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RESUMO 

Este trabalho apresenta uma pesquisa de Iniciação Científica em andamento o qual tem 

por objetivo avaliar a atuação do silício aplicado com silicato de cálcio no solo e silício via 

tratamento de semestes na relação dos nematoides com as raízes da soja e 

possivelmente estabelecer uma nova alternativa de controle para a praga utilizando um 

nutriente não essencial para as plantas mas que é extremamente abundante na natureza 

e traz grandes benefícios quando utilizado. Na busca de manejo para o nematóide-praga 

Meloidogyne javanica o experimento está sendo conduzido em casa de vegetação sendo 

as cultivares de soja avaliadas BRS 284, e M-5947 IPRO. O delineamento experimental 

adotado será o inteiramente casualizado, em um esquema de parcelas sub subdivididas, 

com 2 cultivares de soja, BRS 284 moderadamente resistente a M. javanica, e M-5947 

IPRO suscetível M. javanica, 2 doses de silicato de Cálcio no solo, equivalentes a 0,0 e 

9,0 Mg.ha-1 e duas formas de tratamento de sementes, sementes tratadas com silício 

350ml.100kg-1 de semente e semente não tratadas com silício totalizando 8 tratamentos. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A soja (Glycine max (L.) Merr.) vem se destacando por ser uma cultura de alto 

valor comercial e bastante representativa no mercado mundial de commodities, segundo 

Conab (2017) a estimativa de produção de grãos de soja na safra 2016/2017 no Brasil é 

de 113,930 milhões de toneladas e no mundo 351,31 milhões de toneladas. Por ser uma 

cultura de alto valor agregado os cuidados durante a safra devem ser acompanhados de 

perto para que não aconteçam problemas que venham a causar perdas de produtividade. 

Dentre os fatores que contribuem para a redução da produtividade, destaca-se a 

incidência dos nematoides das galhas, principalmente Meloidogyne javanica (Treub) 

Chitwood, que se encontra presente em diversas regiões de cultivo do país, possui fácil 

disseminação e ampla gama de hospedeiros (DIAS et al., 2010). A formação de galhas 

no sistema radicular do hospedeiro é o principal sintoma destes patógenos, e elas 

ocorrem devido à hipertrofia e hiperplasia das células no sítio de alimentação das fêmeas 

(BRASS et al., 2008) 
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O desenvolvimento de programas específicos de melhoramento de soja já 

resultou na obtenção de muitos cultivares resistentes às diferentes espécies de 

Meloidogyne e cada vez mais trabalhos são realizados com o intuito de selecionar 

cultivares de soja resistentes para as diferentes regiões do país. 

A soja é considerada uma planta não acumuladora de silício (Si), porém, a 

aplicação de Si pode levar a um aumento no número de vagens por planta, da biomassa 

total, do comprimento e da massa de raiz (QUEIROS 2016). 

 

2 OBJETIVOS 

 

Esta pesquisa tem por objetivo avaliar a atuação do silício na relação dos 

nematoides com as raízes da soja e possivelmente estabelecer uma nova alternativa de 

controle para a praga utilizando um nutriente que não é essencial para a plantas mas que 

é extremamente abundante na natureza e traz grandes benefícios a planta. 

 

3 MÉTODOLOGIA 

 

O experimento está sendo conduzido em casa de vegetação no Campus do Centro 

Universitário Moura Lacerda em Ribeirão Preto, SP. Foram empregadas duas cultivares 

de soja BRS 284, e M-5947 IPRO semeadas em 23/08/2018 em copos plásticos de 500ml 

previamente completados com o solo com e sem silício. 

O delineamento experimental adotado será o inteiramente casualizado, em um 

esquema de parcelas sub subdivididas, com 2 cultivares de soja, BRS 284 

moderadamente resistente a M. javanica, e M-5947 IPRO suscetível M. javanica, 2 doses 

de silicato de Cálcio no solo, equivalentes a 0,0 e 9,0 Mg.ha-1 e duas formas de tratamento 

de sementes (sementes tratadas com silício 350ml.100kg-1 de semente e semente não 

tratadas com silício totalizando 8 tratamentos. Cada tratamento conta com 10 repetições 

totalizando 80 parcelas experimentais sendo um copo uma unidade experimental. 

O inóculo consistirá de uma suspensão ajustada para 1000 ovos/juvenis J2 por 

mililitro aplicados 10 dias após a germinação das plantas, em cada unidade experimental 

(Copos). Decorridos 45 dias da inoculação os copos serão levados ao laboratório onde 



  3 
 

cuidadosamente cada planta será retirada e as raízes lavadas. Para contagem e 

estimativa do índice de galhas (IG) será utilizada a escala sugerida por Taylor e Sasses 

(1978) e contagem da massa de ovos, pelo método de Meloidogyne spp. (SILVA, 

SANTOS e FERRAZ., 1988). 

 

4 DESENVOLVIMENTO 

Até o presente momento o solo foi tratado com o silicato de cálcio e o plantio 

realizado com estimativa de inoculação dos nematoides para o dia 03/09/2018. 

 

5 RESULTADOS PRELIMINARES 

Os primeiros resultados serão obtidos 45 após a inoculação. 
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