinhas. A 

proliferação de células vizinhas, por sucessivas divisões celulares, resulta na 

formação da típica deformação das raízes, o sintoma de galha (Abad et al., 2003). As 

células gigantes desenvolvem-se a partir do tecido vascular, tornam-se hipertrofiadas 

por meio da divisão nuclear sucessiva sem divisão celular completa em vários ciclos 

de reduplicação (Caillaud et al., 2008). As células gigantes constituem a fonte 

exclusiva de nutrientes para o desenvolvimento para as espécies de Meloidogyne 

(Baldacci-Cresp et al., 2015). 

O surgimento das galhas, devido à formação de células gigantes, pode 

atrapalhar a respiração, a fotossíntese, o fluxo de seivas, e o balanço hormonal, 

prejudicando assim o desenvolvimento da planta. O xilema e o floema ficam 

obstruídos em decorrência dessas modificações celulares, comprometendo o fluxo 

normal de fotoassimilados, água e nutrientes da planta (Siddiqui et al., 2014). 

Ademais, isso reflete na planta, ocasionando murcha durante os períodos mais 

quentes do dia, nanismo, queda prematura das folhas, sintomas de deficiência 

mineral, clorose, redução e deformação do sistema radicular, decréscimo da eficiência 

das raízes em absorver e translocar água e nutrientes, resultando em uma menor 

produção e comprometendo ou até inviabilizando o cultivo em situações de elevada 

infestação (Tihohod 2000). Na lavoura, esses sintomas se manifestam em reboleiras, 

devido à baixa mobilidade do nematoide no solo (Brida et al., 2016). 

 

3.4. Nematoide de cisto da soja 

 

Em um levantamento realizado ao longo de cinco anos em 28 estados 

produtores de soja nos EUA e numa província do Canadá, foi observado perdas 
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médias de 31% relacionadas a danos ocasionados por nematoides, e desses, 28% 

dos danos são causados exclusivamente pelo Nematoide de Cisto da Soja (NCS) 

(Allen et al., 2017). Esse fato torna essa espécie o principal problema fitossanitário da 

soja atualmente nos EUA. Ademais, muitos dos seus danos ainda passam 

despercebidos pelos produtores, visto que mais de 30% das perdas devido ao NCS 

podem ocorrer sem sintomas visíveis na superfície (Mueller et al., 2016). 

No Brasil, o NCS foi detectado pela primeira vez na safra de 1991/1992 

(Lordello et al., 1992). Não há dados atuais sobre o nível de danos ocasionados por 

NCS no Brasil, entretanto, em 2004 já estava presente em 150 municípios ao longo 

dos 10 principais estados brasileiros produtores de soja, equivalente a uma área de 

2.500.000 ha (Dias et al., 2004). Já foram relatadas no Brasil 11 raças (1, 2, 3, 4, 4+, 

5, 6, 9, 10, 14, 14+) de NCS, sendo distribuídas ao longo de todos os estados 

produtores de soja (Dias et al., 2009). Na região central do Brasil, as perdas por esse 

nematoide podem chegar a 100% em locais com alta incidência de NCS, 

especialmente em áreas com excesso de calagem (Dias et al., 2009). Entretanto, 

esses danos podem variar devido a outros fatores, tais como o grau de suscetibilidade 

das cultivares, condições de fertilidade e de manejo do solo, déficit hídrico, raça, 

dentre outros (Dias et al., 2007). 

O ciclo de vida de H. glycines tem entre 21 a 30 dias de duração, variando de 

acordo com condições de temperatura e umidade (Jung e Wyss 1999). Os ovos, 

dentro dos cistos, podem permanecer latentes no solo por anos. Isso ocorre pois eles 

são resistentes às  condições desfavoráveis, tais como temperatura, umidade, 

aeração do solo, ausência de planta hospedeira, podendo viabilizar os ovos/J2 por até 

8 anos (Inagaki e Tsutsumi 1971). Os ovos contêm os juvenis do primeiro estádio (J1), 

sendo que a primeira ecdise sofrida entre J1 e J2 ocorre ainda dentro do ovo (Jenkins 

e Taylor 1967). 

Os ovos do NCS eclodem como juvenis pré-infectivos em estádio J2, que 

migram em direção as raízes, atraídos pelos exsudados radiculares. Os nematoides 

J2, penetram na região anterior da coifa da raiz, tornando-se infecciosos e se alojam 

na região de alongamento das raízes. O J2 migra em seguida na direção do tecido 

vascular, seleciona uma célula adjacente ao tecido vascular e perfura-o com o estilete 
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para iniciar o desenvolvimento de um local de alimentação. Esse local é formado por 

meio da injeção de substâncias nas células pelo estilete do nematoide, causando 

alterações fisiológicas e anatômicas nas células (Gipson 1971; Jones e Dropkin 1975; 

Endo 1991; Klink et al., 2009). 

Durante os estádios iniciais de infecção, as células adjacentes ao local de 

alimentação tornam-se metabolicamente hiperativas (Endo 1991). Então, as paredes 

das células adjacentes à célula selecionada começam a se dissolver. Estas células 

são incorporadas no local de alimentação por fusão para formar um sincício. A 

formação do sincício é caracterizada por vários eventos celulares que são visíveis ao 

nível anatômico. Essas alterações incluem hipertrofia dos núcleos e nucléolos, 

proliferação de organelas citoplasmáticas, redução ou dissolução do vacúolo e 

expansão da célula à medida que incorpora células adjacentes (Jones e Dropkin 1975; 

Endo 1991; Klink et al., 2009). Estas células altamente especializadas funcionam 

como um depósito de nutrientes, do qual o nematoide pode alimentar-se durante o 

resto do seu ciclo de vida (Klink et al., 2009). 

Após o estabelecimento no sincício, os machos de NCS se alimentam por 

vários dias até o final do estádio J3, e então tornam-se sedentários. 

Subsequentemente, os machos descontinuam a alimentação e mudam para J4 

vermiforme. Os machos J4 são retidos dentro de sua cutícula J3 e após 

aproximadamente 3 semanas, já em J5, saem da raiz (Jenkins e Taylor 1967). Em 

contrapartida, a fêmea torna-se sedentária após o estabelecimento de seu local de 

alimentação. As fêmeas expandem-se enquanto passam pelos estádios J3 e J4. Ao 

atingirem o estádio J5 se tornam obesas, com aparência limoniforme.  No estádio J5, 

a região posterior da fêmea se torna exposta, fora da epiderme da raiz da soja, 

proporcionando aos machos, vermiformes maduros, que estão agora no solo, terem 

acesso à fêmea para a cópula. A fêmea cheia de ovos, após morrer, torna-se o cisto, 

envolvendo e protegendo os ovos (Klink et al., 2009).  

A infecção de NCS pode ocasionar sintomas típicos, como nanismo e 

amarelecimentos das plantas, refletindo diretamente na queda da produtividade. 

Esses sintomas estão diretamente ligados ao comprometimento do crescimento das 

raízes e a redução da nodulação (Caixeta et al., 2016). Perda prematura das folhas, 
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redução e abortamento de flores e vagens, também são sintomas comuns em áreas 

infestadas, bem como a visualização das fêmeas nas raízes, que apresentam uma 

coloração que varia de branco leitoso, passando por amarela a marrom. Muitas vezes 

esses sintomas se manifestam em reboleiras, porém nem sempre elas são visíveis, o 

que dificulta a identificação do problema na área. Esses sintomas são agravados 

quando associados a déficit hídrico e condições deficientes de fertilidade e manejo 

inadequado do solo (Dias et al., 2009). 

 

3.5. Manejo de Nematoides na soja 

 

Devido às características específicas dos nematoides, tais como suas 

estruturas de resistência e o fato de ser um habitante do solo, impossibilitam métodos 

de controle eficientes quanto à sua erradicação. Entretanto, a utilização de medidas 

adequadas, bem como a integralização de diferentes formas de controle, possibilitam 

ao agricultor a redução da população ou até mesmo o controle do nematoide a níveis 

populacionais que permitam a convivência, fitoparasito e hospedeiro, sem que haja 

perda na produtividade (Ferraz et al., 2010). Portanto, o controle preventivo é o 

método mais importante e mais eficiente a ser utilizado pelo agricultor, uma vez 

constatada a presença de nematoides, bem como o impacto, o produtor terá que 

conviver com o fitoparasito na área. 

O controle preventivo, visa impedir a disseminação dos nematoides de um local 

infestado para outro isento do patógeno (Ferraz et al., 2010). Algumas simples 

práticas, como, iniciar o plantio sempre em áreas onde não ocorram o patógeno, 

deixando os talhões contaminados por último e, lavar os pneus e implementos, 

retirando a terra aderida com jato de pressão, possuem grande eficiência na 

prevenção de nematoides (Soares et al., 2018). Para áreas de soja já infestadas, tem-

se outros métodos de controle disponíveis, sendo os mais utilizados: alqueive, uso de 

cultivares resistentes, rotação com culturas não hospedeiras e/ou resistentes, controle 

químico e biológico. 
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A consolidação do uso de plantio direto nos atuais sistemas de produção de 

soja, tem reduzido cada vez mais a utilização do alqueive, devido aos malefícios desse 

método às características biológicas, químicas e estruturais do solo (Inomoto 2016). 

Entretanto, esse método ainda é recomendado em situações onde outros métodos de 

controle não têm alcançado eficiência, principalmente em áreas com altíssimas 

populações de nematoides (Soares et al., 2018).  

A utilização de cultivares resistentes é o método mais indicado para o controle 

de NCS (Mitchum 2016; Tylka e Mullaney 2018), bem como para outras espécies, 

quando há disponibilidade de materiais resistentes. Entretanto, o uso demasiado de 

cultivares com fontes comuns de resistência causam grandes mudanças nas 

populações de nematoides, selecionando espécimes ou raças, que agora estão 

adaptadas para se reproduzir em cultivares resistentes (Mitchum 2016). Um aumento 

no número de populações de NCS adaptadas às cultivares com resistência vem sendo 

relatado há mais de 10 anos (Mitchum et al., 2007; Niblack et al., 2008).  

No Brasil, são poucas as cultivares de soja resistentes ao NCS e, mesmos as 

cultivares disponíveis, são em sua maioria resistentes apenas as raças 1 e 3, ademais, 

são poucos os materiais adaptados para as diferentes regiões do país (Dias et al., 

2010). Para os nematoides de galha isso não é diferente, além de serem poucas, as 

cultivares resistentes disponíveis podem apresentar níveis variados de 

hospedabilidade, dependendo da raça e população de Meloidogyne sp., e condições 

do solo (Mendes e Rodriguez 2000). É importante destacar que cultivares resistentes 

normalmente apresentam menores tetos produtivos que cultivares suscetíveis, o que 

desestimula ainda mais sua utilização pelo agricultor.  

O controle cultural é outro método considerado de grande importância no 

manejo dos nematoides da cultura da soja. Esse método baseia-se no cultivo de 

plantas não hospedeiras ou que possuam baixo fator de reprodução, como forma de 

supressão das populações dos nematoides, podendo ser por rotação ou sucessão de 

culturas (Ferraz et al., 2010). 

A rotação de culturas pode ser definida como a alternância regular do cultivo 

de diferentes espécies vegetais, numa sequência temporal em determinada área 

agrícola (Prestes et al., 1999). Já a sucessão de culturas é definida como o 
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ordenamento de duas culturas na mesma área agrícola por tempo indeterminado, 

cada qual cultivada em uma estação do ano (Franchini et al., 2011). Os dois métodos 

objetivam manter ou reestabelecer o equilíbrio biológico do solo e a ciclagem de 

nutrientes, além disso, ambos podem ser eficientes no manejo de nematoides, desde 

que sejam utilizadas plantas não hospedeiras e/ou resistentes, uma vez que a maioria 

das espécies cultivadas, podem multiplicar os nematoides, principalmente os de 

galha, além de outras espécies (Dias et al., 2010). 

O controle de nematoides por meio da utilização de moléculas químicas é um 

método que já foi bastante empregado na agricultura mundial (Dong e Zhang 2006). 

Embora seja eficiente, é altamente tóxico ao ambiente e ao ser humano, além de 

causar desequilíbrio à biota do solo, devido à baixa seletividade (Oka et al., 2000). Por 

esse fato, somado à pressão mundial por utilização de tecnologias mais limpas e 

menos poluentes, muitos produtos químicos considerados eficientes foram retirados 

do mercado e os restantes serão cada vez menos utilizados (Dong e Zhang 2006). 

Ademais, os nematicidas químicos disponíveis são onerosos e apresentam baixo 

período residual no solo, podendo causar um aumento populacional do nematoide 

após o termino do período de ação do produto. 

Nesse contexto, a utilização de produtos biológicos entra como uma alternativa 

interessante, visto que ao contrário dos produtos químicos, apresenta maior 

persistência no solo, não é tóxico e contribui para um solo mais supressivo. Outro 

benefício é apresentar um custo relativamente baixo, além de ter, em alguns casos, 

eficiência superior aos produtos químicos disponíveis no mercado, ainda mais se 

combinado com boas práticas de manejo do solo (Soares et al., 2017).  

 

3.5.1. Controle biológico 

 

O controle biológico de nematoides pode ser definido como a redução da 

densidade populacional dos nematoides por meio da ação de organismos vivos, 

exceto plantas resistentes, que ocorrem naturalmente ou através da manipulação do 

ambiente ou da introdução de antagonistas (Stirling 1991). A utilização de organismos 
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vivos como bioprodutos vem ganhando cada vez mais destaque na agricultura 

mundial. Os bioprodutos  representam uma gama de substâncias de base biológica 

que atuam no controle de pragas e doenças, por meio de diferentes mecanismos de 

ação (Ruiu 2018).  

Nas últimas décadas, vários projetos de pesquisa foram conduzidos em meios 

acadêmicos e industriais, que levaram à descoberta, desenvolvimento e lançamento 

de vários bioprodutos microbianos no mercado mundial (Marrone 2014). O mercado 

de bioprodutos tem crescido significativamente nos últimos anos, como resultado de 

uma maior consciência do seu potencial e uma crescente atenção aos riscos 

ambientais e à saúde associados aos produtos químicos convencionais (Lacey et al., 

2001; Glare et al., 2012). Esta tendência está alinhada com a implementação de leis 

que promovem o registro e uso de produtos ambientalmente corretos em diferentes 

regiões do mundo (Ruiu, 2018). 

Como os bionematicidas são compostos por organismos vivos, sua formulação 

se torna bastante complexa. Portanto, são necessários estudos detalhados de vários 

processos, desde a formulação inicial, meio de cultura mais adequado, testes de 

compatibilidade, compreensão de diferentes progressos em testes em laboratório e a 

campo, conservação e tempo de prateleira, ação sobre organismos não alvo,  busca 

por uma eficiência superior aos produtos que já são comercializados e metodologia 

de aplicação (Abd-Elgawad e Askary 2018). 

O método de aplicação no campo e as características da formulação 

desempenham um papel fundamental no desempenho de qualquer bioprotudo. Com 

o objetivo de melhorar a eficácia, diferentes tecnologias foram desenvolvidas pela 

indústria, maximizando os efeitos sobre o alvo e melhorando as características da 

aplicação do produto (por exemplo, adesão, dispersão, distribuição) (Brar et al., 2006). 

A eficiência no processo de colonização e distribuição dos microrganismos na 

rizosfera está diretamente ligada à forma de inoculação das mesmas, refletindo na 

eficiência do controle dos nematoides (Araújo et al., 2002).  

Nos grupos mais estudados, promissores e utilizados, entre os organismos 

antagônicos a nematoides, estão os fungos e bactérias (Askary e Martinelli 2015). 

Vários desses organismos já foram relatados como eficientes no controle de 
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nematoide (Askary e Martinelli 2015), entretanto poucos deram origem a bioprodutos 

no Brasil. Até o momento, somente os fungos Pochonia chlamydosporia, 

Purpureocillium lilacinum e Trichoderma sp., e as bactérias Bacillus spp. e Pasteuria 

nishizawae, detêm registro para controle de alguma espécie de nematoide em culturas 

específicas (MAPA, 2019). Dentre esses organismos, as bactérias do gênero Bacillus 

merecem destaque por apresentar características distintas, tanto no ponto de vista 

antagônico, como na promoção de crescimento vegetal, além de apresentarem pouca 

complexidade no processo de multiplicação em larga escala (Xiang et al., 2018; 

Mhatre et al., 2019). 

Outro fator importante a ser considerado sobre Bacillus spp. é a capacidade 

dessas bactérias formarem endósporos. Endósporos são estruturas de resistência, 

formadas a partir da célula bacteriana, que conferem proteção das bactérias às 

condições extremas, tais como, temperatura elevada, dessecação e contato com 

moléculas químicas. A formação de endósporos permite a sobrevivência da bactéria 

por vários meses, até que encontre condições ambientais favoráveis (Lanna-Filho et 

al., 2010; Abd-Elgawad e Askary 2018). Pensando na formulação de bioprodutos, 

essa é uma característica de grande relevância, já que esses produtos são 

normalmente utilizados em conjunto com outros defensivos químicos, bem como 

expostos ao sol durante longos períodos até sua aplicação. 

As espécies de Bacillus são um importante grupo dentre as rizobactérias 

promotoras de crescimento de plantas (RPCP). As RPCP estão entre os vários grupos 

de microrganismos associados a vegetais que podem induzir atividades de defesa nas 

plantas. Isolados específicos de Bacillus spp. podem provocar indução de resistência 

sistêmica, resultando na redução da gravidade da doença por uma ampla gama de 

patógenos (Kloepper et al., 2004). Além disso, outros mecanismos como a produção 

de fitormônios, solubilização de fosfato, fixação de nitrogênio, produção de sideróforos 

e amônia são frequentemente associados a essas bactérias e estão diretamente 

ligados à capacidade dessas bactérias de promoverem o crescimento de plantas 

(Xiang et al., 2018). 

A utilização de Bacillus spp. para controle de doenças causadas por 

nematoides e promoção de crescimento de plantas já foi bastante estudada (Askary e 
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Martinelli, 2015; Xiang, Lawrence e Donald, 2018). Diferentes modos de ação de 

Bacillus spp. já foram relacionados à supressão de nematoides, podendo se destacar 

o antagonismo por meio da produção de enzimas líticas, indução de resistência 

sistêmica, antibiose e redução de estresse oxidativo (Kloepper et al., 2004; Liu et al., 

2016; Xiang et al., 2017b, 2018; Zhou et al., 2017). 

O avanço nos estudos da utilização de espécies de Bacillus é necessário, visto 

o grande potencial dessas bactérias, tanto no controle de nematoides parasitos de 

plantas, quanto na promoção de crescimento vegetal. Ademais, a facilidade de 

produção em larga escala, bem como as características de resistência, faz de Bacillus 

spp. organismos potenciais para desenvolvimento de bioprodutos. Mas para isso, são 

necessários estudos preliminares, visando a seleção de isolados com características 

específicas, bem como estudos voltados às formas de aplicação do formulado na 

cultura em questão. 
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CAPÍTULO 2 – Espécies de Bacillus aplicados via tratamento de sementes e 

sulco de semeadura no controle de Heterodera glycines e 

promoção de crescimento de soja 

 

RESUMO: A crescente demanda por alternativas mais sustentáveis no manejo de 

nematoides torna necessária a busca por isolados mais eficientes, tanto para o 

aumento da produtividade quanto para o controle de fitopatógenos tais como o 

nematoide de cisto da soja (NCS). Para tanto, o objetivo deste estudo foi avaliar 

diferentes isolados de Bacillus spp., aplicados via tratamento de sementes (TS) e 

sulco de semeadura (SS) na promoção de crescimento de soja infectada ou não com 

Heterodera glycines, bem como sua eficiência na supressão desse nematoide. Foram 

testados 19 isolados de Bacillus subtilis, B. velezensis (syn. B. amyloliquefaciens) e 

B. methylotrophicus, aplicados via TS e SS, mais testemunhas (com e sem 

nematoides) e produtos comercias [Bacillus subtilis UFPEDA 764 (TS); B. subtilis 

UFPEDA 764 (SS); Abamectina (TS); Cadusafós (SS)]. Foram avaliados a 

emergência das plântulas, altura da planta, massa fresca e seca das partes aéreas, 

massa fresca das raízes, número de vagens, índice de clorofila, total de nematoides, 

e determinou-se: nematoide por grama de raízes e fator de reprodução. Devido a 

existência de uma estrutura de dependência contidas nas variáveis originais, realizou-

se análise exploratória dos dados, via Análise de Componentes Principais (ACP), as 

variáveis independentes foram testadas via análise de Modelo linear geral (GLM). A 

ACP expressou o poder das variáveis frente a cada tratamento testado, e os mesmos 

foram classificados frente às variáveis referentes ao desenvolvimento vegetal e 

multiplicação de nematoides. A aplicação de isolados de Bacillus spp., via sulco de 

semeadura favoreceu a emergência das plantas de soja quando comparado a 

aplicação via tratamento de sementes. Entretanto, pela ACP, observou-se que os 

tratamentos feitos via TS se destacaram quanto a promoção do crescimento da planta 

e controle da população de nematoides. Dentre os dezenove isolados de Bacillus spp., 

dez foram eficientes para promoção do crescimento da soja e supressão de NCS. 

Palavras chave: bactérias promotoras de crescimento de plantas; nematoide de cisto 

da soja; controle biológico; método de aplicação. 
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Aplication of Bacillus spp. by seed treatment and sowing furrow in the control 

of Heterodera glycines and soybean growth promotion  

ABSTRACT: The growing demand for more sustainable alternatives in the 

management of nematodes makes it necessary to search for more efficient isolates, 

both to increase productivity and to control diseases such as the soybean cyst 

nematode (SCN). The objective of this study was to test different Bacillus spp isolates, 

applied through seed treatment (ST) and sowing furrow (SF) in the growth promotion 

of infected or non-infected soybean with Heterodera glycines, as well as its efficiency 

in nematode suppressing. Nineteen isolates of Bacillus subtilis, B. velezensis (syn. B. 

amyloliquefaciens) and B. methylotrophicus were tested on application by ST and SF, 

plus controls (with and without nematodes) and comercial products [Bacillus subtilis 

UFPEDA 764 (ST); B. subtilis UFPEDA 764 (SF); Abamectin (ST); Cadusafós (SF)]. 

Seed emergence, plant height, fresh and dry mass of aerial parts, fresh root mass, 

number of pods, total chlorophyll content, total nematode, nematode per gram of roots 

and reproductive factor were evaluated. Due to the existence of a dependency 

structure contained in the original variables, an exploratory analysis of the data was 

carried out, via Principal Component Analysis (PCA), the independent variables were 

tested through GLM analysis. The PCA expressed the power of the variables against 

each treatment tested and they were classified in relation to the variables related to 

plant growth and nematodes multiplication. The application of Bacillus spp. isolates by 

sowing furrow favored the emergence of soybean plants when compared to the 

application of seed treatment. However, by the PCA, it was observed that the 

treatments made by ST stood out for the promotion of plant growth and control of the 

nematode population. Among the 19 isolates of Bacillus spp., 10 were efficient for 

promoting soybean growth and suppression of NCS. 

Key-words: plant growth-promoting bacteria, soybean cyst nematode, biological 

control, method of application. 
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 INTRODUÇÃO 

 

A soja (Glycine max (L.) Merrill) é uma das leguminosas mais importantes no 

mundo, especialmente para o Brasil, maior exportador e segundo maior produtor 

mundial, devido a toda uma cadeia produtiva e tecnológica desenvolvida em torno 

dessa cultura (Silva et al., 2017). Com uma área semeada de 35,2 milhões de 

hectares, a soja corresponde a cerca de 57% da área total de grãos cultivados no país 

(CONAB, 2018). Segundo a mesma fonte, a produtividade média foi de 3.382 kg/ha 

na última safra (2017/2018). Embora seja uma produtividade recorde, entre as safras 

brasileiras, ainda está distante do real potencial produtivo da cultura. 

Condições edafoclimáticas desfavoráveis e as perdas decorrentes de problemas 

fitossanitários são os principais fatores que limitam a produtividades da soja. Perdas 

médias, ocasionadas por doenças, são estimadas em 12,5% em estudo feito ao longo 

de 5 anos por Allen et al., (2017) nos EUA. Os mesmos autores destacam os 

nematoides como os responsáveis por 31% do total de perdas por doenças, e ainda 

que o nematoide de cisto da soja (NCS) (Heterodera glycines Ichinohe) é o mais 

agressivo (29%) dentre as doenças que acometem a cultura. 

No Brasil, esses danos podem ser potencializados devido as condições de 

temperatura e umidade favorável ao longo de todo ano (Ferraz e Brown, 2016). Allen 

et al. (2017) ressaltam que mais de 30% das perdas de produtividade pelo NCS podem 

ocorrer sem sintomas visíveis nas plantas, levando a demorar mais tempo para 

perceber a presença do nematoide na lavoura, aumentando o seu potencial de perdas 

e dificultando ainda mais o controle desse fitoparasito. Dentre as alternativas de 

controle de nematoides, as mais usais são: cultivar resistente; sucessão ou rotação 

de culturas utilizando plantas não hospedeiras, resistentes e/ou antagonistas; 

alqueive, controle químico e biológico (Soares et al., 2018). 

O uso de cultivar resistente destaca-se pela praticidade e facilidade, em geral é 

eficaz. Porém, a dificuldade na obtenção de genótipos resistentes às diversas raças 

de NCS, a outras espécies de nematoides e o menor potencial produtivo são os 

maiores limitantes dessa tecnologia (Klink et al., 2009; Yan et al., 2018). O 

revolvimento do solo é eficiente, porém, segundo Caires et al. (2006) é uma prática 
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desfavorável as condições estruturais e químicas do solo. O controle químico, embora 

eficaz, é caro e tóxico ao ambiente e ao ser humano (Joshi et al., 2018; Torres e 

Bueno, 2018), e também, pode não ser eficiente, devido ao seu período residual curto 

e o nível de infestação na área. Destarte, o controle biológico se destaca como um 

método potencial e promissor, pois além de eficiente, possui longo período de ação, 

não é tóxico e pode ser associado a outros métodos, visando o manejo integrado de 

nematoides (Soares et al., 2017). 

A utilização de microrganismos antagônicos, além de propiciar o controle de 

nematoides, podem fornecer outros benefícios, tais como a promoção de crescimento 

de plantas. Bacillus spp. são um importante grupo dentre as bactérias promotoras de 

crescimento de plantas (BPCP), pois além de controle biológico, viabilizam a fixação 

de nitrogênio (N), solubilização de nutrientes como fósforo (P), síntese de hormônios 

e produção de enzimas, importantes no processo de desenvolvimento vegetal 

(Radhakrishnan et al., 2017; Lopes et al., 2018; Xiang et al., 2018; Luo et al., 2018). 

Embora seja evidente a importância das BPCP no sistema de produção de soja, 

não existe nenhum produto formulado a base de Bacillus spp. disponível atualmente 

no mercado brasileiro para o controle de NCS e promoção de crescimento. Desta 

forma, a seleção de isolados bacterianos potenciais, bem como a avalição dos 

mesmos sobre diferentes formas de aplicação, é uma etapa de fundamental 

importância no desenvolvimento de um programa de controle biológico, visto que 

estes organismos podem contribuir para o controle de NCS e promoção de 

crescimento da soja. Portanto, o objetivo deste trabalho foi avaliar diferentes isolados 

de B. subtilis, B. velezensis (syn. B. amyloliquefaciens) e B. methylotrophicus 

aplicados via TS e SS na promoção de crescimento de soja infectada ou não com H. 

glycines, bem como sua eficiência na supressão desse nematoide. 

 

 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O experimento foi conduzido no período de fevereiro a abril de 2018, em condições 

de casa de vegetação, do Laboratório de Nematologia (LabNema), no Departamento 
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de Fitossanidade, da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias (FCAV - UNESP), 

Câmpus de Jaboticabal, São Paulo, Brasil (21°14'27.8"S 48°17'20.1"W). A 

temperatura no período foi: máxima, 30,0 ºC; mínima, 19,6 ºC; média, 24,5 °C. 

 

2.1. Delineamento experimental 

 

O experimento foi divido em duas fases, sendo avaliado na primeira fase o efeito 

de 19 isolados de Bacillus spp. no desenvolvimento de soja e no controle de NCS, sob 

dois métodos de aplicação [sulco de semeadura (SS) e tratamento de sementes (TS)], 

correspondendo a 38 tratamentos mais 6 testemunhas, sendo elas: comercial 

biológico via TS e SS (B. subtilis UFPEDA 764); comercial químico via TS 

(Abamectina); comercial químico via SS (Cadusafós); tratamento controle inoculado 

com NCS e sem tratamento com Bacillus spp. (T- NCS); tratamento controle sem NCS 

e sem Bacillus spp. (T- S. inoculação). 

Na segunda fase, os 19 isolados de Bacillus spp. foram avaliados sob as 

mesmas formas de aplicação (SS e TS) frente ao desenvolvimento da soja, porém, 

sem a inoculação de NCS, correspondendo a 38 tratamentos mais a testemunha não 

tratada com Bacillus spp.. Para visualização dos gráficos, os tratamentos foram 

identificados de 1 a 44 e descritos na Tabela 1. Ambos os experimentos foram 

conduzidos em delineamento inteiramente casualizado com 6 repetições. 
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Tabela 1: Identificação e descrição dos tratamentos avaliados quanto a promoção de 
desenvolvimento de soja (cv. M5947 IPRO) e supressão de Heterodera glycines.  

Nº Tratamento Ingrediente ativo Dosagem Concentração 

1 ACB-01/ss (1) Bacillus subtilis 400 mL/ha 1x10⁸ UFC/mL 
2 ACB-01/ts (2) B. subtilis 4 mL/Kg de sementes 1x10⁸ UFC/mL 
3 ACB-08/ss B. velezensis 400 mL/ha  1x10⁸ UFC/mL 
4 ACB-08/ts B. velezensis 4 mL/Kg de sementes 1x10⁸ UFC/mL 
5 ACB-09/ss B. velezensis 400 mL/ha  1x10⁸ UFC/mL 
6 ACB-09/ts B. velezensis 4 mL/Kg de sementes 1x10⁸ UFC/mL 
7 ACB-10/ss B. velezensis 400 mL/ha  1x10⁸ UFC/mL 
8 ACB-10/ts B. velezensis 4 mL/Kg de sementes 1x10⁸ UFC/mL 
9 ACB-11/ss B. subtilis 400 mL/ha  1x10⁸ UFC/mL 
10 ACB-11/ts B. subtilis 4 mL/Kg de sementes 1x10⁸ UFC/mL 
11 ACB-13/ss B. subtilis 400 mL/ha  1x10⁸ UFC/mL 
12 ACB-13/ts B. subtilis 4 mL/Kg de sementes 1x10⁸ UFC/mL 
13 ACB-15/ss B. subtilis 400 mL/ha  1x10⁸ UFC/mL 
14 ACB-15/ts B. subtilis 4 mL/Kg de sementes 1x10⁸ UFC/mL 
15 ACB-16/ss B. methylotrophicus 400 mL/ha  1x10⁸ UFC/mL 
16 ACB-16/ts B. methylotrophicus 4 mL/Kg de sementes 1x10⁸ UFC/mL 
17 ACB-17/ss B. subtilis 400 mL/ha  1x10⁸ UFC/mL 
18 ACB-17/ts B. subtilis 4 mL/Kg de sementes 1x10⁸ UFC/mL 
19 ACB-18/ss B. subtilis 400 mL/ha  1x10⁸ UFC/mL 
20 ACB-18/ts B. subtilis 4 mL/Kg de sementes 1x10⁸ UFC/mL 
21 ACB-19/ss B. velezensis 400 mL/ha  1x10⁸ UFC/mL 
22 ACB-19/ts B. velezensis 4 mL/Kg de sementes 1x10⁸ UFC/mL 
23 ACB-20/ss B. velezensis 400 mL/ha  1x10⁸ UFC/mL 
24 ACB-20/ts B. velezensis 4 mL/Kg de sementes 1x10⁸ UFC/mL 
25 ACB-21/ss B. subtilis 400 mL/ha  1x10⁸ UFC/mL 
26 ACB-21/ts B. subtilis 4 mL/Kg de sementes 1x10⁸ UFC/mL 
27 ACB-22/ss B. subtilis 400 mL/ha  1x10⁸ UFC/mL 
28 ACB-22/ts B. subtilis 4 mL/Kg de sementes 1x10⁸ UFC/mL 
29 ACB-23/ss B. velezensis 400 mL/ha  1x10⁸ UFC/mL 
30 ACB-23/ts B. velezensis 4 mL/Kg de sementes 1x10⁸ UFC/mL 
31 ACB-24/ss B. subtilis 400 mL/ha  1x10⁸ UFC/mL 
32 ACB-24/ts B. subtilis 4 mL/Kg de sementes 1x10⁸ UFC/mL 
33 ACB-25/ss B. subtilis 400 mL/ha  1x10⁸ UFC/mL 
34 ACB-25/ts B. subtilis 4 mL/Kg de sementes 1x10⁸ UFC/mL 
35 ACB-26/ss B. velezensis 400 mL/ha  1x10⁸ UFC/mL 
36 ACB-26/ts B. velezensis 4 mL/Kg de sementes 1x10⁸ UFC/mL 
37 ACB-AP3/ss B. subtilis 400 mL/ha  1x10⁸ UFC/mL 
38 ACB-AP3/ts B. subtilis 4 mL/Kg de sementes 1x10⁸ UFC/mL 
39 T- Sem nematoide ------ ------ ------ 
40 T- UFPEDA 764/ss B. subtilis 4 mL/Kg de sementes 3x10⁹ UFC/mL 
41 T- UFPEDA 764/ts B. subtilis 400 mL/ha  3x10⁹ UFC/mL 
42 T- Cadusafós Cadusafós   4,0 L/ha  200,0 g/L 
43 T- Com nematoide ------ ------ ------ 
44 T- Abamectina Abamectina 5 mL/Kg de sementes 500,0 g/L 

(1) “ss” inoculação de Bacillus spp. feita via sulco de semeadura; (2) “ts” inoculação de Bacillus 
spp. feita via tratamento de sementes. 
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2.2. Preparo do substrato e semeadura 

 

Foram utilizados vasos de poliestireno expandido com capacidade para 1 L, 

preenchidos com substrato previamente autoclavado a 120 ºC e 1 atm por 1 hora. O 

substrato foi composto por uma mistura de terra, areia e esterco bovino, na proporção 

1:4:1. Após a autoclavagem, baseado na análise da terra, foi adicionado 0,7 g de 

adubo na formulação 4-20-20 (N-P-K) por vaso, correspondendo a 150 kg/ha dessa 

formulação, como adubação de manutenção.  

Os vasos foram dispostos em bancada suspensa e irrigados conforme a 

demanda hídrica da cultura. Em cada vaso foram semeadas duas sementes de soja 

e 15 dias após a semeadura foi realizado o desbaste da plântula menos vigorosa, 

mantendo uma plântula por vaso e esta foi considerada uma unidade experimental. A 

cultivar de soja utilizada foi a M5947 IPRO, ciclo precoce, suscetível ao NCS. As 

inoculações foram realizadas no ato da semeadura e serão detalhadas 

posteriormente. 

 

2.3. Origem, preparo e inoculação de Heterodera glycines 

 

A população original de NCS foi obtida de raízes de soja, naturalmente 

infestada, no município de Guaíra – SP, nas proximidades das coordenadas 

20°27'15.2"S 48°19'05.9"W. A espécie de H. glycines, foi identificada com base em 

caracteres morfológicos de fêmeas adultas e comparadas com as descrições contidas 

em Burrows e Stone (1985). A população foi então mantida em plantas de soja 

cultivadas em casa de vegetação do LabNema até a véspera da instalação do 

experimento. Os cistos de NCS foram extraídos conforme metodologia proposta por 

Shepherd (1986). A inoculação foi realizada no ato da semeadura, sendo inoculados 

5 mL da suspensão, contendo 3 mil ovos e J2, próximo de cada semente. 
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2.4. Origem, preparo e inoculação dos isolados de Bacillus spp. 

 

Os 19 isolados de Bacillus spp. foram obtidos a partir de folhas e flores de Citrus 

sinensis e de solo de diferentes regiões do Estado de São Paulo (Souza 2018). Todos 

os isolados foram obtidos da coleção de microrganismos do Laboratório de 

Fitopatologia e Controle Biológico do Centro de Citricultura “Sylvio Moreira”/IAC. 

Os isolados foram repicados para meio BDA, em placas de Petri e mantidas em 

estufa incubadora B.O.D. a 27 ºC com fotoperíodo de 12 h durante 72 h para 

crescimento. Decorrido esse período, o meio foi raspado com o auxílio de uma alça 

de platina e o concentrado de células dissolvido em uma suspensão contendo água 

autoclavada deionizada. Seguidamente, a suspensão foi calibrada com o auxílio de 

uma câmara de Neubauer até a obtenção da concentração final de 1x108 células por 

mL. As suspensões foram armazenadas a aproximadamente 8 °C por 24 h, até o 

momento da aplicação. 

Os métodos de aplicação adotados nesse trabalho objetivaram a fiel 

reprodução do que é realizado pelo agricultor. Desta forma, as sementes tratadas via 

TS foram pesadas e acondicionadas em sacos plásticos, e então, inoculadas com a 

suspensão bacteriana conforme a dosagem especificada na Tabela 1, no período 

máximo de 2 h antes da semeadura. As sementes cujo o tratamento foi via SS, foram 

semeadas, inoculadas com nematoides e então tratadas com a suspensão bacteriana, 

com o auxílio de uma pipeta de Pasteur estéril, conforme a dosagem especificada na 

Tabela 1. 

 

2.5. Avaliações 

 

Aos 15 dias após a semeadura foi realizada a avaliação de emergência, sendo 

considerada as plântulas completamente emergidas por tratamento. Já aos 70 dias 

após a data da semeadura (soja em estádio R6), foram medidos o índice de clorofila 

(Clorofila), altura da planta (Altura), número de vagens por planta (Vagens), massa 

fresca das partes aéreas (MFPA), massa seca das partes aéreas (MSPA). Os índices 
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de clorofila foram determinados com o auxílio de um clorofilômetro portátil ClorofiLOG 

Falker (modelo CFL 1030). Para tanto, foi calculada uma média a partir de 3 leituras 

realizadas por planta, sendo uma leitura por trifólio, a partir do primeiro trifólio 

totalmente desenvolvido. 

As raízes foram separadas das partes aéreas e armazenadas em câmara fria 

(8-9 ºC) até o momento da extração dos nematoides. Anteriormente à extração, as 

raízes foram lavadas em água parada, retirando-se o excesso de solo, para então ser 

avaliada a massa fresca das raízes (MFR). A água proveniente da lavagem das raízes 

foi vertida em peneira de 20 sobre 500 mesh, e o material retido foi recuperado e 

somado as respectivas raízes no momento da extração. Os nematoides foram 

extraídos das raízes, previamente trituradas em liquidificador, via flotação centrifuga 

em solução de sacarose com adição de caulim, conforme metodologia de (Coolen e 

D’Herde, 1972). A população final dos nematoides foi estimada em câmara de Peters 

com auxílio de um microscópio fotônico, obtendo-se a quantidade total de nematoides 

nas raízes por planta (NT); NT por grama de raízes (N/g.raízes); fator de reprodução 

(FR), esse último obtido pela relação NT e a população inicial inoculada (3.000). 

 

2.6. Análise dos dados 

 

Devido a existência de uma estrutura de dependência contida no conjunto de 

variáveis originais, realizou-se análise exploratória dos dados pelo software 

STATISTICA, versão 7.0 (Statistica 2004), sendo as variáveis previamente 

padronizadas (distribuição normal, média = 0 e variância = 1). Nesta análise 

considerou-se às médias dos tratamentos e as variáveis: Clorofila; Altura de plantas 

(cm); Número de vagens; MFPA (g); MSPA (g); MFR (g); NT; N/g.raízes. Nos 

tratamentos sem inoculação de H. glycines desconsidera-se as variáveis: NT e 

N/g.raízes. 

A estrutura multivariada dos resultados foi avaliada pela análise de 

componentes principais (ACP) para condensar a quantidade de informações 

relevantes contidas no conjunto de dados original em um menor número de dimensões 

(componentes principais) resultantes de combinações lineares das variáveis originais 



31 
 

geradas a partir dos maiores autovalores da matriz de covariância (Hair et al., 2005).  

Na ACP, considerou-se como relevantes os autovalores maiores que 1, de acordo 

com o critério de Kaiser (1958).  

As cargas fatoriais das variáveis são usados para interpretar seu significado nos 

componentes principais, usando o sinal e o tamanho relativo dos coeficientes como 

uma indicação do peso a ser colocado em cada variável (Hair et al., 2005). Foram 

consideradas relevantes as cargas com valores em módulo superior a 0,5. 

A faixa da elipse destacada nos eixos X e Y, dos biplots, compreende valores 

aproximados de -2 a 2 e isso está de acordo com Dallastra et al. (2014). Os 

tratamentos dentro da elipse, não foram considerados relevantes, assim sendo, os 

que foram localizados na região externa à elipse foram considerados, justamente por 

possuírem características altamente específicas (Dallastra et al., 2014). 

As variáveis, emergência das plântulas de soja e fator de reprodução do 

nematoide foram testadas via Modelo Linear Geral (GLM) usado como análise de 

variância (ANOVA).   

 

 RESULTADOS 

 

3.1. Emergência das plântulas de soja 

 

Observou-se na avaliação de emergências das plântulas de soja frente aos 

diferentes tratamentos, para os métodos de aplicação via tratamento de sementes 

(TS) e via sulco de semeadura (SS), maior emergência nos tratamentos onde não 

houve inoculação de NCS, quando comparados aos tratamentos inoculados com o 

nematoide (P<0,0001). Para tanto, quando analisado os dois métodos de aplicação, 

obteve-se maior emergência nos tratamentos aplicados via SS, tanto na presença 

quanto na ausência de nematoides (P = 0,0159). Todos os tratamentos apresentaram 

maiores médias de emergência, em pelo menos um dos métodos de aplicação (P = 

0,0189), quando comparados a testemunha não tratada (T- NCS). Não houve 

diferença entre os isolados de Bacillus spp. para a emergência das plântulas de soja 

(P = 0,4180). 
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3.2. Fator de reprodução 

 

O fator de reprodução (FR) de NCS no tratamento T- NCS foi o maior entre 

todos os tratamentos (média = 20,3) (P<0,001), evidenciando a viabilidade do inóculo 

e as condições ambientais adequadas para a multiplicação de H. glycines. Todos os 

demais tratamentos inoculados com NCS apresentaram FR que variou entre 0,8 a 

14,2.  

 

3.3. Análise de Componentes Principais para os tratamentos sem inoculação 

de Heterodera glycines 

 

A ACP resultou em dois componentes principais (CP) para os tratamentos sem 

a inoculação de nematoides. Os dois CP juntos possibilitaram uma ordenação 

bidimensional dos tratamentos e das variáveis, o que permitiu a construção de um 

gráfico biplot (Figura 1). Na Tabela 2, os escores expressam a correlação entre as 

variáveis. A quantidade da informação total das variáveis originais, retida pelos dois 

componentes principais foi de 79,8% (CP1:56,26% + CP2:20,57%). Para tanto, 

analisando o CP1 (56,26% da variância explicada), observa-se que nos tratamentos 

sem inoculação de NCS (Figura 1), as variáveis clorofila, número de vagens, MFPA e 

MSPA atuaram de forma semelhante, enquanto que a variável MFR foi inversamente 

correlacionada. No CP2, as variáveis MFR, MFPA, MSPA e altura de plantas foram 

diretamente correlacionadas. 

Pelo Biplot da Figura 1, observa-se que os tratamentos que apresentaram os 

maiores valores de clorofila, número de vagens, MFPA e MSPA foram 4 (ACB-08/ts), 

6 (ACB-09/ts), 10 (ACB-11/ts), 12 (ACB-13/ts), 16 (ACB-16/ts), 18 (ACB-17/ts), 22 

(ACB-19/ts), 24 (ACB-20/ts), 26 (ACB-21/ts), e 36 (ACB-26/ts), todos aplicados via 

TS. Os tratamentos 3 (ACB-08/ss), 9 (ACB-11/ss), 15 (ACB-16/ss), 17 (ACB-17/ss) e 

33 (ACB-25/ss) apresentaram altos índices de altura, MFPA, MSPA e MFR, mas foram 

deficientes em clorofila e número de vagens. Os piores índices para todas as variáveis 

estudadas foram obtidos nos tratamentos 13 (ACB-15/ss), 29 (ACB-23/ss), 34 (ACB-
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25/ts), 35 (ACB-26/ss). Os tratamentos no interior da elipse não foram considerados 

relevantes (P>0,05). 

 

Tabela 2: Correção entre as variáveis analisadas em soja (cv. M5947 IPRO) tratada 
com Bacillus spp. e não inoculada com Heterodera glycines nos componentes 
principais 1 e 2 (CP1 e CP2). 

 Variáveis 
Correlação  

CP1 CP2 

Clorofila -0,86 0,41 
Altura da planta 0,29 -0,53 
Número de vagens -0,95 -0,05 
Massa fresca das partes aéreas -0,81 -0,51 
Massa seca das partes aéreas -0,75 -0,58 
Massa fresca das raízes 0,65 -0,60 

Variância explicada (%) 56,21 23,54 
Autovalores 3,37 1,41 

As cargas expressivas nos componentes principais (CP) estão em negrito (Carga ≥ |0,5|). 

 

 

 

Figura 1. Biplot da Análise de Componentes Principais (CP1 x CP3) das variáveis, 
clorofila, altura de planta, número de vagens, massa seca das partes aéreas (MSPA), 
massa fresca das partes aéreas (MFPA), massa fresca das raízes (MFR) e dos 
tratamentos à base de Bacillus spp. (números: 1 a 38) e testemunha sem inoculação 
(número: 39), em soja (M5947 IPRO). Tratamentos dentro da elipse não foram 
relevantes (P>0,05). 
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3.4. Análise de componentes principais para os tratamentos com inoculação 

de Heterodera glycines 

 

 A análise de componentes principais também foi aplicada nos tratamentos 

inoculados com Bacillus spp. e com NCS, juntamente com os comerciais e 

testemunhas, e foram obtidos 3 CPs, que somados [(CP1 (40,61%) + CP2(20,57%) + 

CP3(17,78%)] representam 78,96% da variância total retida. Para expressar os dados 

em uma estrutura bidimensional os componentes foram expressos em dois biplots, 

Figura 2 (CP1 vs CP2) e Figura 3 (CP1 vs CP3). 

 

Tabela 3: Correção entre as variáveis analisadas em soja (cv. M5947 IPRO) tratada 
com Bacillus spp. e inoculada com Heterodera glycines, nos componentes principais 
1, 2 e 3 (CP1, CP2 e CP3). 

Variáveis 
Correlação 

CP1 CP2 CP3 

Clorofila 0,11 -0,47 0,73 
Altura da planta 0,14 -0,06 0,38 
Número de vagens 0,77 -0,32 0,00 
Massa fresca das partes aéreas 0,91 -0,29 0,17 
Massa seca das partes aéreas 0,87 -0,32 -0,16 
Massa fresca das raízes 0,54 -0,13 -0,68 
Nematoide total -0,57 -0,78 -0,23 
Nematoide por grama de raízes -0,66 -0,72 -0,13 

Variância explicada (%) 40,61 20,57 15,78 
Autovalores 3,25 1,65 1,26 

As cargas expressivas nos componentes principais (CP) estão em negrito (Carga ≥ |0,5|). 

 

Observa-se no CP1 (Tabela 3) que as variáveis número de vagens, MFPA, 

MSPA, MFR, nematoide total e nematoide por grama de raízes, foram 

correlacionadas, entretanto, as variáveis nematológicas (Nematoide total e Nematoide 

por grama de raízes) atuaram de forma contrária, ou seja, à medida que os 

tratamentos apresentavam menor quantidade de nematoides, maiores foram os 

índices de MFPA, MSPA, MFR e número de vagens. Analisando o CP2, observa-se 

uma direta correlação entre as variáveis nematoide por grama de raízes e nematoide 

total. No CP3, as variáveis clorofila e massa fresca das raízes, embora 

correlacionadas, atuaram de forma inversa.   
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 Analisando o biplot da Figura 2, observa-se que os tratamentos 4 (ACB-08/ts), 

18 (ACB-17/ts), 28 (ACB-22/ts), 30 (ACB-23/ts), 38 (ACB-AP3/ts) e 39 (T- S. 

inoculação), foram os que apresentaram maiores índices de MFPA, MSPA, MFR e 

número de vagens, e ao mesmo tempo foram os que menos multiplicaram NCS. 

Desses tratamentos, com exceção da testemunha (T- S. inoculação), todos foram 

tratados via TS. De forma contrária, os tratamentos 1 (ACB-01/ss), 3 (ACB-08/ss), 13 

(ACB-15/ss), 23 (ACB-20/ss), 29 (ACB-23/ss), 33 (ACB-25/ss), 40 (T- UFPEDA 

764/ss), e 44 (T- Abamectina) (tratados via SS, exceto T- Abamectina) permitiram alta 

multiplicação de nematoides e apresentaram os menores índices de MFPA, MSPA, 

MFR e número de vagens. Os tratamentos, 15 (ACB-16/ss), 17 (ACB-17/ss), 41 (T- 

UFPEDA 764/ts) e 43 (T- NCS) foram os que mais multiplicaram NCS. 

 

 

Figura 2. Biplot da Análise de Componentes Principais (CP1 x CP2) das variáveis, 
nematoide por grama de raízes (N/g.raízes), nematoide total (NT), clorofila, altura de 
planta, número de vagens, massa seca das partes aéreas (MSPA), massa fresca das 
partes aéreas (MFPA), massa fresca das raízes (MFR) e dos tratamentos à base de 
Bacillus spp. (números: 1 a 38), testemunha com e sem inoculação (números: 43 e 
39, respectivamente) e comerciais (números: 40, 41, 42 e 44), em soja (M5947 IPRO) 
infectada com Heterodera glycines. Tratamentos dentro da elipse não foram 
relevantes (P>0,05). 
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 No biplot CP1(40,61%) vs CP3(15,78%) (Figura 3), observa-se uma melhor 

identificação das variáveis que correspondem às características de crescimento da 

planta, e as variáveis que correspondem à multiplicação dos nematoides. Por tanto, 

pelo CP1, os tratamentos 2 (ACB-01/ts), 4 (ACB-08/ts), 18 (ACB-17/ts), 28 (ACB-

22/ts), 30 (ACB-23/ts), 38 (ACB-AP3/ts) e 39 (T- S. inoculação) foram os que 

apresentaram os maiores índices de MFPA, MSPA, MFR e número de vagens, e os 

que menos multiplicaram NCS.  Em contrapartida, os tratamentos 1 (ACB-01/ss), 3 

(ACB-08/ss), 25 (ACB-21/ss), 33 (ACB-25/ss), 40 (T- UFPEDA 764/ss), 41 (T- 

UFPEDA 764/ts), 43 (T- NCS), 44 (T- Abamectina) foram inferiores nos parâmetros 

de MFPA, MSPA, MFR e número de vagens e apresentaram maior multiplicação de 

NCS.  

 

 

Figura 3. Biplot da Análise de Componentes Principais (CP1 x CP3) das variáveis, 
nematoide por grama de raízes (N/g.raízes), nematoide total (NT), clorofila, altura de 
planta, número de vagens, massa seca das partes aéreas (MSPA), massa fresca das 
partes aéreas (MFPA), massa fresca das raízes (MFR) e dos tratamentos à base de 
Bacillus spp. (números: 1 a 38), testemunha com e sem inoculação (números: 43 e 
39, respectivamente) e comerciais (números: 40, 41, 42 e 44), em soja (M5947 IPRO) 
infectada com Heterodera glycines. Tratamentos dentro da elipse não foram 
relevantes (P>0,05). 
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 DISCUSSÃO 

 

4.1. Emergência das plântulas de soja 

 

 Os resultados obtidos mostram que NCS prejudicaram em 11,4% a 

emergências das plântulas de soja, quando comparado com as plantas não 

inoculadas. Esse efeito pode ser ocasionado devido ao nível populacional de 

nematoides sobre a radícula em desenvolvimento. Zhou et al. (2017), também 

observaram influência negativa de NCS sobre a germinação de sementes e vigor de 

soja inoculadas com NCS. Já os maiores índices de emergência das plântulas, 

especialmente onde foram utilizados os tratamentos à base de Bacillus spp., 

evidenciam o benefício dessas bactérias na proteção da soja logo nas suas fases 

iniciais de desenvolvimento. Esses resultados corroboram os encontrados por Zhou 

et al. (2017) ao testar formulações de Bacillus spp. na germinação de sementes e 

vigor de plântulas de soja inoculada com NCS. Os mesmos autores também 

observaram maiores comprimentos da parte aérea e da raiz principal, nos tratamentos 

feitos com essas bactérias. Entretanto, o melhor desempenho dos tratamentos 

aplicados via SS (6,3%) quando comparado ao TS pode ser explicado pela maior 

umidade proporcionada pelo método de aplicação, fato que de acordo com Costa et 

al. (2017) pode favorecer a germinação das sementes e vigor das plantas. 

 

4.2. Multiplicação dos nematoides 

 

 O maior FR encontrado na testemunha, não tratada, e o fato de todos os 

tratamentos terem apresentado FR superior a 1, inclusive os comerciais, permite aferir 

o parasitismo e multiplicação do NCS, na cultivar M5947 IPRO. Kandel et al. (2017) 

observaram que a produtividade foi negativamente correlacionada com nível da 

população final de NCS, sendo ainda pior quando associada a outras doenças. 

Portanto, mesmo que os tratamentos avaliados não tenham reduzido a população do 

nematoide, comparado a população inicial (FR<1), todos os tratamentos avaliados, 
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via TS e S, apresentaram menor população final (P<0,01), em relação a T- NCS, 

evidenciando a importância da utilização dos tratamentos testados em um sistema de 

manejo de NCS. 

 

4.3. Análise de Componentes Principais para os tratamentos sem inoculação 

de Heterodera glycines 

 

Observou-se nos tratamentos não inoculados com nematoide, melhor 

desenvolvimento da planta, para a maioria das variáveis medidas, quando as 

sementes foram tratadas via TS. O tratamento TS possibilita uma maior concentração 

de células bacterianas diretamente no tegumento da semente, já que o volume de 

calda é menor, quando comparado ao método via SS. Desse modo, as células 

bacterianas aderidas diretamente no tegumento, se tornam mais próximas à radícula, 

elevando as chances de sucesso na colonização da rizosfera. Além disso, na 

inoculação via SS perde-se para o substrato parte das células inoculadas, isso devido 

ao maior volume de calda, não capaz de ser adsorvido totalmente pela semente. De 

acordo com Mhatre et al. (2019), o sucesso no uso de rizobactérias para fins 

benéficos, como a fitoestimulação, biofertilização, fitorremediação e biocontrole 

dependem de sua colonização da rizosfera.  

O fato de alguns isolados terem favorecido o desenvolvimento das plantas, 

quando comparadas a testemunha não tradada (T- S. inoculação), indicam que essas 

bactérias também podem ser utilizadas em áreas com baixos níveis de infestação de 

nematoides, atuando como promotoras de crescimento, já que promovem 

características interessantes ao desenvolvimento vegetal, podendo resultar em 

ganhos de produtividade. 
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4.4. Análise de Componentes Principais para os tratamentos com inoculação 

de Heterodera glycines 

 

A maior eficiência da aplicação via TS na promoção de crescimento das plantas 

de soja também foi observada nos tratamentos inoculados com NCS. Pensando no 

controle de nematoides, o encontro tardio, da radícula com as células bacterianas 

disponíveis no substrato (tratamento via SS), pode prejudicar sua eficiência em uma 

pré-imunização das raízes ao ataque dos nematoides, isso mostra que a forma de 

aplicação via TS é mais eficiente tanto na promoção de crescimento da soja, quanto 

na supressão de NCS. Este é o primeiro trabalho que evidencia esse efeito. 

A presença dos nematoides, possibilitou melhor separação dos tratamentos 

frente as variáveis analisadas. A eficiência de Bacillus spp. na promoção de 

crescimento já foi relatada. Elkoca et al. (2007) observaram incremento na massa 

seca das raízes, massa seca da parte aérea, altura de planta e clorofila em grão de 

bico inoculado com Rhizobium sp., B. subtilis e B. megaterium, esse efeito foi devido 

à capacidade de solubilização de P e fixação de N dessas bactérias. Além da 

disponibilização de nutrientes, estudos têm mostrado diversos mecanismos que 

viabilizam a utilização dessas bactérias. Mecanismos como, produção de sideróforos, 

indução de resistência sistêmica a doenças, produção de fitormônios e competição 

por nutrientes já foram relatados (Liu et al., 2016). 

A eficiência de Bacillus spp. para controle de nematoides como Pratylenchus 

brachyurus, Meloidogyne incognita e H. glycines, considerados de grande importância 

para a agricultura mundial, também já foram relatadas (Harni et al., 2007; Xiang et al., 

2017a; Xiang et al., 2017b). Xiang et al. (2017a) observaram mortalidade superior a 

50% de J2 de H. glycines, pelo antagonismo de 13 espécies de Bacillus, dentre elas, 

B. methylotrophicus, B. subtilis, B. velezensis (syn. B. amyloliquefaciens) em teste 

realizado in vitro. Grande parte do efeito desse controle de nematoides é devido a 

produção de metabólitos secundários, tais como enzimas e toxinas, que podem inibir 

a reprodução de nematoides, a eclosão e a sobrevivência de juvenis de H. glycines 

(Xiang et al., 2018).  
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Pela ACP, observou-se a alta correlação entre as variáveis. Por exemplo, à 

medida que os tratamentos promoveram incremento na variável MSPA, 

consequentemente, elevou-se os índices de altura de planta, número de vagens, 

MFPA e MFR, em contrapartida, esses índices eram prejudicados à medida que havia 

o aumento da população de nematoides. Esta correlação, permitiu classificar os 

tratamentos que menos multiplicaram os nematoides e que mais promoveram o 

crescimento vegetal. Entretanto, novos estudos a nível de campo utilizando os 

melhores isolados observados neste trabalho, serão necessários para confirmação da 

eficiência desses organismos em ambiente não controlado. 

Levando em consideração o método de aplicação via TS como o mais eficiente, 

foi possível observar que os melhores isolados visando o crescimento da soja e a 

supressão de NCS, foram: ACB-01, ACB-08, ACB-17, ACB-22, ACB-23 e ACB-AP3. 

Resultados promissores sobre esses isolados já haviam sido relatados anteriormente 

no controle de outras doenças, mas não para nematoides. Kupper et al. (2003), 

observou sucesso na utilização desses isolados no controle de Colletotrichum 

acutatum (Simmonds) agente causal da queda prematura dos frutos cítricos. Esse 

efeito de controle, foi devido ao antagonismo, ocasionado pela produção de 

metabólitos tóxicos. Souza (2018) relatou o antagonismo dos mesmos isolados para 

Alternaria alternata f.sp. citri, agente causal da mancha marrom de alternaria em citros. 

Fujimoto e Kupper (2016), relataram de 42,3% a 90,0% de inibição do crescimento 

micelial de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Petrak (teleomorfo: Guignardia citricarpa 

Kiely) utilizando os isolados ACB-01, ACB-08, ACB-13, ACB-17, ACB-19, ACB-15, 

ACB-22, ACB-23, ACB-16, ACB-20 e ACB-18, sendo que todos exibiram atividade β-

1,3-glucanase e produção de compostos antifúngicos termoestáveis.  

As espécies de Bacillus, pertencem ao grupo bacteriano aeróbico formador de 

endósporos (Mhatre et al., 2019), que ajudam as bactérias a sobreviver em uma ampla 

gama de condições ambientais e ter vida útil longa, dando-lhes uma vantagem como 

produto comercial. Segundo Kupper et al. (2003) o fato dessas bactérias produzirem 

compostos tóxicos e resistentes a altas temperaturas, viabiliza ainda mais sua 

formulação como um bioproduto. A utilização desses isolados como bioprodutos, pode 

minimizar ou até mesmo eliminar a utilização de determinados produtos químicos, que 
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em geral são altamente tóxicos, se tratando de controle de nematoides. Além disso, o 

uso indiscriminado de produtos químicos prejudica a biota do solo (Joshi et al., 2018). 

A utilização de técnicas estatísticas exploratórias na seleção de isolados pode 

ser indicada, principalmente em situações como as desse estudo, em que as variáveis 

apresentam estruturas de dependência, permitindo explorá-las por diversas 

perspectivas e assim melhor compreendê-las, bem como seu poder na classificação 

dos isolados utilizados. Desta forma, os critérios no momento da seleção se tornam 

mais confiáveis, visto que o isolado é selecionado por meio de um processo 

multivariado.  

 

 CONCLUSÕES 

 

- A aplicação de isolados de Bacillus spp., via sulco de semeadura favorece à 

emergência das plântulas de soja quando comparado a aplicação via tratamento de 

sementes. 

- A aplicação via tratamento de sementes é melhor para promoção de crescimento e 

supressão de Heterodera glycines em soja. 

- Os melhores isolados para promoção de crescimento da soja e supressão de H. 

glycines foram: ACB-01 (B. subtilis), ACB-08 (B. velezensis), ACB-17 (B. subtilis), 

ACB-22 (B. subtilis), ACB-23 (B. velezensis), ACB-AP3 (B. subtilis). 
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CAPÍTULO 3 – Controle de Meloidogyne incognita e M. javanica e promoção de 

crescimento de soja com isolados de Bacillus spp. via 

tratamento de sementes e sulco de semeadura  

 

RESUMO:  A soja é umas das culturas mais plantadas no mundo, e o Brasil é 

o atual maior exportador dessa oleaginosa. Os nematoides de galha são um dos 

principais problemas fitossanitários da cultura.  Portanto, o objetivo deste trabalho foi 

avaliar diferentes isolados de B. subtilis, B. velezensis (syn. B. amyloliquefaciens) e 

B. methylotrophicus aplicados via tratamento de sementes (TS) e sulco de semeadura 

(SS) na promoção de crescimento de soja e supressão de Meloidogyne javanica e M. 

incognita. Foram testados 19 isolados de Bacillus subtilis, B. velezensis (syn. B. 

amyloliquefaciens) e B. methylotrophicus, aplicados via TS e SS, mais testemunhas 

(com e sem nematoides) e padrões comercias [Bacillus subtilis UFPEDA 764 (TS); B. 

subtilis UFPEDA 764 (SS); Abamectina (TS) e Cadusafós (SS)]. Foram avaliadas a 

emergência das plântulas, altura da planta, massa fresca e seca das partes aéreas 

(MFPA e MSPA), massa fresca das raízes (MFR), número de vagens, índice de 

clorofila, nematoide total, nematoide por grama de raízes e fator de reprodução. 

Devido a existência de uma estrutura de dependência contidas nas variáveis originais, 

realizou-se análise exploratória dos dados, via Análise de componentes principais 

(ACP). As variáveis independentes foram testadas via análise de Modelo linear geral 

(GLM). Pela ACP foi possível identificar a efeito negativo dos nematoides, M. javanica 

e M. incognita, no desenvolvimento da soja. Ao analisar a emergência das plantas, 

identificou-se que os isolados aplicados via SS apresentaram maior eficiência na 

emergência, comparado aos mesmos isolados aplicados via TS. Entretanto, os 

tratamentos aplicados via TS foram melhores para os índices de altura, MFPA, MSPA, 

MFR, vagens e clorofila, assim como foram superiores na supressão dos nematoides. 

Os isolados mais eficientes para promoção de crescimento de soja e supressão de M. 

incognita e M. javanica foram: ACB-01, ACB-08, ACB-11, ACB-15, ACB-17, ACB-21, 

ACB-22, ACB-AP3, ACB-09 e ACB-16. 

Palavras chave: Bactérias promotoras de crescimento de plantas; nematoides de 

galha; controle biológico; método de aplicação. 
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Bacillus spp isolates by seed treatment and sowing furrow in the control of 

Meloidogyne incognita e M. javanica and soybean growth promotion 

ABSTRACT: Soy is one of the most planted crops in the world, and Brazil is the 

current largest exporter of this oilseed. Root-Knot nematodes are one of the main 

phytosanitary problems of the crop. Therefore, the objective of this work was to 

evaluate different isolates of B. subtilis, B. velezensis (syn. B. amyloliquefaciens) and 

B. methylotrophicus applied by seed treatment (TS) and sowing furrow (SS) in soybean 

growth promotion, and suppression of Meloidogyne javanica and M. incognita. 

Nineteen isolates of Bacillus subtilis, B. velezensis (syn. B. amyloliquefaciens) and B. 

methylotrophicus were tested on application by ST and SF, plus controls (with and 

without nematodes) and commercial standards [Bacillus subtilis UFPEDA 764 (ST); B. 

subtilis UFPEDA 764 (SF); Abamectin (ST) and Cadusafós (SF)]. Seed emergence, 

plant height, fresh and dry mass of aerial parts, fresh root mass, number of pods, total 

chlorophyll content, total nematode, nematode per gram of roots and reproductive 

factor were evaluated. Due to the existence of a dependency structure contained in 

the original variables, an exploratory analysis of the data was carried out, via Principal 

Component Analysis (PCA). The independent variables were tested through GLM 

analysis. From the ACP it was possible to identify the negative effect of nematodes, 

M. javanica and M. incognita, on the development of soybean. When analyzing the 

emergence of the plants, it was identified that the isolates applied by SS presented 

greater efficiency in the emergency, compared to the same isolates applied by TS. 

However, the treatments applied by TS were better for the indexes of height, MFPA, 

MSPA, MFR, pods and chlorophyll, as well as were superior in the suppression of the 

nematodes. The most efficient isolates for, soybean growth promotion, and 

suppression of M. incognita and M. javanica were: ACB-01, ACB-08, ACB-11, ACB-

15, ACB-17, ACB-21, ACB-22, ACB-AP3, ACB-09 e ACB-16. 

Key-words: plant growth-promoting bacteria; root-knot nematode; biological control; 

method of application. 
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 INTRODUÇÃO 

 

A soja é a leguminosa mais plantada no mundo, e o Brasil, maior exportador e 

segundo maior produtor mundial, desempenha grande papel na produção dessa 

comódite (Silva et al., 2017). O Brasil bateu o recorde de produção de soja na safra 

2017/2018, atingindo a marca de 118 milhões de toneladas, um crescimento de 3,5%, 

com relação à safra anterior (CONAB, 2018). Entretanto, esse crescimento poderia 

ser ainda maior se houvesse melhor eficiência no manejo e controle de doenças 

importantes no sistema produtivo dessa cultura. 

Dentre as doenças consideradas de importância para a cultura de soja, 

destacam-se as que são ocasionadas por nematoides, vermes microscópicos, 

habitantes do solo e parasitas do sistema radicular de plantas (Ferraz e Brown, 2016). 

Os principais nematoides causadores de danos na soja são, Meloidogyne javanica, 

M. incognita, Heterodera glycines, Pratylenchus brachyurus e Rotylenchulus 

reniformes (Ferraz e Brown, 2016; Allen et al., 2017). Os nematoides de galha 

(Meloidogyne spp.), merecem destaque, pois pertencem ao grupo de maior 

importância mundial, por serem altamente polífagos, além de se multiplicarem muito 

e apresentarem ciclo curto. Também podem causar danos às demais culturas 

utilizadas no sistema de rotação/sucessão de soja, tais como milho, feijão e algodão. 

Dentre os métodos de controle de nematoides mais utilizados pelos produtores 

de soja, destacam-se o alqueive do solo, rotação de culturas, uso de cultivares 

resistentes e o tratamento das sementes por meio de nematicidas químicos e 

biológicos (Klepadlo et al., 2018).  Entretanto, com a consolidação do sistema de 

plantio direto, o alqueive do solo tem caído em desuso. Já a rotação de culturas é 

limitada pela baixa disponibilidade de culturas não hospedeiras das espécies de 

Meloidogyne, assim como são poucas as cultivares de soja resistentes a esses 

nematoides (Ferraz et al., 2010). O tratamento de sementes é a técnica mais utilizada 

devido a sua praticidade, entretanto, o seu uso com moléculas químicas além de ter 

baixa persistência é desfavorável à biota do solo, diferentemente do uso de 

microrganismos como forma de tratamento das sementes (Soares et al., 2017).  
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Embora o ideal seja a utilização em conjunto das técnicas citadas 

anteriormente, o controle biológico de nematoides, por meio da microbiolização das 

sementes, apresenta uma série de vantagens por ser de fácil utilização, não causar 

riscos ao meio ambiente, contribuir para um solo mais supressivo, ter maior 

persistência no solo durante o ciclo da cultura e, ainda, poder promover o crescimento 

das plantas, como é o caso das espécies de Bacillus (Soares et al., 2017). Essas 

espécies de Bacillus pertencem a um importante grupo dentre as bactérias promotoras 

de crescimento de plantas, pois além da promoção de crescimento podem apresentar 

antagonismo a determinadas espécies de nematoides (Xiang et al., 2018). Entretanto, 

segundo (Araújo et al., 2002), a eficiência da sua utilização pode estar ligada à 

colonização e distribuição das bactérias na rizosfera. 

Embora seja comprovada a eficiência dessas bactérias, ainda são poucos os 

produtos disponíveis no mercado visando o controle dos nematoides de galha e 

promoção de crescimento da soja, bem como não há estudos avaliando diferentes 

métodos de microbiolização das sementes. Portanto, o objetivo deste trabalho foi 

avaliar diferentes isolados de B. subtilis, B. velezensis (syn. B. amyloliquefaciens) e 

B. methylotrophicus aplicados via tratamento de sementes (TS) e sulco de semeadura 

(SS) na promoção de crescimento de soja e supressão de M. javanica e M. incognita. 

 

 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O experimento foi conduzido no período de fevereiro a abril de 2018, em 

condições de casa de vegetação, do LabNema (Laboratório de Nematologia), no 

Departamento de Fitossanidade, da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias 

(FCAV - UNESP), Câmpus de Jaboticabal, São Paulo, Brasil (21°14'27.8"S 

48°17'20.1"W). A temperatura no período foi: máxima, 30,0 ºC; mínima, 19,6 ºC; 

média, 24,5 °C. 

 

 



50 
 

2.1. Delineamento experimental 

 

Foram conduzidos dois experimentos, um para cada espécie de Meloidogyne, 

sendo avaliado o efeito de 19 isolados de Bacillus spp. no desenvolvimento a soja e 

no controle de M. javanica e M. incognita, sob dois métodos de aplicação [sulco de 

semeadura (SS) e tratamento de sementes (TS)], correspondendo a 38 tratamentos 

mais 6 testemunhas, sendo elas: padrão comercial biológico via TS e SS (B. subtilis 

UFPEDA 764); padrão comercial químico via TS (Abamectina); padrão comercial 

químico via SS (Cadusafós); tratamento controle inoculado com nematoide e sem 

tratamento com Bacillus spp. (T- Meloidogyne sp.); tratamento controle nematoide e 

sem Bacillus spp. (T- S. inoculação). Para visualização nos gráficos, os tratamentos 

foram identificados de 1 a 44 e expressos na Tabela 1. Os experimentos foram 

conduzidos de forma simultânea, porém separados, e em delineamento inteiramente 

casualizado com 6 repetições. 
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Tabela 1: Identificação e descrição dos tratamentos avaliados quanto a promoção de 
desenvolvimento de soja (cv. M5947 IPRO) e supressão de Meloidogyne incognita e 
M. javanica. 

Nº Tratamento Composição Dosagem Concentração 

1 ACB-01/ss (1) Bacillus subtilis 400 mL/ha 1x10⁸ UFC/mL 
2 ACB-01/ts (2) B. subtilis 4 mL/Kg de sementes 1x10⁸ UFC/mL 
3 ACB-08/ss B. velezensis 400 mL/ha  1x10⁸ UFC/mL 
4 ACB-08/ts B. velezensis 4 mL/Kg de sementes 1x10⁸ UFC/mL 
5 ACB-09/ss B. velezensis 400 mL/ha  1x10⁸ UFC/mL 
6 ACB-09/ts B. velezensis 4 mL/Kg de sementes 1x10⁸ UFC/mL 
7 ACB-10/ss B. velezensis 400 mL/ha  1x10⁸ UFC/mL 
8 ACB-10/ts B. velezensis 4 mL/Kg de sementes 1x10⁸ UFC/mL 
9 ACB-11/ss B. subtilis 400 mL/ha  1x10⁸ UFC/mL 
10 ACB-11/ts B. subtilis 4 mL/Kg de sementes 1x10⁸ UFC/mL 
11 ACB-13/ss B. subtilis 400 mL/ha  1x10⁸ UFC/mL 
12 ACB-13/ts B. subtilis 4 mL/Kg de sementes 1x10⁸ UFC/mL 
13 ACB-15/ss B. subtilis 400 mL/ha  1x10⁸ UFC/mL 
14 ACB-15/ts B. subtilis 4 mL/Kg de sementes 1x10⁸ UFC/mL 
15 ACB-16/ss B. methylotrophicus 400 mL/ha  1x10⁸ UFC/mL 
16 ACB-16/ts B. methylotrophicus 4 mL/Kg de sementes 1x10⁸ UFC/mL 
17 ACB-17/ss B. subtilis 400 mL/ha  1x10⁸ UFC/mL 
18 ACB-17/ts B. subtilis 4 mL/Kg de sementes 1x10⁸ UFC/mL 
19 ACB-18/ss B. subtilis 400 mL/ha  1x10⁸ UFC/mL 
20 ACB-18/ts B. subtilis 4 mL/Kg de sementes 1x10⁸ UFC/mL 
21 ACB-19/ss B. velezensis 400 mL/ha  1x10⁸ UFC/mL 
22 ACB-19/ts B. velezensis 4 mL/Kg de sementes 1x10⁸ UFC/mL 
23 ACB-20/ss B. velezensis 400 mL/ha  1x10⁸ UFC/mL 
24 ACB-20/ts B. velezensis 4 mL/Kg de sementes 1x10⁸ UFC/mL 
25 ACB-21/ss B. subtilis 400 mL/ha  1x10⁸ UFC/mL 
26 ACB-21/ts B. subtilis 4 mL/Kg de sementes 1x10⁸ UFC/mL 
27 ACB-22/ss B. subtilis 400 mL/ha  1x10⁸ UFC/mL 
28 ACB-22/ts B. subtilis 4 mL/Kg de sementes 1x10⁸ UFC/mL 
29 ACB-23/ss B. velezensis 400 mL/ha  1x10⁸ UFC/mL 
30 ACB-23/ts B. velezensis 4 mL/Kg de sementes 1x10⁸ UFC/mL 
31 ACB-24/ss B. subtilis 400 mL/ha  1x10⁸ UFC/mL 
32 ACB-24/ts B. subtilis 4 mL/Kg de sementes 1x10⁸ UFC/mL 
33 ACB-25/ss B. subtilis 400 mL/ha  1x10⁸ UFC/mL 
34 ACB-25/ts B. subtilis 4 mL/Kg de sementes 1x10⁸ UFC/mL 
35 ACB-26/ss B. velezensis 400 mL/ha  1x10⁸ UFC/mL 
36 ACB-26/ts B. velezensis 4 mL/Kg de sementes 1x10⁸ UFC/mL 
37 ACB-AP3/ss B. subtilis 400 mL/ha  1x10⁸ UFC/mL 
38 ACB-AP3/ts B. subtilis 4 mL/Kg de sementes 1x10⁸ UFC/mL 
39 T- S. inoculação ------ ------ ------ 
40 T- UFPEDA 764/ss B. subtilis 4 mL/Kg de sementes 3x10⁹ UFC/mL 
41 T- UFPEDA 764/ts B. subtilis 400 mL/ha  3x10⁹ UFC/mL 
42 T- Cadusafós Cadusafós   4,0 L/ha  200,0 g/L 
43 T- Meloidogyne ------ ------ ------ 
44 T- Abamectina Abamectina 5 mL/Kg de sementes 500,0 g/L 

(1) “ss” inoculação de Bacillus spp. feita via sulco de semeadura; (2) “ts” inoculação de Bacillus 
spp. feita via tratamento de sementes. 
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2.2. Preparo do substrato e semeadura 

 

Foram utilizados vasos de poliestireno expandido com capacidade para 1 L, 

preenchidos com substrato previamente autoclavado a 120 ºC e 1 atm por 1 hora. O 

substrato foi composto por uma mistura de terra, areia e esterco bovino, na proporção 

1:4:1. Após a autoclavagem, baseado na análise da terra, foram adicionados 0,7 g de 

adubo na formulação 4-20-20 (N-P-K) por vaso, correspondendo a 150 kg/ha dessa 

formulação, para manutenção nutricional da cultura. 

Os vasos foram dispostos em bancada suspensa e irrigados conforme a 

demanda hídrica da cultura. Em cada vaso foram semeadas duas sementes de soja, 

15 dias após a semeadura foi realizado o desbaste da plântula menos vigorosa, 

mantendo uma por vaso, e esta foi considerada uma unidade experimental. A cultivar 

de soja utilizada foi a M 5947 IPRO, ciclo precoce e suscetível a Meloidogyne spp.. As 

inoculações foram realizadas no ato da semeadura e serão detalhadas 

posteriormente.  

 

2.3. Origem, preparo e inoculação de Meloidogyne spp. 

 

A população original de M. incognita foi obtida de raízes de algodoeiro, 

naturalmente infectadas, no município de Barreiras – BA e a de M. javanica foi obtida 

de raízes de quiabeiro, naturalmente infectadas, no município de Piacatu – SP. As 

espécies de Meloidogyne foram identificadas com base nos caracteres morfológicos 

da região perineal de fêmeas (Netscher e Taylor, 1974), da região labial de machos 

(Eisenback e Hirschmann, 1981) e no fenótipo isoenzimático para esterase 

(Esbenshade e Triantaphyllou 1985).  A população foi então mantida em plantas de 

tomate ‘Santa Cruz Kada’ e quiabeiro ‘Santa Cruz 47’ cultivados em casa de 

vegetação do LabNema até a véspera da instalação do experimento. Os nematoides 

foram extraídos das raízes no LabNema conforme as metodologias propostas por 

Hussey e Baker (1973) e Coolen e D’Herde (1972). A inoculação foi realizada no ato 
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da semeadura, sendo inoculados 5 mL da suspensão, contendo 3 mil ovos e J2, 

próximo de cada semente. 

 

2.4. Origem, preparo e inoculação dos isolados de Bacillus spp. 

 

Os 19 isolados de Bacillus spp. foram obtidos a partir de folhas e flores de Citrus 

sinensis e de solo de diferentes regiões do Estado de São Paulo (Souza 2018). Todos 

os isolados foram obtidos da coleção de microrganismos do Laboratório de 

Fitopatologia e Controle Biológico do Centro de Citricultura “Sylvio Moreira”/IAC. 

Os isolados foram repicados em meio BDA, em placas de Petri e mantidos em 

estufa incubadora B.O.D. a 27 ºC com fotoperíodo de 12 h durante 72 h para 

crescimento. Decorrido esse período, o meio foi raspado com o auxílio de uma alça 

de platina e o concentrado de células dissolvido em água autoclavada. Seguidamente, 

a suspensão foi calibrada com o auxílio de uma câmara de Neubauer até a obtenção 

da concentração final de 1x108 células por mL. As suspensões foram armazenadas a 

aproximadamente 8 °C por 24 h, até o momento da inoculação. 

Os métodos de aplicação adotados nesse trabalho objetivaram a fiel 

reprodução do que é realizado pelo agricultor. Desta forma, as sementes tratadas via 

TS foram pesadas e acondicionadas em sacos plásticos, e então, inoculadas com a 

suspensão bacteriana conforme a dosagem especificada na Tabela 1, no período 

máximo de 2 h antes da semeadura. As sementes cujo o tratamento foi via SS, foram 

semeadas, inoculadas com nematoides e então tratadas com a suspensão bacteriana, 

com o auxílio de uma pipeta de Pasteur estéril, conforme a dosagem especificada na 

Tabela 1. 

 

2.5. Avaliações 

 

Aos 15 dias após a semeadura foi realizada a avaliação de emergência, sendo 

considerada as plântulas completamente emergidas por tratamento. Já aos 70 dias 
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após a data da semeadura (soja em estádio R6), foram medidos o índice de clorofila 

(Clorofila), altura da planta (Altura), número de vagens por planta (Vagens), massa 

fresca das partes aéreas (MFPA), massa seca das partes aéreas (MSPA). Os índices 

de clorofila foram determinados com o auxílio de um clorofilômetro portátil ClorofiLOG 

Falker (modelo CFL 1030). Para tanto, foi calculada uma média a partir de 3 leituras 

realizadas por planta, sendo uma leitura por trifólio, a partir do primeiro trifólio 

totalmente desenvolvido. 

As raízes foram separadas das partes aéreas e armazenadas em câmara fria 

(8-10 ºC) até o momento da extração dos nematoides. Anteriormente à extração, as 

raízes foram lavadas em água parada, retirando-se o excesso de solo, para então ser 

avaliada a massa fresca das raízes (MFR). A água proveniente da lavagem das raízes 

foi vertida em peneira de 20 sobre 500 mesh, e o material retido foi recuperado e 

somado as respectivas raízes no momento da extração. As extração dos nematoides 

das raízes foi realizada conforme a metodologia supracitada, e a população final dos 

nematoides estimada em câmara de Peters com auxílio de um microscópio fotônico, 

obtendo-se a quantidade total de nematoides nas raízes por planta (NT); NT por grama 

de raízes (N/g.raízes); fator de reprodução (FR), esse último obtido pela relação NT e 

a população inicial inoculada (3.000). 

 

2.6. Análise dos dados 

 

Devido a existência de uma estrutura de dependência contida no conjunto de 

variáveis originais, realizou-se análise exploratória dos dados pelo software 

STATISTICA, versão 7.0 (Statistica, 2004), sendo as variáveis previamente 

padronizadas (distribuição normal, média = 0 e variância = 1). Nesta análise 

considerou-se às médias dos tratamentos e as variáveis: Clorofila; Altura de plantas 

(cm); Número de vagens; MFPA (g); MSPA (g); MFR (g); NT; N/g.raízes. 

A estrutura multivariada dos resultados foi avaliada pela análise de 

componentes principais (ACP) para condensar a quantidade de informações 

relevantes contidas no conjunto de dados original em um menor número de dimensões 

(componentes principais) resultantes de combinações lineares das variáveis originais 
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geradas a partir dos maiores autovalores da matriz de covariância (Hair et al., 2005). 

Na ACP, considerou-se como relevantes os autovalores maiores que 1, de acordo 

com o critério de (Kaiser, 1958). 

As cargas fatoriais das variáveis são usados para interpretar seu significado nos 

componentes principais, usando o sinal e o tamanho relativo dos coeficientes como 

uma indicação do peso a ser colocado em cada variável (Hair et al., 2005). Foram 

consideradas relevantes as cargas com valores em módulo superior a 0,5. 

A faixa da elipse destacada nos eixos X e Y, dos biplots, compreende valores 

aproximados de -2 a 2 e isso está de acordo com Dallastra et al. (2014). Os 

tratamentos dentro da elipse, não foram considerados relevantes, assim sendo, os 

que foram localizados na região externa à elipse foram considerados, justamente por 

possuírem características altamente específicas (Dallastra et al., 2014). 

As variáveis, emergência das plântulas de soja e fator de reprodução do 

nematoide foram testadas via Modelo Linear Geral (GLM) usado como análise de 

variância (ANOVA). 

 

 

 RESULTADOS 

 

3.1. Emergência das plântulas de soja 

 

Não houve diferença entre os isolados de Bacillus spp. quanto à emergência 

das plântulas de soja, tanto para as infectadas com M. javanica (P=0,5615) quanto 

para as infectadas com M. incognita (P=0,2482). Entretanto, quando foram avaliados 

os métodos de aplicação (SS e TS), observou-se que os Bacillus spp. aplicados via 

SS favoreceram a emergência das plântulas em 22,50% e 18,75% inoculadas com M. 

incognita e M. javanica respectivamente, comparadas às testemunhas não tratadas 

(P<0,001). O método de aplicação dos Bacillus spp. via TS, comparadas às 

testemunhas não tratadas, favoreceu a emergência em 2,50% e 5,42% para M. 

incognita e M. javanica respectivamente (P<0,001). As espécies de M. incognita e M. 

javanica prejudicaram em 16,7% e 33,3% (P<0,001), respectivamente, a emergência 
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das plântulas de soja quando não foram tratadas com Bacillus spp., em comparação 

à testemunha não inoculada com nematoides (T- S. inoculação).  

  

3.2. Fator de Reprodução 

O fator de reprodução nos tratamentos inoculados com M. javanica variou de 

0,06 (T- Cadusafós) a 5,0 (T- B. subtilis ss), tendo a testemunha (T- M. javanica) 

multiplicado 2,6 vezes a população inicial. Para M. incognita, o fator de reprodução 

variou entre 0,16 (ACB-AP3/ts) e 8,14 (ACB-11/ss), enquanto a testemunha (T- M. 

incognita) multiplicou 6,42 vezes a população inicial. 

 

3.3. Análise de componentes principais para tratamentos inoculados com 

Meloidogyne javanica 

 

Pela ACP, foram encontrados três componentes principais (CP1, CP2, CP3), 

que somados, retiveram 78,36% da variação total contida no conjunto das variáveis 

originais (Tabela 2). Analisando o CP1, observa-se que houve correlação entre todas 

as variáveis, exceto MFR. As variáveis relevantes relacionadas ao crescimento da 

planta, são elas, clorofila, altura da planta, número de vagens, MFPA e MSPA foram 

diretamente correlacionadas, porém, agiram de forma oposta às variáveis 

nematológicas (nematoide total e nematoide por grama de raízes), ou seja, a medida 

que houve aumento da população de M. javanica nos tratamentos, menores foram os 

índices de crescimento da planta. No CP2, observa-se que apenas a variável MFR foi 

relevante, atuando de forma independente. No CP3, apenas as variáveis 

nematológicas foram relevantes, sendo ambas diretamente correlacionadas.  
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Tabela 2: Correlação entre as variáveis analisadas em soja (cv. M5947 IPRO) tratada 
com Bacillus spp. e inoculados com Meloidogyne javanica, nos componentes 
principais 1, 2 e 3 (CP1, CP2 e CP3). 

Variáveis 
Escores 

CP1 CP2 CP3 

Clorofila 0,75 0,46 -0,02 

Altura da planta 0,60 -0,24 0,21 

Número de vagens 0,70 0,02 0,26 

Massa fresca das partes aéreas 0,84 -0,18 0,28 

Massa seca das partes aéreas 0,79 -0,07 0,44 

Massa fresca das raízes -0,08 -0,94 -0,01 

Nematoide total -0,71 -0,17 0,65 

Nematoide por grama de raízes -0,61 0,35 0,69 

Variância explicada (%) 45,51 16,86 15,99 

Autovalores 3,64 1,35 1,28 
As cargas expressivas nos componentes principais (CP) estão em negrito (Carga ≥ |0,5|). 

 

Pelo biplot da Figura 1, foi possível classificar os tratamentos frente às 

variáveis, para tanto, os tratamentos dispostos no exterior da elipse apresentaram 

características específicas, portanto, foram significativos (P<0,05). Pelo CP1, 

observou-se que os tratamentos 2 (ACB-01/ts), 4 (ACB-08/ts), 10 (ACB-11/ts), 14 

(ACB-15/ts), 18 (ACB-17/ts), 26 (ACB-21/ts), 28 (ACB-22/ts), 30 (ACB-23/ts), 38 

(ACB-AP3/ts) e 39 (T- S. inoculação) apresentaram os maiores índices de crescimento 

de planta, correspondendo às variáveis clorofila, vagens, MSPA, MFPA e altura, da 

mesma forma, esses tratamentos foram os que menos multiplicaram M. javanica.  

Os tratamentos 5 (ACB-09/ss), 7 (ACB-10/ss), 13 (ACB-15/ss), 15 (ACB-16/ss), 

23 (ACB-20/ss), 31 (ACB-24/ss), 35 (ACB-26/ss), 40 (T- UFPEDA 764/ss) e 43 (T- 

NCS), foram os que mais multiplicaram os nematoides e, também, os que 

apresentaram menores índices de crescimento de planta. Considerando o CP2, 

observa-se que os tratamentos 4 (ACB-08/ts), 5 (ACB-09/ss), 7 (ACB-10/ss), 14 (ACB-

15/ts), 15 (ACB-16/ss), 28 (ACB-22/ts), 30 (ACB-23/ts), 38 (ACB-AP3/ts), 40 (T- 

UFPEDA 764/ss) e 43 (T- NCS) apresentaram os menores índices de MFR, quando 

comparados aos tratamentos 2 (ACB-01/ts), 10 (ACB-11/ts), 13 (ACB-15/ss), 18 

(ACB-17/ts), 23 (ACB-20/ss), 26 (ACB-21/ts), 31 (ACB-24/ss), 35 (ACB-26/ss), 39 (T- 

S. inoculação) e 41 (T- UFPEDA 764/ts). 
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Figura 1. Biplot da Análise de Componentes Principais (CP1 x CP2) das variáveis, 
nematoide por grama de raízes (N/g.raízes), nematoide total (NT), clorofila, altura de 
planta, número de vagens, massa seca das partes aéreas (MSPA), massa fresca das 
partes aéreas (MFPA), massa fresca das raízes (MFR) e dos tratamentos à base de 
Bacillus spp. (números: 1 a 38), testemunha com e sem inoculação (números: 43 e 
39, respectivamente) e padrões comerciais (números: 40, 41, 42 e 44), em soja (M 
5947 IPRO) parasitada por Meloidogyne javanica. Tratamentos dentro da elipse não 
foram relevantes (P>0,05). 

No Biplot da Figura 2, observa-se no CP1, que os tratamentos 5 (ACB-09/ss), 

7 (ACB-10/ss), 11 (ACB-13/ss), 15 (ACB-16/ss), 17 (ACB-17/ss), 23 (ACB-20/ss), 33 

(ACB-25/ss), 40 (T- UFPEDA 764/ss), 41 (T- UFPEDA 764/ts), 42 (T- Cadusafós) e 

43 (T- NCS) foram os que mais multiplicaram M. javanica e também, os que 

apresentaram os menores índices de crescimento de planta. Por outro lado, os 

tratamentos 2 (ACB-01/ts), 4 (ACB-08/ts), 10 (ACB-11/ts), 14 (ACB-15/ts), 18 (ACB-

17/ts), 26 (ACB-21/ts), 28 (ACB-22/ts), 38 (ACB-AP3/ts) e 39 (T- S. inoculação), foram 

os que apresentaram os maiores índices de crescimento de planta e também os que 

menos multiplicaram os nematoides. 
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Figura 2. Biplot da Análise de Componentes Principais (CP1 x CP3) das variáveis, 
nematoide por grama de raízes (N/g.raízes), nematoide total (NT), clorofila, altura de 
planta, número de vagens, massa seca das partes aéreas (MSPA), massa fresca das 
partes aéreas (MFPA), massa fresca das raízes (MFR) e dos tratamentos à base de 
Bacillus spp. (números: 1 a 38), testemunha com e sem inoculação (números: 43 e 
39, respectivamente) e padrões comerciais (números: 40, 41, 42 e 44), em soja 
(M5947 IPRO) parasitada por Meloidogyne javanica. Tratamentos dentro da elipse 
não foram relevantes (P>0,05). 

 

Pelo CP3, observa-se que dentre os tratamentos com menores índices de 

crescimento de planta, os tratamentos 7 (ACB-10/ss), 11 (ACB-13/ss), 17 (ACB-

17/ss), 23 (ACB-20/ss), 40 (T- UFPEDA 764/ss) e 41 (T- UFPEDA 764/ts) foram os 

que mais multiplicaram os nematoides e, de forma oposta, os tratamentos 2 (ACB-

01/ts), 10 (ACB-11/ts), 38 (ACB-AP3/ts) e 44 (T- Abamectina) foram os que menos 

multiplicaram os nematoides dentro dos tratamentos com maiores índices de 

crescimento de planta.  
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3.4. Análise de componentes principais para tratamentos inoculados com 

Meloidogyne incognita 

 

A ACP para os tratamentos com M. incognita, também resultou em três 

componentes principais (CP1, CP2 e CP3), que somados, explicam 87,67% da 

variação total contida no conjunto das variáveis originais. Sozinho o CP1 deteve 

51,57% das informações, onde as variáveis clorofila, número de vagens, MFPA e 

MSPA foram inversamente correlacionadas com as variáveis nematoide total e 

nematoide por grama de raízes. Pelo CP2, observou-se uma direta correlação entre 

as variáveis altura de plantas, MFR e nematoide por gramas de raízes. Já no CP3, 

observou-se uma correlação inversa entre as variáveis altura de plantas e nematoide 

total. 

 

Tabela 3: Correlação entre as variáveis analisadas em soja (cv. M5947 IPRO) tratada 
com Bacillus spp. e inoculados com Meloidogyne incognita, nos componentes 
principais 1, 2 e 3 (CP1, CP2 e CP3). 

Variáveis 
Escores 

CP1 CP2 CP3 

Clorofila 0,87 -0,11 0,15 

Altura da planta -0,17 0,55 -0,63 

Número de vagens 0,90 0,30 0,16 

Massa fresca das partes aéreas 0,86 0,45 0,07 

Massa seca das partes aéreas 0,83 0,49 0,10 

Massa fresca das raízes -0,36 0,59 -0,37 

Nematoide total -0,69 0,46 0,52 

Nematoide por grama de raízes -0,69 0,50 0,44 

Variância explicada (%) 51,57 20,67 13,43 

Autovalores 4,13 1,65 1,07 
As cargas expressivas nos componentes principais (CP) estão em negrito (Carga ≥ |0,5|). 

 

No Biplot da Figura 3, analisando o CP1, observa-se que os tratamentos que 

menos multiplicaram os nematoides foram 2 (ACB-01/ts), 4 (ACB-08/ts), 6 (ACB-

09/ts), 10 (ACB-11/ts), 14 (ACB-15/ts), 16 (ACB-16/ts), 22 (ACB-19/ts), 26 (ACB-

21/ts), 28 (ACB-22/ts), (38 (ACB-AP3/ts) e 39 (T- S. inoculação), e esses também 
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apresentaram os maiores índices de MSPA, MFPA, vagens e clorofila. Em 

contrapartida, os tratamentos 1 (ACB-01/ss), 7 (ACB-10/ss), 11 (ACB-13/ss), 13 (ACB-

15/ss), 15 (ACB-16/ss), 17 (ACB-17/ss), 21 (ACB-19/ss), 27 (ACB-22/ss), 29 (ACB-

23/ss), 31 (ACB-24/ss), 33 (ACB-25/ss), 37 (ACB-AP3/ss), 40 (T- UFPEDA 764/ss) e 

41 (T- UFPEDA 764/ts), foram os que mais multiplicaram M. incognita e apresentaram 

menores valores para MSPA, MFPA, vagens e clorofila. Pelo CP2, observa-se que os 

tratamentos 1 (ACB-01/ss), 7 (ACB-10/ss), 17 (ACB-17/ss), 21 (ACB-19/ss), 27 (ACB-

22/ss), 29 (ACB-23/ss), 31 (ACB-24/ss), 37 (ACB-AP3/ss) e 40 (T- UFPEDA 764/ss) 

apresentaram altos índices de altura, MFR e NT. 

 

 

Figura 3. Biplot da Análise de Componentes Principais (CP1 x CP2) das variáveis, 
nematoide por grama de raízes (N/g.raízes), nematoide total (NT), clorofila, altura de 
planta, número de vagens, massa seca das partes aéreas (MSPA), massa fresca das 
partes aéreas (MFPA), massa fresca das raízes (MFR) e dos tratamentos à base de 
Bacillus spp. (números: 1 a 38), testemunha com e sem inoculação (números: 43 e 
39, respectivamente) e padrões comerciais (números: 40, 41, 42 e 44), em soja 
(M5947 IPRO) parasitada por Meloidogyne incognita. Tratamentos dentro da elipse 
não foram relevantes (P>0,05). 

 

No Biplot CP1 e CP3 da Figura 4, observa-se ao analisar o CP1, que os 

tratamentos, 2 (ACB-01/ts), 4 (ACB-08/ts), 6 (ACB-09/ts), 10 (ACB-11/ts), 14 (ACB-

15/ts), 16 (ACB-16/ts), 26 (ACB-21/ts), 28 (ACB-22/ts), 38 (ACB-AP3/ts) e 39 (T- S. 
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inoculação),  apresentaram os maiores índices de vagens, clorofila MSPA e MFPA e 

menor multiplicação de nematoides, enquanto que os tratamentos 1 (ACB-01/ss), 5 

(ACB-09/ss), 7 (ACB-10/ss), 11 (ACB-13/ss), 15 (ACB-16/ss), 21 (ACB-19/ss), 27 

(ACB-22/ss), 31 (ACB-24/ss), 37 (ACB-AP3/ss), 40 (T- UFPEDA 764/ss) e 43 (T- NCS) 

foram os quem mais multiplicaram M. incognita e também apresentaram os piores 

índices de vagens, clorofila, MSPA e MFPA. Analisando o CP3, observa-se que dentre 

os tratamentos que mais multiplicaram nematoides, os tratamentos 5 (ACB-09/ss), 7 

(ACB-10/ss), 11 (ACB-13/ss), 15 (ACB-16/ss) e 27 (ACB-22/ss) foram os que 

apresentaram maiores índices de altura. 

 

 

Figura 4. Biplot da Análise de Componentes Principais (CP1 x CP3) das variáveis, 
nematoide por grama de raízes (N/g.raízes), nematoide total (NT), clorofila, altura de 
planta, número de vagens, massa seca das partes aéreas (MSPA), massa fresca das 
partes aéreas (MFPA), massa fresca das raízes (MFR) e dos tratamentos à base de 
Bacillus spp. (números: 1 a 38), testemunha com e sem inoculação (números: 43 e 
39, respectivamente) e padrões comerciais (números: 40, 41, 42 e 44), em soja 
(M5947 IPRO) parasitada por Meloidogyne incognita. Tratamentos dentro da elipse 
não foram relevantes (P>0,05). 
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 DISCUSSÃO 

 

4.1. Emergência das plântulas de soja 

 

O período de tempo entre o contato inicial das bactérias, pela inoculação, até o 

momento da avaliação de emergência, pode ser insuficiente para que cada isolado 

expresse suas características e, portanto, se diferenciem quanto ao desempenho 

frente à emergência das plântulas de soja, em ambas as espécies de Meloidogyne. É 

importante destacar que mesmo não havendo diferença entre os isolados testados, o 

fato de as sementes serem tratadas com algum isolado de Bacillus spp. favoreceu o 

índice de emergência da soja em situações onde houve a presença de nematoides de 

galha. Esses resultados corroboram os de Dawar at al. (2008), onde observaram que 

diferentes espécies de Bacillus favoreceram a germinação de sementes de feijão 

infectadas com M. javanica, bem como aos de Zhou et al. (2017), que também 

observaram maior germinação das sementes de soja quando tratadas com 

formulações de Bacillus spp., sob infestação de Heterodera glycines. 

A diferença observada entre as formas de aplicação SS e TS, evidenciam que 

o método de aplicação é de extrema importância logo nas fases iniciais de 

desenvolvimento da planta. No entanto, essa maior eficiência do método via SS, pode 

ser devido à maior umidade promovida pelo método de aplicação, que de acordo com 

Costa et al. (2017) favorece a germinação e vigor das sementes. Os danos na 

emergência das plântulas ocasionados por M. incognita e M. javanica de 16,7% e 

33,3%, respectivamente, sugerem maior impacto desses nematoides, logo nas fases 

iniciais de desenvolvimento da cultura, e ainda que o dano pode variar de acordo com 

a espécie de Meloidogyne. Barbosa et al. (2009), observaram, que mesmo 

apresentando menor FR, M. javanica foi mais agressivo à cana de açúcar do que M. 

incognita. 
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4.2. Fator de reprodução 

 

O fator de reprodução superior a 1 obtido nas testemunhas não tratadas (T - M. 

javanica e T- M. incognita), indicam a viabilidade do inóculo e das condições 

ambientais favoráveis para a condução do experimento. Entre as duas espécies de 

nematoides, observou-se que o M. incognita apresentou maior FR quando comparado 

ao M. javanica, indicando um maior potencial biótico dessa espécie, nas condições 

estudadas. Para tanto, mesmo com menor multiplicação, o M. javanica foi mais 

danoso do que M. incognita, como visto na avaliação de emergência de plântulas. 

Essas características, embora possam variar de acordo com a raça e a origem da 

população utilizada (Tihohod e Ferraz 1986), corroboram com informações obtidas por 

Barbosa et al. (2009). 

 

4.3. Análise de componentes principais para tratamentos inoculados com 

Meloidogyne javanica 

 

Pela ACP, foi possível identificar o poder dos nematoides na redução dos 

parâmetros de crescimento de planta. Esse efeito foi visível principalmente no CP1, 

que sozinho, deteve 45,51% da variância total contidas no conjunto de variáveis 

originais. Nesse componente, observou-se que à medida que houve aumento da 

população dos nematoides, menores foram os índices de clorofila, altura, vagens, 

MFPA e MSPA. Da mesma forma, nos tratamentos onde houveram maiores índices 

de crescimento da planta, houve também menor multiplicação dos nematoides, 

podendo esse efeito estar ligado diretamente à eficiência dos Bacillus spp. utilizados. 

Isso também é explicado no CP3, onde que as variáveis nematológicas atuaram de 

forma independente, não sendo observado interferência das mesmas no processo de 

crescimento da planta. Isso demonstra que mesmo havendo multiplicação dos 

nematoides, houveram tratamentos que impediram suas ações ou compensaram seus 

danos no desenvolvimento da planta, indicando uma indução de tolerância. Trabalhos 
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anteriores já relataram a ação de Bacillus como indutores de resistência a 

Meloidogyne em diferentes culturas (Kloepper et al., 2004; Hu et al., 2018). 

Levando em consideração os três componentes principais, observou-se que os 

isolados ACB-01, ACB-08, ACB-11, ACB-15, ACB-17, ACB-21, ACB-22 e ACB-AP3, 

foram os que se destacaram frente à supressão de M. javanica e à promoção de 

crescimento das plantas de soja. Segundo Dallemole-Giaretta et al. (2009), assim que 

se inicia o processo de germinação das sementes e a emissão da radícula, inicia-se 

a liberação de exsudatos radiculares, que são utilizados como fonte nutricional das 

rizobactérias. Os exsudatos radiculares são responsáveis pela atração do nematoide 

às raízes (Araújo et al., 2002). Portanto, o fato de as bactérias se alimentarem dos 

exsudatos, pode prejudicar a mobilidade do juvenil infectante até as raízes. Ainda, a 

falta de reconhecimento quimiotático pelos nematoides, faz com que o mesmo 

permaneça em movimentação na busca por alimento, que em falta, resultará na sua 

morte (Araújo e Marchesi, 2009). Araújo et al. (2002), observaram que a presença 

de B. subtilis afetou a orientação de H. glycines reduzindo a migração em direção a 

raiz de soja. 

 

4.4. Análise de componentes principais para tratamentos inoculados com 

Meloidogyne incognita 

 

Assim como no experimento para M. javanica, também houve uma inversa 

correlação nos tratamentos inoculados com M. incognita, entre as variáveis 

relacionadas à multiplicação dos nematoides (nematoide total e nematoide por grama 

de raízes) e as de crescimento da planta (clorofila, número de vagens, MFPA e 

MSPA), no CP1, e entre as variáveis nematoide total e altura de plantas no CP3. Esses 

resultados corroboram os de Araujo et al. (2012), ao relatarem incremento em MSPA 

e redução da população de M. javanica em soja,  cujas  sementes foram tratadas com 

Bacillus. Esses resultados ressaltam ainda, o dano ocasionado por M. incognita à soja 

nos tratamentos testados, ou seja, quanto maior foi a população do nematoide, menos 

a planta se desenvolveu. A correlação entre as variáveis altura de planta e MFR, 

observada no CP2,  ocorre pois, à medida que o sistema radicular aumenta, maior a 
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capacidade de absorção de água e nutrientes, resultando em um maior crescimento 

vegetal e certamente maior produtividade (Albrecht et al., 2009).  

As variáveis altura de planta e MFR, também foram diretamente 

correlacionadas com a variável nematoide por grama de raízes, no CP2, contrariando 

a explicação dada anteriormente. Contudo, essa correlação pode ser explicada pelo 

fato de o M. incognita ter as raízes como estrutura de sobrevivência, dessa forma, à 

medida que se tem aumento do sistema radicular da planta, consequentemente, há 

também mais alimento disponível para os nematoides, reduzindo a intercompetição e 

favorecendo a multiplicação do mesmo. Essa situação favorece o aumento 

populacional do nematoide, sobretudo nos tratamentos onde não houve eficiência de 

controle. 

Os isolados que se destacaram, levando em consideração os três componentes 

principais, quanto a supressão de M. incognita e promoção de crescimento da soja, 

foram: ACB-01, ACB-08, ACB-09, ACB-11, ACB-15, ACB-16, ACB-21, ACB-22, ACB-

AP3. Todos os melhores isolados, selecionados no experimento com M. javanica, se 

repetiram como os mais eficientes também para M. incognita, exceto os isolados ACB-

17, ACB-09 e ACB-16, que foram bons apenas para uma espécie de nematoide. É de 

grande importância o fato de os isolados apresentarem eficiência semelhante para as 

duas espécies de Meloidogyne, visto que é comum haver lavouras onde ocorrem 

diferentes espécies de nematoides, possibilitando ao agricultor utilizar um único 

produto para o controle de mais de uma espécie. 

Bactérias do gênero Bacillus são um importante grupo dentro das rizobactérias 

promotoras de crescimento de plantas. Dentre os fatores ligados à  promoção de 

crescimento de planta, tem-se os fatores considerados diretos, como a produção de 

fitormônios, solubilização de fosfato, fixação de nitrogênio, produção de sideróforos e 

amônia, e também os indiretos, que estão ligados ao controle de nematoides, tais 

como produção de enzimas líticas, indução de resistência sistêmica, antibiose e 

redução de estresse oxidativo (Liu et al., 2016; Xiang et al., 2017a, 2018). 

Outro fato interessante é que todos os isolados foram melhores quando 

aplicados via tratamento de sementes (TS), evidenciando que essa forma de 



67 
 

aplicação é a mais indicada, dentre as disponíveis para o produtor de soja, para 

inoculação desses microrganismos na semente. Araújo et al. (2002) afirmam que a 

eficiência no processo de colonização e distribuição das bactérias na rizosfera está 

ligada à forma de inoculação das mesmas, refletindo diretamente na eficiência no 

controle dos nematoides. 

A inoculação via TS, pode permitir uma maior concentração de células 

bacterianas no tegumento da semente, aumentando assim, a eficiência da 

microbiolização. Na inoculação via SS, a possibilidade de perda de parte da 

suspensão para o substrato é maior, dificultando uma pré-imunização logo da 

radícula. Mhatre et al. (2019), ainda ressaltam que o sucesso da utilização de 

bactérias promotoras de crescimento visando biocontrole está diretamente 

relacionado à completa colonização da rizosfera. Assim, é importante destacar que a 

eficiência de um bioproduto não é definida apenas pelo potencial do organismo 

utilizado, mas também, no método adotado pelo produtor no momento da aplicação. 

 

 CONCLUSÕES 

 

- A aplicação de Bacillus spp., via sulco de semeadura favorece a emergência das 

plântulas de soja infectadas com Meloidogyne javanica e M. incognita, quando 

comparado à aplicação via tratamento de sementes. 

- A aplicação via tratamento de sementes é melhor para promoção de crescimento e 

supressão de M. javanica e M. incognita, em soja. 

- Os isolados mais eficientes para promoção de crescimento de soja e supressão de 

M. javanica são: ACB-01, ACB-11, ACB-15, ACB-17, ACB-21 e ACB-AP3 (B. subtilis), 

ACB-08, ACB-22 (B. velezensis), e para M. incognita: ACB-01, ACB-11, ACB-15, 

ACB-21 e ACB-AP3 (B. subtilis), ACB-22, ACB-08, ACB-09 (B. velezensis) e ACB-16 

(B. methylotrophicus). 
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CAPÍTULO 4 - Considerações finais 

 

Por meio dos resultados obtidos nesse trabalho foi possível salientar o potencial 

da utilização de bactérias do gênero Bacillus spp. no controle de nematoides na cultura 

da soja, bem como na promoção de crescimento das plantas de soja. Observou-se 

também que o método de aplicação dessas bactérias interfere na eficiência dos 

Bacillus spp. no sistema radicular, refletindo diretamente no seu potencial de 

supressão dos nematoides e na promoção de crescimento. Para tanto, o método de 

aplicação via tratamento de sementes (TS), embora não tenha sido o melhor para 

emergência das plântulas, é o mais indicado, visto sua eficiência superior para 

melhoria dos índices de crescimento da planta e para o controle dos nematoides. 

Quanto aos Bacillus spp., observou-se que dos dezenove isolados testados, onze 

apresentaram eficiência na promoção de crescimento da soja e na supressão de pelo 

menos uma das espécies de nematoides. Dentre os onze, os isolados ACB-01, ACB-

08, ACB-22 e ACB-AP3, foram eficientes na promoção de crescimento soja e 

supressão de Heterodera glycines e Meloidogyne javanica e M. incognita. 


