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RESUMO 

 
Eficácia do tratamento de sementes com o nematicida tioxazafen no controle 

dos nematoides Heterodera glycines, Meloidogyne incognita, M. javanica, 
Pratylenchus brachyurus e P. zeae 

 
A soja, o milho e o algodão são as culturas de enorme importância 

econômica no Brasil, pois juntas ocupam grande parte da área agrícola no país. 
Além disso, essas culturas são essenciais no fornecimento de alimento e fibras para 
uma crescente população mundial. Vários fatores podem afetar a produção das 
mesmas, sendo que os nematoides anualmente causam bilhões de dólares de 
perdas. As principais técnicas disponíveis para o manejo dos nematoides são 
rotação de culturas, cultivares resistentes e nematicidas químicos. Apesar de o 
controle químico ser uma ferramenta viável, há poucos nematicidas disponíveis no 
Brasil. Como inovação entre os nematicidas, o tioxazafen é uma nova molécula de 
amplo espectro, desenvolvida para aplicação via tratamento de sementes, para o 
controle de nematoides nas culturas do milho, da soja e do algodão. Portanto, seu 
desenvolvimento e posterior registro poderão fornecer uma nova alternativa ao 
manejo integrado de nematoides aos produtores brasileiros. Assim, esse trabalho 
teve como objetivos avaliar a eficácia do nematicida tioxazafen, por meio do 
tratamento de sementes, no controle de Heterodera glycines, Meloidogyne javanica 
e Pratylenchus brachyurus na soja; M. incognita e P. zeae no milho; e M. incognita 
no algodão. Além disso, foram avaliados possíveis efeitos fitotóxicos do tratamento 
de sementes com tioxazafen nas mesmas culturas. Ensaios de casa de vegetação 
foram conduzidos para avaliação do efeito do tratamento de sementes na população 
de nematoides, em plantas artificialmente infestadas, bem como na massa de raízes 
e parte aérea das plantas. O tioxazafen demonstrou supressão substancial na 
população de nematoides em todas as espécies testadas nas três culturas, com 
atividade igual ou maior que à referência comercial (imidacloprido + tiodicarbe). As 
melhores doses observadas foram de 0,250 mg de tioxazafen por semente no 
controle de M. javanica e de P. brachyurus em soja, 0,500 mg por semente no 
controle de H. glycines na soja e de M. incognita no milho, 0,750 mg por semente no 
controle de M. incognita no algodão e 1,000 mg por semente no controle de P. zeae 
no milho. As plantas tratadas com tioxazafen não exibiram sintomas de fitotoxidez e 
desenvolveram biomassa similar às plantas não tratadas. Esses resultados mostram 
o potencial do tioxazafen em se tornar um efetivo tratamento de sementes para 
controle dos principais nematoides da soja, do milho e do algodão no Brasil,com 
baixos riscos de fitotoxidez. 

 
Palavras-chave: Soja; Glycine max; Milho; Zea mays; Algodão; Gossypium hirsutum; 

Nematoide de galha; Nematoide de cisto; Nematoide das lesões 
radiculares 
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ABSTRACT 

 
Efficacy of seed treatment with tioxazafen nematicide to control nematodes 

Heterodera glycines, Meloidogyne incognita, M. javanica, Pratylenchus 
brachyurus e Pratylenchus zeae 

 
Corn, soybean and cotton crops are of great economic importance in Brazil. 

They together account for the greatest amount of planted area in country. These 
crops are essential for keeping and providing enough food and fiber for a growing 
world population. Many factors can affect the production of these crops, and the 
nematodes are among the most relevant, causing crop losses that reach into billions 
of dollars. The main techniques available for managing nematodes are crop rotation, 
resistant cultivars and chemical nematicides. Chemical control is one of the key tools, 
but there are only a few nematicides available in the Brazilian market. Tioxazafen is a 
novel nematicide for seed treatment  designed to provide consistent broad-spectrum 
control of nematodes in corn, soy, and cotton. Therefore, the registration of this 
molecule will provide an important tool to Brazilian farmers that suffer losses due to 
nematodes. Thereby, the current trials aimed to evaluate the efficacy of tioxazafen 
through seed treatment to control Heterodera glycines, Meloidogyne javanica and 
Pratylenchus brachyurus in soybean; M. incognita and P. zeae in corn, and M. 
incognita in cotton. Furthermore, were evaluated if tioxazafen may cause 
phytotoxicity in these crops. Greenhouse experiments were carried out to evaluate 
the effects of seed treatments on nematode population densities, and plant shoot and 
root weight. Tioxazafen demonstrated substantial suppression of nematode 
population to all species tested in three crops, with activity equaled or exceeded 
commercial standard nematode seed treatments (imidacloprid + thiodicarb). The best 
rates observed were 0.250 mg of tioxazafen per seed to control de M. javanica and 
P. brachyurus in soybean, 0.500 mg per seed to control H. glycines in soybean and 
M. incognita in corn, 0.750 mg per seed to control M. incognita in cotton and 1.000 
mg per seed to control lesion P. zeae in corn. Tioxazafen treated plants also did not 
exhibit phytotoxicity and grow equally to untreated plants. These results 
demonstrated the potential of tioxazafen for the control of the main nematodes in 
soybean, corn and cotton, without the risk of phytotoxicity. 

 

Keywords: Soybean; Glycine max; Corn; Zea mays; Cotton; Gossypium hirsutum; 
Root knot nematode; RKN; cist nematode; SCN; lesion nematode 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As culturas da soja [Glycine max (L.) Merrill], do milho (Zea mays L.) e do 

algodão (Gossypium hirsutum L.) são de grande importância econômica para o 

Brasil; somadas representam mais de 84,9% da área plantada com grãos no país 

(COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB, 2016). Além do Brasil, 

são as principais fontes de proteínas, energia e fibras para vários outros países. 

A mais significativa evolução na área ocupada com a cultura da soja ocorreu 

a partir década de 1970, com a abertura e consolidação de novas áreas para 

agricultura na região Sul do país. Na década de 80, a expansão já havia atingido a 

região Centro-Oeste, a qual passou a ser responsável por 20% da produção 

nacional de soja (EMBRAPA, 2014). Segundo dados da Conab (2016), a área 

plantada com soja na safra 2015/16 foi de mais de 33 milhões de hectares, com 

destaque para os estados de Mato Grosso, Rio Grande do Sul e Paraná, 

responsáveis por 27,5%, 16,4% e 16,4% da área plantada, respectivamente. 

O milho é um conhecido cereal, cultivado em grande parte do mundo, 

destacando-se como uma das principais culturas na região dos Cerrados brasileiros, 

sendo cultivado em pequenas, médias e grandes propriedades (OLIVEIRA et al., 

2009). A área plantada de milho no Brasil na safra 2015/16 e safrinha 2016 somadas 

foi de mais de 15 milhões de hectares, com destaque para safrinha que representa 

62,8% da área total, sendo Mato Grosso (22,2%), Paraná (16,1%) e Mato Grosso do 

Sul (10,5%) os estados com as maiores áreas (CONAB, 2016). 

O algodão é uma das mais antigas plantas domesticadas pelo homem, tendo 

registros de uso datados há mais de 4.000 anos. O algodão tem sido cultivado 

comercialmente em mais de 65 países, dentre eles o Brasil, onde a área plantada na 

safra 2015/16 foi de quase um milhão de hectares, destacando como maiores 

produtores, os estados de Mato Grosso, com 60,7% da área plantada, e Bahia, com 

26,4% (CONAB, 2016). 

Para que estas culturas continuem fornecendo alimentos e fibras suficientes 

para uma população mundial crescente, é necessário o uso de técnicas de 

melhoramento genético para aumento de produtividade, além do controle de fatores 

que limitam o potencial produtivo. 

Dentre os fatores que afetam a produção, as doenças de plantas têm 

ganhado destaque nas últimas décadas, sendo que os nematoides, com mais de 
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4.100 espécies fitoparasitas descritas (DECRAEMER; HUNT, 2006), causam 

anualmente danos estimados em 80 bilhões de dólares (NICOL et al., 2011). 

Das milhares de espécies descritas, as mais importantes, com base em dados 

científicos e econômicos (JONES et al., 2013), são os nematoides de galha 

(Meloidogyne spp.), os nematoides de cisto (Heterodera spp.e Globodera spp.) e os 

nematoides das lesões radiculares (Pratylenchus spp.). 

Para áreas extensivas de cultivo, as principais técnicas disponíveis para 

manejo de nematoides são a rotação de culturas, uso de cultivares resistentes e o 

controle químico (INOMOTO et al., 2005). Nos últimos cinco anos, o tratamento de 

sementes tem se constituído em opção importante de controle de fitonematoides em 

culturas anuais, pois sua aplicação, por ser localizada, diminui o impacto do produto 

no meio ambiente e também é economicamente mais vantajoso, por usar doses 

baixas. Além disso, é de fácil aceitação pelos produtores, pela sua facilidade de 

aplicação e possibilidade de compra de sementes industrialmente tratadas.  

O tioxazafen é um nematicida de amplo espectro, desenvolvido para 

aplicação via tratamento de sementes, para o controle de nematoides nas culturas 

do milho, da soja e do algodão (SLOMCZYNSKA et al., 2015). O produto está em 

fase de registro nos EUA, porém sua efetividade aos principais nematoides dessas 

culturas no Brasil ainda não é conhecida, sendo um passo anterior à viabilização do 

seu registro em nosso país. 

Nesse sentido, o presente trabalho teve como objetivos: 

Avaliar a eficácia do nematicida tioxazafen, por meio de tratamento de 

sementes, no controle: 

 dos nematoides de cisto (Heterodera glycines), de galha (Meloidogyne 

javanica) e das lesões radiculares (Pratylenchus brachyurus) na cultura 

da soja; 

  do nematoide de galha (Meloidogyne incognita) na cultura do algodão; 

  dos nematoides de galha (M. incognita) e das lesões radiculares 

(Pratylenchus zeae) na cultura do milho; 

Avaliar possíveis efeitos fitotóxicos do tratamento de sementes com 

tioxazafen nas culturas da soja, milho e algodão. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 
2.1 Os nematoides e a cultura do algodão 

 

Três espécies de nematoides são consideradas de importância econômica à 

cultura do algodoeiro no Brasil (CURI; BONA, 1972; LORDELLO, 1981; MONTEIRO; 

FERRAZ, 1987; GOULART et al., 1997; INOMOTO, 2001): o nematoide de galha 

[Meloidogyne incognita (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949], o nematoide 

reniforme (Rotylenchulus reniformis Linford & Oliveira, 1940) e o nematoide das 

lesões radiculares [Pratylenchus brachyurus (Godfrey, 1929) Filipjev & Sch. 

Stekhoven, 1941]. Outra espécie que pode causar dano a esta cultura é o nematoide 

das raízes em coto [Paratrichodorus minor (Colbran, 1956) Siddiqi, 1974], embora 

seja considerada de importância secundária. 

As espécies Belonolaimus longicaudatus Rau, 1958 e Hoplolaimus columbus 

Sher, 1961 também são importantes para a cultura do algodoeiro, porém ainda não 

foram constatadas no Brasil (STARR, 1998; INOMOTO, 2001). 

As espécies do gênero Meloidogyne, classificado como endoparasita 

sedentário, são consideradas as mais importantes dentre os nematoides, por 

possuírem ampla distribuição geográfica, grande gama de hospedeiros e causarem 

danos severos às culturas (FREITAS et al., 2001). Dentre as espécies deste gênero, 

apenas M. incognita é parasita do algodoeiro no Brasil. Nas raízes do algodão, essa 

espécie causa ruptura da epiderme, do xilema e do tecido cortical, devido ao 

desenvolvimento das células gigantes e à formação de galhas (SHEPHERD; HUCK, 

1989). As células gigantes possuem a função de nutrir o nematoide. Para tanto, o 

metabolismo dessas células é acelerado, o que estimula a mobilização de 

fotoassimilados da parte aérea para as raízes, os quais são utilizados para a 

alimentação do nematoide (CARNEIRO, 2000). 

As espécies do gênero Rotylenchulus, classificado como semi-endoparasito 

sedentário, possuem ampla distribuição em países tropicais e subtropicais 

(ROBINSON et al., 1997). No Brasil, embora a espécie R. reniformis tenha sido 

detectada em várias regiões produtoras de algodão (GIELFI et al., 2003; ASMUS, 

2004), sua importância como causadora de danos à cultura não tem sido 

devidamente considerada, principalmente por não ser facilmente detectada pelos 

produtores. Essa espécie não causa sintomas visíveis nas raízes e usualmente não 
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provoca a formação de reboleiras típicas em campo (ROBINSON et al., 1997; 

STARR, 1998). Outro fator que diminui a percepção de sua importância é que a 

população mínima para causar danos é tipicamente superior à de M. incognita 

(STARR, 1998). 

As espécies do gênero Pratylenchus, são classificadas como endoparasitas 

migradoras. A espécie P. brachyurus destaca-se pela alta incidência nos principais 

estados produtores de algodão, a saber, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e 

São Paulo (GIELFI et al., 2003; SILVA et al., 2004; ASMUS, 2004; MACHADO et al., 

2005). Plantas infestadas com este nematoide possuem raízes com longos trechos 

enegrecidos, causados pela sua movimentação e alimentação, e que podem ser 

facilmente confundidos com sintomas ocasionados por outros patógenos, 

dificultando seu diagnóstico (MACHADO, 2005). 

Apesar de sua ampla distribuição, verifica-se menor desenvolvimento das 

plantas apenas em altas infestações, sendo que experimentos de casa de vegetação 

demonstram que populações iniciais a partir de 16.000 a 27.000 nematoides por 

planta são necessárias para reduzir significativamente o crescimento do algodoeiro 

(STARR; MATHIESON, 1985; INOMOTO et al., 2001). 

 

2.2 Os nematoides e a cultura da soja 

 

No Brasil, três espécies de nematoides são os que mais causam danos à 

cultura da soja (FRANZENER et al., 2005; ALMEIDA et al., 2005; FERRAZ, 2006): o 

nematoides de cisto (Heterodera glycines Ichinohe, 1952), os nematoides de galha, 

com destaque para Meloidogyne javanica (Treub, 1885) Chitwood, 1949, e o 

nematoide das lesões radiculares (P. brachyurus). Além dessas espécies, o 

nematoide reniforme (R. reniformis) também é daninho a esta cultura, porém com 

importância secundária. 

O nematoide de cisto está presente em mais de três milhões de hectares de 

103 municípios dos estados de BA, GO, MA, MG, MS, MT, PR, RS, SP e TO 

(ALMEIDA et al., 2005), sendo possível observar perdas entre 30 e 75% em áreas 

altamente infestadas (AGRIOS, 1988). 

Após H. glycines penetrar as raízes da soja, a absorção de água e nutrientes 

é dificultada, sendo possível visualizar os sintomas em reboleiras, com redução de 

porte e do número de vagens, clorose e baixa produtividade, além da redução do 
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sistema radicular (HENNING et al., 2014). O juvenil de segundo estádio (J2) penetra 

a raiz, induzindo as células do periciclo à formação de células especiais de 

alimentação ou sincício, sendo que, após o estabelecimento do sítio de alimentação, 

o J2 aumenta de tamanho e se torna sedentário. As fêmeas possuem formato 

limoniforme e iniciam a postura dos ovos em uma massa gelatinosa, porém a 

maioria permanece no interior do corpo da fêmea, o qual, após a morte, adquire 

coloração castanha e textura rígida, formando o cisto (FREITAS , 2001). 

O nematoide M. javanica possui nível crítico de danos para algumas cultivares 

de soja para populações de 2000 ovos + juvenis (J2) por quilograma de solo, de 

acordo com trabalhos de Sharma e Rodriguéz (1982), sendo que os mesmos 

autores demonstraram que há uma correlação negativa altamente significativa entre 

a população do nematoide com as variáveis altura de planta, massa da parte aérea, 

massa do sistema radicular e área foliar das plantas. Esta correlação negativa ocorre 

devido à menor área foliar, pois ocorre diminuição na produção de fotoassimilados, 

além do efeito de dreno metabólico exercido pelo nematoide, o que resulta em 

sensível redução de biomassa da planta (ASMUS; FERRAZ, 2001). 

A espécie P. brachyurus é extremamente daninha à soja, polífaga e uma das 

mais disseminadas em cultivos de soja no Brasil (FERRAZ, 1995a, 2006). Plantas de 

soja infectadas por este nematoide podem sofrer reduções significativas nas massas 

de raiz e de parte aérea, a partir de populações iniciais de um espécime por 

centímetro cúbico de solo (FERRAZ, 1995b). Juvenis e adultos podem ser 

encontrados na raiz ou no solo, pois migram em busca de novas raízes (WEISCHE; 

BROWN, 2001). Sua ação direta é a destruição mecânica das células durante a 

migração, resultando em lesão necrótica na raiz, e a injeção de secreções 

esofagianas tóxicas, causando redução no crescimento da planta. Além disso, os 

prejuízos indiretos são causados pela abertura de portas de entrada para 

microorganismos nos tecidos radiculares (WEISCHER; BROWN, 2001; FERRAZ, 

2006). 

 

2.3 Os nematoides e a cultura do milho 

 

Mais de 40 espécies de 12 gêneros de nematoides têm sido citadas como 

parasitas da cultura do milho, em todas as áreas do mundo que cultivam este cereal 
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(COSTA et al., 2009). Porém, na literatura ainda há escassez de informações sobre 

as relações entre os nematoides e o milho. 

O aumento no uso do plantio direto e da utilização do milho em sucessão à 

soja e ao algodão favoreceram o desenvolvimento populacional de nematoides 

polífagos no solo (INOMOTO et al., 2006). Isso tem despertado grande preocupação 

dos produtores quanto à resistência de híbridos aos nematoides dos gêneros 

Pratylenchus e Meloidogyne. Híbridos com tal característica teriam grande valor no 

manejo desses nematoides (DIAS, 2009). Outra opção seria a utilização de 

nematicidas que proporcionem redução da densidade dos nematoides, protegendo 

os milhos suscetíveis. 

De todas as espécies de nematoides que atacam a cultura do milho, aquelas 

pertencentes ao gênero Pratylenchus são as mais frequentes e mais danosas 

(LORDELLO, 1984; MONTEIRO, 1963). De acordo com Lordello et al. (1983), o 

controle desses nematoides pode aumentar em até duas vezes e meia a 

produtividade deste cereal. 

Em trabalhos avaliando a reação de híbridos de milho a M. incognita, França 

(2006) verificou que, dentre vinte e seis híbridos analisados, somente dois (NB 7354 

e FORT) apresentaram resistência moderada a esse nematoide. Já para a espécie 

M. javanica, os híbridos e cultivares de milho têm mostrado reações variadas 

(BRITO; ANTONIA, 1989; LORDELLO et al., 1989). 

 

2.4 Controle químico de nematoides 

 

Os agrotóxicos são, de acordo com a legislação vigente, produtos e agentes 

de processos físicos, químicos ou biológicos para uso no cultivo, armazenamento e 

beneficiamento de produtos agrícolas, para alterar a composição da flora ou da 

fauna, a fim de preservá-las da ação de seres vivos nocivos (BRASIL, 2014), sendo 

os agrotóxicos capazes de afetar o desenvolvimento dos nematoide chamados de 

nematicidas. 

De acordo com Haydock et al. (2006), os nematicidas podem ser classificados 

de acordo com: o seu grupo químico, como, por exemplo, os organofosforados e 

carbamatos; o seu modo de ação; e o seu modo de aplicação (fumigantes e não 

fumigantes). Atualmente no Brasil, existem 17 ingredientes ativos com potencial 

nematicida registrados no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - 
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MAPA (AGROFIT, 2016), porém, a maioria das moléculas pertence aos grupos dos 

organofosforados (47,1%) e carbamatos (23,5%), conhecidos por serem altamente 

tóxicos e pouco seletivos.  

O modo de aplicação mais difundido no Brasil é por meio de formulações 

granuladas aplicadas no sulco plantio, devido à facilidade de operação (INOMOTO; 

ASMUS, 2006).  

O tratamento de sementes tem se mostrado uma excelente ferramenta no 

auxílio dos produtores para a proteção de plântulas contra pragas e doenças, pois 

atua na fase inicial do seu desenvolvimento, momento em que as culturas estão 

muito vulneráveis aos estresses. Além disso, esse método de controle é de fácil 

aceitação pelos agricultores, pela sua fácil aplicação e baixo custo, e tem a 

vantagem adicional de ser menos agressivo ao meio ambiente e aos trabalhadores, 

em comparação à aplicação no sulco de plantio, já que o produto é aplicado de 

forma localizada. Os produtos mais utilizados no tratamento de sementes são 

aqueles à base de avermectinas (abamectina) e o tiodicarbe, do grupo dos 

carbamatos, sendo a proteção ao sistema radicular nos primeiros dias ou semanas 

após a germinação o ponto crítico ao estabelecimento de um potencial produtivo 

ótimo (PUTTER et al., 1981; STARR et al., 2007). Alguns trabalhos verificaram que, 

quando o controle dos nematoides é realizado nas fases iniciais das culturas, os 

acréscimos nos rendimentos obtidos são significativos (OLIVEIRA et al., 1999; 

GALBIERI et al., 2007; KUBO et al., 2012). 

O tioxazafen [3-phenyl-5-(2-thienyl)-1,2,4-oxadiazole] é um nematicida do 

grupo químico phenyl oxadiazole, originado de antibióticos que afetam a tradução 

mitocondrial em procariotos. O tioxazafen foi desenvolvido pela Monsanto Company 

para ser utilizado como tratamento de sementes e fornecer controle consistente dos 

principais nematoides das culturas do milho, da soja e do algodão. Seu modo de 

ação nematicida é totalmente novo, porém não está totalmente compreendido. O 

produto é altamente seletivo, sem atividade significativa como inseticida, bactericida 

ou fungicida e sem produção de sintomas neurotóxicos em mamíferos. Acredita-se 

que a alta seletividade aos nematoides seja por causa das diferenças na proteína 

mitocondrial L3, onde a inserção E352K é específica para estes parasitas. Além do 

produto ser sistêmico, outra importante característica é sua permanência na região 

radicular, quase não se movimentando para a parte aérea da planta, o que é ideal 

para o manejo dos nematoides (SLOMCZYNSKA, et al., 2015). 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Produção de inóculo 

 

Para execução dos ensaios, o isolado de Meloidogyne incognita foi obtido em 

plantas de algodão no município de Sapezal (MT), mantido em variedades de 

algodão suscetíveis em casa de vegetação na Escola Superior de Agricultura “Luiz 

de Queiroz”, Piracicaba (SP) e extraído pelo método de Coolen e D’Herde (1972). 

O isolado de Pratylenchus brachyurus [população Pb23 (MACHADO et al., 

2007)], foi obtido em plantas de algodão no município de Sapezal (MT), mantido em 

várias espécies suscetíveis em casa de vegetação na Escola Superior de Agricultura 

“Luiz de Queiroz”, Piracicaba (SP) e extraído pelo método de do liquidificador e 

peneiramento combinado com Baermann modificado para recipiente raso (HOOPER, 

1986). 

O isolado de Meloidogyne javanica foi obtido em plantas de cana de açúcar 

no município de Jaú (SP), mantido em plantas de sorgo em casa de vegetação na 

Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Piracicaba (SP) e extraído pelo 

método do liquidificador e peneiramento combinado. 

 O isolado de Pratylenchus zeae foi obtido em plantas de cana de açúcar no 

município de Jaú (SP), mantido em plantas de milheto em casa de vegetação na 

Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Piracicaba (SP) e extraído pelo 

método de do liquidificador e peneiramento combinado com Baermann modificado 

para recipiente raso (HOOPER, 1986). 

O isolado de Heterodera glycines raça 3 foi obtido em plantas de soja no 

município de Morrinhos (GO), mantido em plantas de soja suscetível em casa de 

vegetação na Estação Experimental da Monsanto localizada em Santa Cruz das 

Palmeiras (SP) e extraído pelo método do liquidificador e peneiramento combinado. 

 

3.2 Tratamento das sementes 

 

O tratamento nematicida das sementes de soja (cultivar Msoy 7211 RR), 

algodão (cultivar DP 604 BG) e milho (híbrido DKB390PRO2) utilizadas nos ensaios 

foi realizado colocando-se as respectivas doses de tioxazafen ou referência 

comercial descritas nas Tabela 1, Tabela 2 e Tabela 3, sobre 1.000 sementes 
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acondicionadas em sacos plásticos de 0,5 L (Figura 1). Após ser lacrado, o saco foi 

agitado por alguns minutos até a completa cobertura das sementes pelo produto. 

Figura 1 - Embalagem utilizada para o tratamento das sementes 
 

Tabela 1 - Descrição dos tratamentos nematicidas testados na cultura do algodão 

Cultura Tratamentos 
Concentração 
(g do i.a.x/L) 

Dose 
 (mg do 

i.a./semente) 

Algodão 

Controle sem nematoide - - 

Controle com nematoide - - 

Imidacloprido + Tiodicarbey 150 + 450 0,277 + 0,832 

Tioxazafen 564 0,180 

Tioxazafen 564 0,375 

Tioxazafen 564 0,750 

Tioxazafen 564 1,500 
x
 Ingrediente ativo; 

y
 Referência comercial. 
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Tabela 2 - Descrição dos tratamentos nematicidas testados na cultura do milho 

Cultura Tratamentos 
Concentração 
(g do i.a.x/L) 

Dose 
 (mg do 

i.a./semente) 

Milho 

Controle sem nematoide - - 

Controle com nematoide - - 

Imidacloprido + Tiodicarbe y 150 + 450 0,750 + 2,250 

Tioxazafen 564 0,125 

Tioxazafen 564 0,250 

Tioxazafen 564 0,500 

Tioxazafen 564 1,000 
x
 Ingrediente ativo; 

y
 Referência comercial 

 

Tabela 3 - Descrição dos tratamentos nematicidas testados na cultura da soja 

Cultura Tratamentos 
Concentração 
(g do i.a. X /L) 

Dose 
 (mg do 

i.a./semente) 

Soja 

Controle sem nematoide - - 

Controle com nematoide - - 

Imidacloprido + TiodicarbeY 150 + 450 0,150 + 0,450 

Tioxazafen 564 0,060 

Tioxazafen 564 0,125 

Tioxazafen 564 0,250 

Tioxazafen 564 0,500 
X
 Ingrediente ativo; 

Y
 Referência comercial 

 

3.3 Ensaios de avaliação de eficácia 

 

Os experimentos foram executados na Estação Experimental da Monsanto 

localizada em Santa Cruz das Palmeiras (SP), a qual possui credenciamento no 

MAPA para desenvolver trabalhos com novas formulações de agrotóxicos, de acordo 

com o Registro Especial Temporário (RET) aprovado. 

O delineamento estatístico utilizado nos ensaios de eficácia foi o inteiramente 

casualizado com seis repetições, em que a parcela experimental foi composta por 

um vaso de isopor com capacidade de 500 cm3, contendo aproximadamente 450 

cm3 de substrato (73,5% de areia, 5,7% de silte e 20,8% de argila) desinfestado em 

autoclave por aproximadamente três horas em temperatura de 121°C e pressão de 1 

atm. 
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3.3.1 Experimento 1 - Heterodera glycines em soja 
 

O experimento de eficácia no controle de Heterodera glycines em soja foi 

executado de outubro a dezembro de 2014. 

No dia do plantio, o substrato foi infestado com uma suspensão contendo 

população inicial (Pi) de 2.000 ovos e juvenis (J2) de H. glycines, em um orifício de 

aproximadamente 4 cm de profundidade, contendo 1 cm de vermiculita. Após a 

inoculação, a vermiculita foi coberta com aproximadamente 1 cm de substrato. No 

mesmo orifício, foi depositada uma semente previamente tratada conforme descrito 

na Tabela 3 e logo em seguida, coberta com substrato (Figura 2). 

 

 

Figura 2 - Metodologia de infestação e plantio 

 

Após a infestação e o plantio, os vasos foram mantidos à sombra por sete 

dias com irrigação diária, até a emergência das plântulas, sendo posteriormente 

transferidos para casa de vegetação com temperatura média de 28°C e regime de 

irrigação diário, onde foram mantidos até a finalização do experimento. 

A avaliação de contagem de cistos foi feita aos 45 dias após o plantio, tempo 

necessário para que o nematoide completasse aproximadamente dois ciclos de vida 

na planta (AGRIOS, 1988). Os cistos foram extraídos por lavagem das raízes com 

jato de água (Figura 3 A) em peneira com abertura de 850 μm (20 mesh), para reter 

os pedaços de raízes, e os cistos coletados na peneira com abertura de 150 μm 

(100 mesh). 

O material retido na peneira com abertura de 150 μm foi vertido em papel de 

filtro, acomodado no interior de um funil, para filtrar o líquido e reter os cistos (Figura 

3 B). O material retido no papel de filtro foi observado em estereoscópio para 
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contagem dos cistos (Figura 3 C). Antes da extração, a massa fresca de raiz foi 

avaliada para cálculo do número de cistos por grama de raiz. 

 

Figura 3 - A - Detalhe da lavagem das raízes para extração de cistos; B - Filtragem e C - Contagem 
de cistos em estereoscópio 

 

3.3.2 Experimento 2 - Meloidogyne javanica em soja 
 

O experimento de eficácia no controle de Meloidogyne javanica em soja foi 

executado de outubro a novembro de 2014. 

No dia do plantio, o substrato foi infestado com uma suspensão contendo 

população inicial (Pi) de 2.000 ovos e juvenis (J2) de M. javanica, em um orifício de 

aproximadamente 4 cm de profundidade, contendo 1 cm de vermiculita. Após a 

inoculação, a vermiculita foi coberta com aproximadamente 1 cm de substrato. No 

mesmo orifício, foi depositada uma semente previamente tratada conforme descrito 

na Tabela 3 e logo em seguida, coberta com substrato. 

Após a infestação e o plantio, os vasos foram mantidos à sombra por sete 

dias com irrigação diária, até a emergência das plântulas, sendo posteriormente 
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transferidos para casa de vegetação com temperatura média de 28°C e regime de 

irrigação diário, onde foram mantidos até a finalização do experimento. 

A avaliação de contagem foi feita aos 53 dias após o plantio, tempo 

necessário para que o nematoide completasse aproximadamente dois ciclos de vida 

na planta (AGRIOS, 1988). Os ovos e juvenis de M. javanica foram quantificados em 

lâmina de Peters sob microscópio óptico, após sua extração das raízes pelo método 

de Coolen e D´Herde (1972), em que as raízes foram lavadas, cortadas em pedaços 

de aproximadamente 1 cm, misturadas e pesadas. Nas parcelas em que a massa de 

raízes foi menor que 10g, todas as raízes da parcela foram processadas. Porém, 

naquelas em que a massa de raízes foi superior à 10g, apenas uma subamostra de 

10g foi processada. 

Para extração, as raízes foram trituradas em liquidificador (velocidade 

máxima) contendo aproximadamente 250 mL de solução de 1% de hipoclorito de 

sódio (preparada com a diluição de 200 mL de água sanitária Candura®, que contém 

5,25% de hipoclorito de sódio, em 800 mL de água) por 60 segundos (CHARCHAR, 

et al, 2003). A suspensão obtida foi vertida em peneiras acopladas de 250, 75 e 25 

μm (60, 200 e 500 mesh respectivamente) as quais foram lavadas com água em 

abundância e com auxílio de pisseta com água, recuperado o que ficou retido na 

peneira de 25 μm e acondicionado em tubo de centrífuga de 100 mL. 

Aproximadamente 1 cm3 de caulim foi adicionado à suspensão, agitada com 

auxílio de palito de sorvete descartável. A suspensão foi centrifugada por cinco 

minutos a 651 G (1850 RPM em centrífuga Novatecnica® modelo NT 810 de quatro 

tubos de 100 mL). O sobrenadante do tubo foi descartado, adicionado solução de 

sacarose (400g de açúcar em 750 mL de água) e novamente centrifugado por 1 

minuto. O sobrenadante foi vertido em peneira de 25 μm, lavado com água e o 

material retido na peneira, recuperado e acondicionado em recipiente de plástico 

com tampa, para posterior contagem com auxílio de lâmina de Peters. 

Nas parcelas em que a massa de raízes excedeu 10g, a população final foi 

estimada com base na massa total de raízes. 

 

3.3.3 Experimento 3 - Pratylenchus brachyurus em soja 
 

O experimento de eficácia no controle de Pratylenchus brachyurus em soja foi 

executado de setembro a novembro de 2014. 
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No dia do plantio, o substrato foi infestado com uma suspensão contendo 

população inicial (Pi) de 1.500 ovos + juvenis + fêmeas de P. brachyurus, em um 

orifício de aproximadamente 4 cm de profundidade, contendo 1 cm de vermiculita. 

Após a inoculação, a vermiculita foi coberta com aproximadamente 1 cm de 

substrato. No mesmo orifício, foi depositada uma semente previamente tratada 

conforme descrito na Tabela 3 e logo em seguida, coberta com substrato. 

Após a infestação e o plantio, os vasos foram mantidos à sombra por sete 

dias com irrigação diária, até a emergência das plântulas, sendo posteriormente 

transferidos para casa de vegetação com temperatura média de 28°C e regime de 

irrigação diário, onde foram mantidos até a finalização do experimento. 

A avaliação de contagem foi feita aos 60 dias após o plantio, tempo 

necessário para que o nematoide completasse aproximadamente dois ciclos de vida 

na planta (AGRIOS, 1988). Os ovos e juvenis de P. brachyurus foram quantificados 

em lâmina de Peters sob microscópio óptico, após sua extração das raízes pelo 

método de Coolen e D´Herde (1972), conforme descrito no Experimento 2. 

  

3.3.4 Experimento 4 - Meloidogyne incognita em algodão 
 

O experimento de eficácia no controle de Meloidogyne incognita em algodão 

foi executado de outubro a dezembro de 2014. 

No dia do plantio, o substrato foi infestado com uma suspensão contendo 

população inicial (Pi) de 2.000 ovos e juvenis (J2) de M. incognita, em um orifício de 

aproximadamente 4 cm de profundidade, contendo 1 cm de vermiculita. Após a 

inoculação, a vermiculita foi coberta com aproximadamente 1 cm de substrato. No 

mesmo orifício, foi depositada uma semente previamente tratada conforme descrito 

na Tabela 1 e logo em seguida, coberta com substrato. 

Após a infestação e o plantio, os vasos foram mantidos à sombra por sete 

dias com irrigação diária, até a emergência das plântulas, sendo posteriormente 

transferidos para casa de vegetação com temperatura média de 28°C e regime de 

irrigação diário, onde foram mantidos até a finalização do experimento. 

A avaliação de contagem foi feita aos 60 dias após o plantio, tempo 

necessário para que o nematoide completasse aproximadamente dois ciclos de vida 

na planta (AGRIOS, 1988). Os ovos e juvenis de M. incognita foram quantificados 
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em lâmina de Peters sob microscópio óptico, após sua extração das raízes pelo 

método de Coolen e D´Herde (1972), conforme descrito no Experimento 2. 

Nessa mesma data, a massa fresca da parte aérea das plantas de algodão 

também foi avaliada. 

 

3.3.5 Experimento 5 - Meloidogyne incognita em milho 
 

O experimento de eficácia no controle de Meloidogyne incognita em milho foi 

executado de outubro a dezembro de 2014. 

No dia do plantio, o substrato foi infestado com uma suspensão contendo 

população inicial (Pi) de 2.000 ovos e juvenis (J2) de M. incognita, em um orifício de 

aproximadamente 4 cm de profundidade, contendo 1 cm de vermiculita. Após a 

inoculação, a vermiculita foi coberta com aproximadamente 1 cm de substrato. No 

mesmo orifício, foi depositada uma semente previamente tratada conforme descrito 

na Tabela 2 e logo em seguida, coberta com substrato. 

Após a infestação e o plantio, os vasos foram mantidos à sombra por sete 

dias com irrigação diária, até a emergência das plântulas, sendo posteriormente 

transferidos para casa de vegetação com temperatura média de 28°C e regime de 

irrigação diário, onde foram mantidos até a finalização do experimento. 

A avaliação de contagem foi feita aos 53 dias após o plantio, tempo 

necessário para que o nematoide completasse aproximadamente dois ciclos de vida 

na planta (AGRIOS, 1988). Os ovos e juvenis de M. incognita foram quantificados 

em lâmina de Peters sob microscópio óptico, após sua extração das raízes pelo 

método de Coolen e D´Herde (1972), conforme descrito no Experimento 2. 

 Nessa mesma data, a massa fresca da parte aérea das plantas de milho 

também foi avaliada. 

 

3.3.6 Experimento 6 - Pratylenchus zeae em milho 
 

O experimento de eficácia no controle de Pratylenchus zeae em milho foi 

executado de setembro a novembro de 2014. 

No dia do plantio, o substrato foi infestado com uma suspensão contendo 

população inicial (Pi) de 1.500 ovos + juvenis  + fêmeas de P. zeae, em um orifício 

de aproximadamente 4 cm de profundidade, contendo 1 cm de vermiculita. Após a 
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inoculação, a vermiculita foi coberta com aproximadamente 1 cm de substrato. No 

mesmo orifício, foi depositada uma semente previamente tratada conforme descrito 

na Tabela 2 e logo em seguida, coberta com substrato. 

Após a infestação e o plantio, os vasos foram mantidos à sombra por sete 

dias com irrigação diária, até a emergência das plântulas, sendo posteriormente 

transferidos para casa de vegetação com temperatura média de 28°C e regime de 

irrigação diário, onde foram mantidos até a finalização do experimento. 

A avaliação de contagem foi feita aos 63 dias após o plantio, tempo 

necessário para que o nematoide completasse aproximadamente dois ciclos de vida 

na planta (AGRIOS, 1988). Os ovos e juvenis de P. zeae foram quantificados em 

lâmina de Peters sob microscópio óptico, após sua extração das raízes pelo método 

de Coolen e D´Herde (1972), conforme descrito no Experimento 2. 

Nessa mesma data, a massa fresca da parte aérea das plantas de milho 

também foi avaliada. 

 

3.3.7 Análise estatística 
 

As médias obtidas das avaliações foram submetidas à análise de variância e 

comparadas pelo teste de Fischer (LSD) a 5% de probabilidade pelo programa 

estatístico JMP 10 da SAS®. Para reduzir a variabilidade do fator número de 

nematoides (NOE, 1985), os dados foram transformados pela fórmula log2 X. 

 

3.4 Ensaios de avaliação de fitotoxicidade 

 

Os experimentos foram executados no mês de outubro de 2014, na Estação 

Experimental da Monsanto localizada em Santa Cruz das Palmeiras (SP), a qual 

possui credenciamento junto ao MAPA para desenvolver trabalhos com novas 

formulações de agrotóxicos, de acordo com o RET aprovado, conforme mencionado 

anteriormente no presente trabalho. 

As metodologias descritas abaixo foram utilizadas para avaliar a fitotoxicidade do 

nematicida tioxazafen nas doses descritas as Tabela 1, Tabela 2 e Tabela 3, nas 

culturas do algodão, milho e soja, comparado à referência comercial imidacloprido + 

tiodicarbe e ao controle sem tratamento. Para esses ensaios, não foram realizadas 

infestações com nematoides. 
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O delineamento estatístico utilizado foi o inteiramente casualizado com seis 

repetições, sendo a parcela experimental composta por um vaso plástico com 

capacidade de 8.500 cm3, contendo solo argiloso (64,2% de argila, 18,7% de silte e 

17,1% de areia). 

Cinco sementes por vaso foram plantadas, sendo que esses vasos foram 

mantidos em casa de vegetação com temperatura média de 28°C e regime de 

irrigação diário. 

Aos 7, 14 e 21 dias após o plantio (DAP) avaliações de fitotoxicidade foram 

realizadas por meio da escala de injúria de 0 a 100%, bem como a altura das plantas 

foi avaliada. Também aos 14 DAP, a porcentagem de emergência de plantas e o 

vigor visual foram avaliados, por meio das notas de 1 a 3 para vigor excelente, 4 a 6 

para vigor razoável e 7 a 9 para vigor péssimo. Aos 21 DAP, a massa fresca de raiz 

e da parte aérea das plantas também foram avaliadas. 

As médias obtidas das avaliações foram submetidas à análise de variância e 

comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade pelo programa estatístico 

JMP 10 da SAS®. 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Ensaios de avaliação de eficácia 

 
4.1.1 Experimento 1 - Heterodera glycines em soja 

 

Os resultados de massa fresca de raiz, número de cistos por grama de raiz e 

total de cistos por planta aos 45 dias após o plantio (DAP) para o nematoide do cisto 

da soja estão apresentados na Tabela 4. 

Para o parâmetro de massa fresca de raiz, não houve diferença significativa 

entre os tratamentos. Já para o número de cistos por grama de raiz, os tratamentos 

com as diferentes doses de tioxazafen e a referência comercial diferenciaram-se do 

controle sem tratamento, mostrando efeito do tratamento de sementes na 

multiplicação de H. glycines. Porém, diferença entre as doses de tioxazafen e a 

referência foi observada no número total de cistos por planta, que na dose 0,500 mg 

de tioxazafen por semente foi  menor que na testemunha sem tratamento e com o 

produto referência. 

 

4.1.2. Experimento 2 - Meloidogyne javanica em soja 
 

Os dados de massa fresca de raiz, número de ovos e juvenis (J2) por grama 

de raiz e total de ovos e juvenis por planta aos 53 DAP estão apresentados na 

Tabela 5. 

Foi observado maior desenvolvimento de raízes das plantas de soja no 

tratamento testemunha sem nematoide, indicando efeito deletério do nematoide com 

a população inoculada. 

Todos os tratamentos de sementes diferenciaram-se do controle sem 

tratamento, nas variáveis sobre a eficácia nematicida, com menor número de 

nematoides por grama de raiz e por planta. A dose de 0,250 mg de tioxazafen por 

semente destacou-se positivamente, pelo menor número de nematoides por grama 

de raiz e por planta. 
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Tabela 4 - Avaliação de massa fresca (g) de raiz de soja, número de cistos por grama de raiz e total de cistos por planta aos 45 dias após o plantio (DAP), 
Santa Cruz das Palmeiras, SP 

Tratamentos 
Dose 

(mg do i.a.x/ 
semente) 

Massa fresca (g) de raiz 
aos 45 DAP 

Contagem de cistos aos 45 DAP 

Cistos/g de raiz Total 

Controle sem tratamento e sem nematoide - 5,27z a - - 

Controle sem tratamento e com nematoide - 3,28 a 8,2 a 26,9 a 

Imidacloprido + tiodicarbe y 0,150 + 0,450 6,68 a 4,0 b 26,7 a 

Tioxazafen 0,060 4,47 a 3,8 b 17,0 ab 

Tioxazafen 0,125 4,31 a 4,1 b 17,7 ab 

Tioxazafen 0,250 6,33 a 3,9 b 24,7 a 

Tioxazafen 0,500 5.03 a 2,6 b 13,1 b 
x
 Ingrediente ativo;

 y 
Referência comercial; 

z
 Médias seguidas da mesma letra nas colunas, não se diferem pelo teste de Fischer (p<0,05) 

 
Tabela 5 - Avaliação de massa fresca (g) de raiz de soja, número de Meloidogyne javanica (ovos + J2) por grama de raiz e total de M. javanica (ovos + J2) 

por planta aos 53 dias após o plantio (DAP), Santa Cruz das Palmeiras, SP 

Tratamentos 
Dose 

(mg do i.a.x/ 
semente) 

Massa fresca de raiz (g) 
aos 53 DAP 

Contagem de nematoides aos 53 DAP 

Ovos + J2/ g de raiz Total de ovos + J2 

Controle sem tratamento e sem nematoide - 17,10z a - - 

Controle sem tratamento e com nematoide - 10,51 cb 12.014 a 126.272 a 

Imidacloprido + tiodicarbe y 0,150 + 0,450 
10,63 cb 4.886 b 51.936 b 

Tioxazafen 0,060 11,56 b 3.962 bc 45.797 bc 

Tioxazafen 0,125 9,05 c 5.102 b 46.173 bc 

Tioxazafen 0,250 11,56 b 2.699 c 31.202 d 

Tioxazafen 0,500 8,95 c 3.571 bc 31.963 cd 
x
 Ingrediente ativo;

 y 
Referência comercial;

 z
 Médias seguidas da mesma letra nas colunas, não se diferem pelo teste de Fischer (p<0,05)
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4.1.3 Experimento 3 - Pratylenchus brachyurus em soja 
 

Os dados de massa fresca de raiz, massa fresca de parte aérea, número de 

fêmeas + juvenis + ovos por grama de raiz e total de fêmeas + juvenis + ovos por 

planta aos 60 DAP estão apresentados na Tabela 6. 

Não se verificou efeito de P. brachyurus no desenvolvimento vegetativo das 

plantas de soja, na população inicial utilizada (Pi=1.500 ovos + juvenis + fêmeas).  

As doses de tioxazafen a partir de 0,125 mg  por semente  diferenciaram-se 

do controle sem tratamento nas variáveis número de nematoides por grama de raiz e  

número total de nematoides por planta. As doses de 0,250 e 0,500 mg de tioxazafen 

por semente foram as mais eficazes no controle desse nematoide, com ação 

superior à da referência comercial.  

 

4.1.4 Experimento 4 - Meloidogyne incognita em algodão 
 

Os resultados de massa fresca de raiz, massa fresca de parte aérea, número 

de ovos e juvenis (J2) por grama de raiz e total de ovos e juvenis por planta aos 60 

DAP estão apresentados na Tabela 7. 

Nas doses de 0,375 e 0,750 mg de tioxazafen por semente, houve maior 

desenvolvimento vegetativo das plantas de algodão, com valores significativamente 

maiores de massa fresca de parte aérea e massa fresca de raiz, comparadas ao 

controle sem tratamento e com nematoide. 

Com a contagem dos nematoides de galha, verificou-se que as diferentes 

doses de tioxazafen e a referência se diferenciaram do controle sem tratamento, 

demonstrando o efeito supressor do tratamento de sementes na multiplicação de M. 

incognita. Também verificou-se diferença entre a dose de 0,750 mg de tioxazafen 

por semente e a referência no número  de nematoides (ovos+J2) por grama de raiz. 
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Tabela 6 - Avaliação de massa fresca (g) de parte aérea e raiz de soja, número de Pratylenchus brachyurus (fêmeas + juvenis + ovos) por grama de raiz e 
total de P. brachyurus (fêmeas + juvenis + ovos) por planta aos 60 dias após o plantio (DAP), Santa Cruz das Palmeiras, SP 

Tratamentos 
Dose 

(mg do i.a.x/ 
semente) 

Massa fresca (g) aos 60 DAP Contagem de nematoides aos 60 DAP 

Parte aérea Raiz 
Fêmeas + juvenis + 

ovos/g de raiz 
Total de fêmeas + 

juvenis + ovos 

Controle sem tratamento e sem nematoide - 17,3z a 9,19 a - - 

Controle sem tratamento e com nematoide - 15,0 a 8,44 a 414 ab 3.498 ab 

Imidacloprido + tiodicarbey 0,150 + 0,450 
16,1 a 8,38 a 344 bc 2.880 bc 

Tioxazafen 0,060 15,8 a 7,30 a 489 a 3.568 a 

Tioxazafen 0,125 16,9 a 9,10 a 291 cd 2.651 c 

Tioxazafen 0,250 15,7 a 7,87 a 236 d 1.858 d 

Tioxazafen 0,500 16,1 a 7,80 a 271 cd 2.111 d 
x
 Ingrediente ativo;

 y 
Referência comercial;

 z
 Médias seguidas da mesma letra nas colunas, não se diferem pelo teste de Fischer (p<0,05) 

 

Tabela 7 - Avaliação de massa fresca (g) de parte aérea e raiz de algodão, número de Meloidogyne incognita (ovos + J2) por grama de raiz e total de 
nematoides (ovos + J2) por planta aos 60 dias após o plantio (DAP), Santa Cruz das Palmeiras, SP 

Tratamentos 
Dose 

(mg do i.a.x/ 
semente) 

Massa fresca (g) aos 60 DAP Contagem de nematoides aos 60 DAP 

Parte aérea Raiz Ovos+J2/g de raiz Total de ovos+J2 

Controle sem tratamento e sem nematoide - 8,40z ab 6,05 cd - - 

Controle sem tratamento e com nematoide - 7,19 b 5,94 cd 9.568 a 56.785 a 

Imidacloprido + tiodicarbey 0,277 + 0,832 8,84 ab 5,59 d 3.966 b 22.161 bc 

Tioxazafen 0,180 8,44 ab 7,29 bcd 3.994 b 29.133 b 

Tioxazafen 0,375 10,53 a 8,37 ab 3.193 bc 26.728 bc 

Tioxazafen 0,750 10,69 a 9,16 a 1.999 c 18.316 c 

Tioxazafen 1,500 8,54 ab 7,37 bc 3.349 b 24.706 bc 
x
 Ingrediente ativo;

y 
Referência comercial;

 z
 Médias seguidas da mesma letra nas colunas, não se diferem pelo teste de Fischer (p<0,05) 
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4.1.5 Experimento 5 - Meloidogyne incognita em milho 
 

Os dados de massa fresca de raiz, massa fresca de parte aérea, número de 

ovos e juvenis (J2) por grama de raiz e total de ovos e juvenis por planta, aos 53 

DAP, estão apresentados na Tabela 8. 

Não foram observadas diferenças significativas no desenvolvimento 

vegetativo das plantas de milho com tratamento de tioxazafen em comparação aos 

controles com e sem nematoide e à referência comercial.  

Porém, nas avaliações de contagem de nematoides, os tratamentos a partir 

de 0,250 mg de tioxazafen por semente e o tratamento referência  diferenciaram-se 

do controle com nematoide, com menor número de nematoides por grama de raiz, 

demonstrando a existência de efeito do tratamento de sementes na multiplicação do 

nematoide de galha no milho. Por outro lado, no número total de nematoides por 

planta, apenas nos tratamentos a partir de 0,500 mg de tioxazafen por semente os 

valores foram  menores que o controle com nematoide. 

 

4.1.6 Experimento 6 - Pratylenchus zeae em milho 
 

Os dados de massa fresca de raiz, massa fresca de parte aérea, número de 

fêmeas + juvenis + ovos por grama de raiz e total de fêmeas + juvenis + ovos por 

planta aos 63 DAP estão apresentados na Tabela 9. 

Não foram observadas diferenças significativas no desenvolvimento 

vegetativo das plantas de milho com tratamento de tioxazafen, em comparação aos 

controles com e sem nematoide e à referência comercial.  

Porém, nas avaliações de contagem de nematoides, os tratamentos com 

0,250 e 1,000 mg de tioxazafen por semente  diferenciaram-se do controle com 

nematoide, com menor número de nematoides por grama de raiz, mostrando efeito 

desses tratamentos  na multiplicação do nematoide das lesões no milho. Por seu 

turno, no número total de nematoides por planta, apenas no tratamento com 1,000 

mg de tioxazafen por semente esse valor foi  menor que no controle com nematoide 

e na referência comercial. 
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Tabela 8 - Avaliação de massa fresca (g) de parte aérea e raiz de milho, número de Meloidogyne incognita (ovos + J2) por grama de raiz e total de M. 
incognita (ovos + J2) por planta aos 53 dias após o plantio (DAP), Santa Cruz das Palmeiras, SP 

Tratamentos 
Dose 

(mg do i.a.x/ 
semente) 

Massa fresca (g) aos 53 DAP Contagem de nematoides aos 53 DAP 

Parte Aérea Raiz Ovos+J2/g de raiz Total de Ovos+J2 

Controle sem tratamento e sem nematoide - 85,12 z a 43,26 ab - - 

Controle sem tratamento e com nematoide - 82,40 a 40,50 b 748 a 30.296 a 

Imidacloprido + tiodicarbey 0,750 + 2,250 87,62 a 43,59 ab 442 b 19.263 a 

Tioxazafen 0,125 80,46 a 48,41 ab 524 ab 25.381 a 

Tioxazafen 0,250 82,06 a 54,39 a 445 b 24.198 a 

Tioxazafen 0,500 82,20 a 40,03 b 234 c 9.345 b 

Tioxazafen 1,000 86,14 a 41,28 b 275 c 11.347 b 
x
 Ingrediente ativo;

 y 
Referência comercial;

 z
 Médias seguidas da mesma letra nas colunas, não se diferem pelo teste de Fischer (p<0,05) 

 
Tabela 9 - Avaliação de massa fresca (g) de parte aérea e raiz de milho, número de Pratylenchus zeae (fêmeas + juvenis + ovos) por grama de raiz e total de 

P. zeae (fêmeas + juvenis + ovos) por planta aos 63 dias após o plantio (DAP), Santa Cruz das Palmeiras, SP 

Tratamentos 
Dose 

(mg do i.a.x/ 
semente) 

Massa Fresca (g) aos 63 DAP Contagem de nematoides aos 63 DAP 

Parte Aérea Raiz 
fêmeas + juvenis 

+ ovos/ 
g de raiz 

Total de fêmeas + 
juvenis + ovos  

Controle sem tratamento e sem nematoide - 264,08 z a 110,78 a - - 

Controle sem tratamento e com nematoide - 228,66 a 105,42 a 48,38 a 5.188 a 

Imidacloprido + tiodicarbey 0,750 + 2,250 227,40 a 101,73 a 27,76 ab 2.886 ab 

Tioxazafen 0,125 226,23 a 112,68 a 41,52 ab 4.479 ab 

Tioxazafen 0,250 219,46 a 105,59 a 16,52 b 1.843 ab 

Tioxazafen 0,500 207,48 a 117,84 a 25,58 ab 2.941 ab 

Tioxazafen 1,000 194,24 a 111,28 a 12,72 b 1.406 b 
x
 Ingrediente ativo;

 y 
Referência comercial;

 z
 Médias seguidas da mesma letra nas colunas, não se diferem pelo teste de Fischer (p<0,05) 
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4.2 Ensaios de avaliação de fitotoxicidade 

 

Para a cultura da soja, não foram observados efeitos fitotóxicos visuais nos 

três períodos avaliados para todos os tratamentos, bem como diferenças na 

porcentagem de emergência e vigor de plantas (Tabela 10). Além disso, as variáveis 

de crescimento vegetativo [(altura de planta, massa de parte aérea e de raiz (Tabela 

11), não mostraram diferença entre os tratamentos de sementes e o controle sem 

tratamento. 

Assim, o tratamento de sementes com o nematicida tioxazafen, até a dose de 

0,500 mg do ingrediente ativo por semente, mostrou-se seguro para a cultura da 

soja, não afetando o desenvolvimento vegetativo e não causando efeitos visuais de 

fitotoxicidade. 

Para a cultura do algodão, conforme dados da Tabela 12, os resultados foram 

semelhantes aos da cultura da soja, com ausência de efeitos fitotóxicos visuais nos 

três períodos avaliados e sem diferença significativa na porcentagem de emergência 

e vigor de plantas. Assim como, nas variáveis de crescimento vegetativo (altura de 

planta, massa de parte aérea e de raiz) apresentadas na Tabela 13, não ocorreram 

diferenças entre os tratamentos estudados. 
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Tabela 10 - Avaliação de fitotoxicidade visual (%) em soja aos 7, 14 e 21 dias após o plantio (DAP), emergência de plantas (%) e vigor (notas de 1 a 9) aos 
14 DAP. Santa Cruz das Palmeiras, SP 

Tratamentos 
Dose 

(mg do i.a.x/semente) 

Fitotoxicidade visual (%) aos Emergência (%) aos Vigor (1-9) aos 

7 DAP 14 DAP 21 DAP 14 DAP 14 DAP 

Controle sem tratamento - 0 0 0 83,3z a 2,5 a 

Imidacloprido + tiodicarbey 0,150 + 0,450 0 0 0 70,0 a 3,0 a 

Tioxazafen 0,060 0 0 0 73,3 a 2,7 a 

Tioxazafen 0,125 0 0 0 76,7 a 2,2 a 

Tioxazafen 0,250 0 0 0 73,3 a 2,5 a 

Tioxazafen 0,500 0 0 0 70,0 a 2,5 a 

Coeficiente de Variação (%) - 22,66 38,25 
x
 Ingrediente ativo; 

y
 Referência comercial;

 z
 Médias seguidas da mesma letra nas colunas, não se diferem pelo teste de Tukey (p<0,05) 

 
Tabela 11 - Avaliação de altura de planta (cm) de soja aos 7, 14 e 21 dias após o plantio (DAP), massa fresca (g) da parte aérea e da raiz aos 21 DAP. 

Santa Cruz das Palmeiras, SP 

Tratamentos 
Dose 

(mg do i.a.x/semente) 

Altura de planta (cm) aos Massa fresca (g) aos 21 DAP 

7 DAP 14 DAP 21 DAP parte aérea Raiz 

Controle sem tratamento - 1,6z ab 4,2 ab 8,0 a 4,573 a 2,772 ab 

Imidacloprido + tiodicarbey 0,150 + 0,450 1,8 a 4,9 a 8,6 a 5,197 a 3,195 a 

Tioxazafen 0,060 1,3 b 4,3 ab 8,3 a 4,043 a 2,842 ab 

Tioxazafen 0,125 1,3 ab 4,4 ab 8,3 a 5,205 a 2,818 ab 

Tioxazafen 0,250 1,4 ab 3,9 b 7,3 a 4,132 a 2,383 b 

Tioxazafen 0,500 1,2 b 3,9 b 7,8 a 3,923 a 2,385 b 

Coeficiente de Variação (%) 21,00 10,78 9,49 51,87 15,20 
x
 Ingrediente ativo; 

y
 Referência comercial;

 z
 Médias seguidas da mesma letra nas colunas, não se diferem pelo teste de Tukey (p<0,05) 
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Tabela 12 - Avaliação de fitotoxicidade visual (%) em algodão aos 7, 14 e 21 dias após o plantio (DAP), emergência de plantas (%) e vigor (notas de 1 a 9) 
aos 14 DAP. Santa Cruz das Palmeiras, SP 

Tratamentos 
Dose 

(mg do i.a.x/semente) 

Fitotoxicidade Visual (%) aos Emergência (%) aos Vigor (1-9) aos 

7 DAP 14 DAP 21 DAP 14 DAP 14 DAP 

Controle sem tratamento - 0 0 0 76,7z a 3,5 a 

Imidacloprido + tiodicarbey 0,277 + 0,832 0 0 0 76,7 a 3,5 a 

Tioxazafen 0,180 0 0 0 66,7 a 4,3 a 

Tioxazafen 0,375 0 0 0 70,0 a 4,2 a 

Tioxazafen 0,750 0 0 0 53,3 a 4,8 a 

Tioxazafen 1,500 0 0 0 86,7 a 3,2 a 

Coeficiente de Variação (%) - 27,52 35,14 
x
 Ingrediente ativo; 

y
 Referência comercial;

 z
 Médias seguidas da mesma letra nas colunas, não se diferem pelo teste de Tukey (p<0,05) 

 

Tabela 13 - Avaliação de altura de planta (cm) de algodão aos 7, 14 e 21 dias após o plantio (DAP), massa fresca (g) da parte aérea e da raiz aos 21 DAP. 
Santa Cruz das Palmeiras, SP 

Tratamentos 
Dose 

(mg do i.a.x/semente) 

Altura de planta (cm) aos Massa fresca (g) aos 21 DAP 

7 DAP 14 DAP 21 DAP Parte Aérea Raiz 

Controle sem tratamento - 2,9z a 5,8 a 8,4 a 2,412 a 2,535 a 

Imidacloprido + tiodicarbey 0,277 + 0,832 3,1 a 6,1 a 9,3 a 2,425 a 2,143 a 

Tioxazafen 0,180 2,7 a 5,9 a 9,0 a 2,538 a 2,308 a 

Tioxazafen 0,375 2,8 a 5,6 a 9,0 a 2,642 a 2,400 a 

Tioxazafen 0,750 3,4 a 5,8 a 9,2 a 2,795 a 2,820 a 

Tioxazafen 1,500 3,4 a 6,2 a 9,6 a 2,160 a 1,683 a 

Coeficiente de Variação (%) 19,58 8,73 9,94 17,42 30,54 
x
 Ingrediente ativo; 

y
 Referência comercial;

 z
 Médias seguidas da mesma letra nas colunas, não se diferem pelo teste de Tukey (p<0,05) 
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Portanto, o tratamento de sementes com o nematicida tioxazafen até a dose 

de 1,500 mg do ingrediente ativo por semente mostrou-se seguro para a cultura do 

algodão, não afetando o desenvolvimento vegetativo e não causando efeitos visuais 

de fitotoxicidade. 

Resultados similares aos anteriores foram obtidos na cultura do milho, não 

sendo observados efeitos fitotóxicos visuais nos três períodos avaliados para todos 

os tratamentos, assim como não houve diferença significativa na porcentagem de 

emergência e vigor de plantas (Tabela 14). Além disso, as variáveis de crescimento 

vegetativo (altura de planta, massa de parte aérea e de raiz), apresentadas na 

Tabela 15 também mostram que não houve diferença entre os tratamentos para 

esses atributos. 

Com isso, o tratamento de sementes com o nematicida tioxazafen até a dose 

de 1,000mg do ingrediente ativo por semente mostrou-se seguro para a cultura do 

milho, não afetando o desenvolvimento vegetativo e não causando efeitos visuais de 

fitotoxicidade. 
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Tabela 14 - Avaliação de fitotoxicidade visual (%) em milho aos 7, 14 e 21 dias após o plantio (DAP), emergência de plantas (%) e vigor (notas de 1 a 9) aos 
14 DAP. Santa Cruz das Palmeiras, SP 

Tratamentos 
Dose 

(mg do i.a.x/semente) 

Fitotoxicidade Visual (%) aos Emergência (%) aos Vigor (1-9) aos 

7 DAP 14 DAP 21 DAP 14 DAP 14 DAP 

Controle sem tratamento - 0 0 0 96,7z a 1,7 a 

Imidacloprido + tiodicarbey 0,750 + 2,250 0 0 0 93,3 a 1,3 a 

Tioxazafen 0,125 0 0 0 100,0 a 1,3 a 

Tioxazafen 0,250 0 0 0 96,7 a 1,3 a 

Tioxazafen 0,500 0 0 0 93,3 a 1,5 a 

Tioxazafen 1,000 0 0 0 86,7 a 1,7 a 

Coeficiente de Variação (%) - 10,71 39,54 
x
 Ingrediente ativo; 

y
 Referência comercial;

 z
 Médias seguidas da mesma letra nas colunas, não se diferem pelo teste de Tukey (p<0,05) 

 
Tabela 15 - Avaliação de altura de planta (cm) de milho aos 7, 14 e 21 dias após o plantio (DAP), massa fresca (g) da parte aérea e da raiz aos 21 DAP. 

Santa Cruz das Palmeiras, SP 

Tratamentos 
Dose 

(mg do i.a.x/semente) 

Altura de planta (cm) aos Massa fresca (g) aos 21 DAP 

7 DAP 14 DAP 21 DAP Parte Aérea Raiz 

Controle sem tratamento - 1,1z a 6,5 a 14,3 a 5,732 a 9,403 a 

Imidacloprido + tiodicarbey 0,750 + 2,250 1,0 a 6,0 a 13,8 a 4,913 a 6,530 a 

Tioxazafen 0,125 1,1 a 6,4 a 15,1 a 6,133 a 9,140 a 

Tioxazafen 0,250 1,5 a 6,7 a 15,1 a 5,920 a 8,845 a 

Tioxazafen 0,500 1,3 a 6,4 a 15,2 a 5,892 a 8,180 a 

Tioxazafen 1,000 1,4 a 6,6 a 15,1 a 5,807 a 9,188 a 

Coeficiente de Variação (%) 33,30 7,89 9,21 17,36 23,86 
x
 Ingrediente ativo; 

y
 Referência comercial;

 z
 Médias seguidas da mesma letra nas colunas, não se diferem pelo teste de Tukey (p<0,05) 
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5 DISCUSSÃO 

 

 Os resultados alcançados nos experimentos do presente trabalho 

demonstraram consistentemente, em três diferentes plantas cultivadas, a eficácia do 

tratamento de sementes com tioxazafen na redução da população de nematoides. 

Embora o tratamento de sementes seja muito utilizado no controle de 

fitonematoides, há desconfortável escassez de trabalhos científicos objetivando 

avaliar a eficácia desse método. Nesses trabalhos, há consenso de que os produtos 

disponíveis comercialmente são efetivos. Faske e Starr (2007) verificaram que a 

abamectina é eficaz na proteção de raízes de algodão contra Meloidogyne incognita, 

ao ser utilizada em tratamento de sementes. Confort & Inomoto (2015) demonstram 

a efetividade do tratamento de sementes de milho com abamectina ou imidacloprido 

+ tiodicarbe no controle de Pratylenchus zeae.  

De acordo com Slomczynska et al. (2015), o nematicida tioxazafen 

demonstrou excelente eficácia, via tratamento de sementes, no controle do 

nematoide de cisto da soja, do nematoide de galha (M. incognita) em soja, milho e 

algodão, e do nematoide das lesões radiculares (P. brachyurus) em milho e trigo. O 

presente trabalho chegou a resultados equivalentes. Foi possível observar que a 

dose de 0,250 mg de tioxazafen por semente  reduziu 75,3% da população de M. 

javanica e 46,9% da população de P. brachyurus na cultura da soja. Outrossim, a 

dose de 0,500 mg por semente reduziu em 51,3% o número de cistos de Heterodera 

glycines na cultura da soja e 69,2% a população de M. incognita na cultura do milho; 

a dose de 0,750 mg por semente reduziu 67,7 % da população de M. incognita em 

algodão; e 1,000 mg por semente 72,9% da população de Pratylenchus zeae em 

milho. 

No Brasil, não há registro de nenhum produto químico para controle de H. 

glycines em soja. Os métodos de controle mais empregados são o uso de cultivares 

resistentes e a rotação de culturas, ambos os métodos de elevada eficácia. Porém, 

ambos os métodos apresentam importantes limitações. O uso de cultivares 

resistentes não pode ser empregada em todas as áreas infestadas pelo nematoide 

de cisto, pois ainda não há cultivares resistentes às raças 4+ e 14+ (DIAS et al., 

1998, 1999, 2009, 2010). Alternativamente, a rotação de culturas poderia ser 

utilizada com grande êxito, porém é pouco aplicada pelos produtores, principalmente 

por questões econômicas. Portanto, a disponibilidade de um produto como o 
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tioxazafen, com poder nematicida em tratamento de sementes, seria uma valiosa 

opção a ser somada às cultivares resistentes e à rotação. 

Para os nematoides M. javanica e P. brachyurus, existem opções de produtos 

químicos registrados na cultura da soja, com controles satisfatórios tanto por meio 

do tratamento de sementes, quanto pela aplicação no sulco de plantio, como 

demonstrado por Corte et al. (2014). Registre-se, porém, que o tioxazafen poderia 

ser uma valiosa opção no manejo integrado de nematoides, pois, nesse trabalho, 

mostrou-se superior à referência comercial imidacloprido + tiodicarbe no controle de 

ambas as espécies na soja. Portanto, poderia ser medida complementar ao uso 

cultivares resistentes e à rotação de culturas,no manejo para M. javanica 

(juntamente com ambos os métodos) e P. brachyurus (rotação)  

O manejo de M. incognita em algodão baseia-se no trinômio rotação de 

culturas, cultivares resistentes e nematicidas, porém a medida mais efetiva, que é a 

rotação de culturas, acaba sendo menos utilizada pelos produtores do que o uso dos 

nematicidas (SUASSUNA et al., 2008), principalmente por razões econômicas e 

operacionais. As cultivares resistentes acabam sendo mais utilizadas por pequenos 

agricultores, por possuírem baixo potencial produtivo (SUASSUNA et al., 2008). 

Outra opção de manejo desse nematoide seria o controle biológico pelo fungo 

Purpureocillium lilacinum, com registro no Ministério da Agricultura como nematicida 

microbiológico para controle de M. incognita. Assim, o tioxazafen complementaria os 

manejos já existentes dos nematoides de galhas no algodão, pois têm sido 

empregados com grande parcimônia no Brasil. 

Para o nematoide M. incognita na cultura do milho não existem produtos 

químicos registrados. Seu controle poderia ser feito por meio de rotação de culturas, 

controle biológico com Purpureocillium lilacinum e pelo uso de híbridos resistentes, 

como por exemplo, o AG 9090 e o BRS 2114 (EMBRAPA, 2011). Porém, o controle 

de M. incognita em milho no Brasil tem sido altamente negligenciado. É provável que 

o eventual registro do tioxazafen crie uma diferente perspectiva para o agricultor, 

que poderá contar com uma opção de custo financeiro relativamente baixo e sem 

grandes dificuldades operacionais. 

Apenas o ingrediente ativo carbofurano, via aplicação no sulco de plantio, 

possui registro para o controle químico P. zeae nematoide na cultura do milho. 

Tendo em vista o potencial de P. zeae para deprimir a produtividade de milho, o 
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tioxazafen seria uma opção muito bem vinda de controle do nematoide das lesões 

radiculares no milho. 

Em suma, o tioxazafen tornar é potencialmente uma alternativa viável para o 

controle de nematoides da soja, do milho e do algodão. A ausência de efeitos 

fitotóxicos nas doses utilizadas para controle de nematoides é uma característica 

altamente favorável dessa molécula. 
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6 CONCLUSÃO 

 

O tioxazafen é um produto com ação nematicida e que poderá ser utilizado, 

via tratamento de sementes, no controle dos principais nematoides da soja, do milho 

e do algodão, além de não apresentar efeitos fitotóxicos aparentes para essas 

plantas nas doses testadas. 
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