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RESUMO 

O uso de Trichoderma spp. em cultura de soja melhora o desenvolvimento e 

diminuição de patógenos na planta como também combate ao fungo Fusarium spp. 

O produto Trichodermil, a base de Trichoderma harzianum, foi aplicado em 78 

sementes de soja, sendo 48 plantadas em vaso e as demais plantadas diretamente 

no solo. A avaliação da eficácia de Trichoderma spp. nas plantas procurou resultar 

em bom desenvolvimento da germinação, enraizamento, produtividade, morfologia 

externa e combate ao Fusarium spp. Os resultados foram satisfatórios, onde o uso 

de Trichoderma spp. demonstrou-se qualitativamente eficiente no melhor 

desenvolvimento morfológico, radicular e produtivo da planta, porém não foi possível 

avaliar eficiência do mesmo na germinação e no desenvolvimento microbiano, visto 

que não teve desenvolvimento fúngico presente. 

Palavras-chave: Controle Biológico, Trichoderma spp., Fusarium spp.  
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ABSTRACT 

The use of Trichoderma spp. in soybean culture it improves or develops and 

decreases pathogens in the plant as well as combating the fungus Fusarium spp. 

The product Trichodermil, a base of Trichoderma harzianum, was applied to 78 

soybean seeds, 48 of which were planted in pots and the others were planted directly 

in the soil. The evaluation of the effectiveness of Trichoderma spp. in the sought-after 

plants they result in a good development of germination, rooting, reproduction, 

external morphology and combating Fusarium spp. The results were satisfactory, 

where the use of Trichoderma spp. it proved to be qualitatively efficient in the best 

morphological, root and productive development of the plant, but it was not possible 

to evaluate the economic efficiency even in germination and microbial development, 

since there was no fungal development at present. 

Keywords: Biological control, Trichoderma spp., Fusarium spp.  
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1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

O Brasil é considerado o segundo maior produtor e exportador de grão de 

soja no mundo (ALVEZ; BACHA, 2018). Sua área cultivada em 2018 foi de 35.818,8 

mil hectares e rendeu 113,5 milhões de toneladas (CONAB, 2019).  

A soja se inseriu no Brasil no ano de 1882 e se espalhou por diversos pontos 

no território brasileiro. O grão da origem a diversos subprodutos como farelo e óleo 

além de estar altamente inserido na agroindústria de alimentos e da indústria 

química (EMBRAPA, 2001).  

A maior parte da soja é esmagada ou processada em farelo de soja e óleo. 

Estima-se que apenas 2% do grão são consumidos pelos seres humanos 

diretamente como alimento. Devido seu alto valor nutricional de proteína, cerca de 

98% do farelo é destinado para alimentação de gados e peixes, uma porção menor é 

destinada a produção de farinha de soja e proteína para os humanos, além de seu 

óleo estar inserido na fabricação de inúmeros alimentos processados, como 

margarina e alimentos fritos (HARTMAN; WEST; HERMAN, 2011). 

A soja, Glycine max, da classe das dicotiledôneas, família leguminosa e 

subfamília Papilionoides, tem seu sistema radicular pivotante, com raiz principal bem 

desenvolvida e raízes secundarias em grande quantidade. (MISSÃO et al, 2006).  

É uma planta anual, sua altura varia de 30 a 200 cm, seu desenvolvimento 

completo leva de 75 a 200 dias. Seu caule é herbáceo, suas folhas podem ser de 

três tipos, cotiledonares, simples ou compostas. Suas flores são completas, podem 

ser de coloração roxa ou branca. O fruto é do tipo vagem, achatado, reto e pouco 

curvado de 2 a 7 cm, a semente possui variações quanto a forma, tamanho, e cor, 

mas prevalecendo a amarela (NOGUEIRA et al. 2009).  

A água constitui aproximadamente 90% do peso da planta, atuando em, 

praticamente, todos os processos fisiológicos e bioquímicos. A partir do momento 

em que a soja é inserida no solo a água é fundamental para seu desenvolvimento, 

sua necessidade hídrica vai aumentando de acordo com o seu crescimento. Para 

um máximo rendimento a planta precisa absorver de 450 a 800 mm/ciclo, 

dependendo do manejo da cultura, condições climáticas e duração do ciclo. A 

temperatura ideal para seu crescimento e desenvolvimento está entre 20°C e 30°C 

(EMBRAPA, 2013).  
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O solo, além de proporcionar atividades essenciais no sistema agrícola e 

atividades para os humanos, é o principal reservatório de matéria orgânica. Ele se 

encontra de maneira heterogênea e descontínua, possibilitando a ocorrência de 

micro-habitat, que variam de acordo com sua função de características físicas, 

químicas e de disponibilidade de nutrientes, também variando em função do tempo e 

espaço (CARDOSO, 2016). 

A formação de micro-habitat está associada também com a formação dos 

agregados de solo, que são diferentes proporções de areia, argila e silte, dando 

aderência microbiana, garantindo condições diferenciadas de aeração e 

disponibilidade de nutrientes possibilitando a existência de milhares de 

microrganismos, com variadas habilidades metabólicas nessas regiões (CARDOSO, 

2016). 

O período certo para seu plantio no estado do Paraná é de 15 de novembro a 

15 de dezembro, porém existem as semeaduras que são antecipadas, ocorridas 

antes de 15 de outubro, devido a alguns fatores como região mais quente, inverno 

úmido, solo de alta fertilidade e temperatura favorável para o crescimento da planta 

(SILVA, 2006). O período correto apresenta conjunto de fatores ambientais 

favorecendo o desenvolvimento da planta que reagem com a planta (BARROS et al 

2015). Se ele acontecendo em época inadequada pode afetar no rendimento da 

mesma, dificultando posteriormente na colheita, onde a planta pode ficar 

desconfigurada (KOMORI et al. 2004). 

O ciclo da soja é muito diversificado, onde pode levar de 100 a 160 dias. Ele 

é dividido por estágios, sendo vegetativos e reprodutivos. O vegetativo compreende 

desde a emergência até floração da planta, já o reprodutivo, da floração até a 

maturação (ANDRADE, NEGREIRO, FALLEIROS, 2004). Eles foram propostos por 

Fehr e Cavinessles (1977) e seu uso não é feito somente por pesquisadores e 

engenheiros agrônomos, o próprio agricultor deve entender de cada um deles, pois 

qualquer decisão tomada com a planta em um estágio inadequado pode trazer 

várias consequências (FARIAS; NEPOMUCENO; NEUMAIER, 2007).  

Após o plantio e todos os seus estados fisiológicos, a colheita chega com 

objetivo de retirar a planta do organismo vegetal, devendo ser um momento hábil 
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para minimizar as perdas e alcançar um máximo nível de qualidade dos grãos 

(TOLEDO et al, 2008).   

O momento propício para que a colheita aconteça é quando a planta chega à 

maturidade fisiológica, ou seja, quando ela se desprende fisiologicamente da planta-

mãe, pois após isso nada muda na massa seca das sementes (TERASAWA et al. 

2009).  A colheita deve acontecer no momento adequado, evitando o retardamento. 

Se isso acontecer, resultará em reduções nas próximas germinações, no vigor da 

semente e aumentar os índices de infecções por fungos de campo (NETO et al, 

2010). 

Após a colheita o armazenamento de semente de forma imprópria, ou seja, 

condições de temperatura e umidade não controlada podem provocar perca de 

qualidade desenvolvendo o crescimento de microrganismos que desvalorizam o 

custo do produto e sua boa aceitação no mercado (GOULART, 1997).   

Os fungos são considerados os mais importantes entre os patógenos 

transmitidos pelas sementes, causando perda na qualidade fisiológica nas sementes 

de soja (MERTZ; HENNING; ZIMMER, 2009). 

A incidência de infecções importantes causadas por fungos tem aumentado 

ao longo dos últimos 10 anos, eles têm prejudicado desde os seres humanos, de 

infecções hospitalares, até indivíduos com o sistema imune comprometido, até as 

plantas, onde causam milhares de doenças deixando prejuízos de um bilhão de 

dólares ao ano (TORTORA; FUNKE; CASE, 2012).  

A intensidade de danos gerados pelos patógenos nas sementes depende de 

fatores bióticos, como intensidade de infecção ou infestação de fungos antes da 

colheita, dos patógenos existentes no solo, danos mecânicos providos da colheita, 

além de danos após a secagem e beneficiamento e de armazenamento (GOMES et 

al, 2009).  

O requerimento perante água divide fungos inseridos em grãos em dois 

grupos ecológicos, classificados em fungos de campo, cujo invadem os grãos no 

estágio pré-colheita, com teor de umidade de 20-21% incluindo gêneros Alternaria, 

Cladosporium, Fusarium e Helminthosporium e os fungos de armazenagem, com 
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teor de umidade de 16% para invasão micelial, pertencentes ao gênero Aspergillus e 

Penicillium (ONO, HIROOKA, 2003). 

As espécies pertencentes ao fungo Fusarium spp. vem sendo há algum 

tempo patógenos de plantas. São comuns em regiões tropicais e temperadas, mas 

são encontrados também em regiões desérticas, alpinas e árticas, com condições 

climáticas adversas. Onde os solos são férteis cultivados e de pastagem são 

abundantemente encontrados, mas são incomuns em solos florestais (NELSON; 

DIGNANI; ANAISSIE, 1994).  

O gênero Fusarium possui espécies que formam um complexo de fungos de 

solo, sendo filogeneticamente diverso. Esses fungos têm importância econômica, 

pois são agentes etiológicos de muitas doenças (SILVA et al. 2010). 

 A podridão radicular da soja é uma doença causada pelo fungo Fusarium 

spp., onde também já foi observada na cultura do milho. Tais como Fusarium 

oxysporum, Fusarium equiseti, Fusarium graminearum, Fusarium acuminatum, 

Fusarium proliferatum, Fusarium solani e Fusarium subglutinans foram identificados 

como comuns nas culturas de soja (OKELLO, 2019).  

A espécie do Fusarium oxysporum é saprofítica, podendo crescer e 

sobreviver por muito tempo em períodos de matéria orgânica no solo e na atmosfera 

de algumas plantas (GARRET et al, 1970). Membros de Fusarium oxysporum e 

Fusarium solani são relatados como principais agentes causadores da podridão 

radicular da soja. (ARIAS; LEONOR; MUNKVOLD, 2013). Essas espécies são 

patogênicas de solo ou transmitidas pelas sementes (BRODERS et al. 2007).   

A podridão radicular da soja ou síndrome da morte súbita (Sudden Death 

Syndrome) foi registrada pela primeira vez nos Estados Unidos da América (EUA), 

em 1971, já no Brasil, sua primeira ocorrência foi na safra de 1981/1982, sendo 

denominada como podridão vermelha da raiz (PVR). A doença também ocorre na 

Argentina, Paraguai, Bolívia e Uruguai. A primeira causa de PVR foi identificada 

como agente causador Fusarium solani. Após o fungo possuir capacidade de causar 

doenças, ele foi denominado de Fusarium solani f. sp. glycines. Estudos recentes 

comprovaram através de análises moleculares, análises de características 

morfológicas e de patogenicidade que o fungo poderia ser separado em quatro 
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espécies: Fusarium brasiliense sp. nov., Fusarium cuneirostrum sp. nov., Fusarium 

tucumaniae e Fusarium virguliforme, podendo ter entre si como características 

diferentes as suas formas. Através desses resultados, concluiu-se que várias 

espécies de Fusarium podem causar PVR, sendo assim o fungo chamado de 

Fusarium spp (OLIVEIRA, 2010)  

Sua característica morfológica, no geral, é através de conídios curvados, de 

três a cinco septos, levemente pontiagudos no ápice, com tamanho de 4,0-6,5 um x 

42 – 74 um. Os que possuem micélio aéreo podem variar de poucos para muitos e 

os clamidiosporos (esporos assexuados com parede espessa) podem ser terminais 

ou intercalares com o formato de globoso (OLIVEIRA, 2010). 

O sintoma principal na soja aparece na raiz, onde se inicia com mancha 

avermelhada, mais visível na raiz principal, posteriormente se tornando uma raiz 

negra, quando em condições de alta umidade, na parte aérea é possível observar a 

formação de folhas “carijó”. As raízes secundárias degradam facilmente, em solos 

úmidos destacando-se com facilidade, expondo o lenho branco (KIMATI et al, 1997). 

Pela intensidade de infestação da doença, influência do ambiente e provável 

resistência poligênica, há uma inexistência de um método de controle químico ou 

cultural eficiente, tornando assim uma preocupação para sojicultores, técnicos e 

pesquisadores (FRONZA, 2003).  

Os fungicidas possuem um efeito temporário necessitando de mais 

aplicações durante o ciclo da cultura. (LOUZADA, et al 2009). Além dos defensivos 

agrícolas diminuírem a produção e qualidade de produtos devida sua poluição 

decorrente do seu uso inadequado, eles ainda afetam o meio ambiente, colocando 

em risco a saúde humana e animal. (MACHADO et al, 2006).  

Já os agentes de controle biológico são capazes de estabelecer, colonizar e 

dispersar no ecossistema (LOUZADA, et al. 2009).  

Para minimizar o uso de agrotóxicos o controle biológico é uma alternativa 

muito discutida. A sua história no Brasil ainda é recente, se iniciou no ano de 1950, 

onde teve o primeiro artigo publicado sobre o uso de Trichoderma spp. para a 

inativação do vírus mosaico comum do fumo por Reinaldo Foster (MORANDI; 

BETTIOL, 2009).   

O Trichoderma spp. presente frequentemente em solos de regiões com clima 

temperado e tropical, são fungos de vida livre, com reprodução assexuada. Ele pode 
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ser usado como controlador de fitopatógenos, promoção de crescimento vegetal, 

parasitismo, antibiose, competição e indutores de resistência das plantas contra 

doenças. (MACHADO et al. 2012).  

Outra funcionalidade do Trichoderma spp.  é a  melhora no processo de 

germinação e crescimento inicial de plantas ao tratar sementes ou aplicando no solo 

(BORTOLIN et al, 2019).  Ele é um fungo conhecido pela capacidade em secretar 

metabolitos secundários tóxicos para fitopatógenos (MELO, 1996). E também por 

parasitar uma grande variedade de fungos saprófitos e patogênicos (BAKER, 1989).  

Além do mais o Trichoderma spp. pode ser utilizado por promover um melhor 

crescimento nas plantas, coloniza suas raízes e estimulando o crescimento e 

proteção contra infecções, consequentemente aumentando o desenvolvimento 

radicular, produtividade da cultura, resistência e estresses abióticos melhorando o 

uso de nutrientes (MACHADO et al. 2011).  

Isto acontece devido o Trichoderma spp. apresentar facilidade na 

solubilização de fosfato e outros minerais, deixando-os disponíveis para as plantas e 

também pela produção de análogos de auxinas, cujo apresenta propriedades de 

induzir a elongação celular nos vegetais superiores (CARVALHO et al. 2011).  
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Resumo 

O uso de Trichoderma spp. em cultura de soja melhora o desenvolvimento e diminuição de 

patógenos na planta como também combate ao fungo Fusarium spp. O produto Trichodermil, 

á base de Trichoderma harzianum, foi aplicado em 78 sementes de soja, sendo 48 plantadas 

em vaso e as demais plantadas diretamente no solo. A avaliação da eficácia de Trichoderma 

spp. nas plantas procurou resultar em bom desenvolvimento da germinação, enraizamento, 

produtividade, morfologia externa e combate ao Fusarium spp. Os resultados foram 

satisfatórios, onde o uso de Trichoderma spp. demonstrou-se qualitativamente eficiente no 

melhor desenvolvimento morfológico, radicular e produtivo da planta, porém não foi possível 

avaliar eficiência do mesmo na germinação e no desenvolvimento microbiano, visto que não 

teve desenvolvimento fúngico presente. 

 

Palavras-chave: Controle biológico; Trichoderma spp.; Fusarium spp. 

 

 

Abstract 

The use of Trichoderma spp. in soybean culture it improves or develops and decreases 

pathogens in the plant as well as combating the fungus Fusarium spp. The product 

Trichodermil, a base of Trichoderma harzianum, was applied to 78 soybean seeds, 48 of 

which were planted in pots and the others were planted directly in the soil. The evaluation of 

the effectiveness of Trichoderma spp. in the sought-after plants they result in a good 

development of germination, rooting, reproduction, external morphology and combating 

Fusarium spp. The results were satisfactory, where the use of Trichoderma spp. it proved to 

be qualitatively efficient in the best morphological, root and productive development of the 

plant, but it was not possible to evaluate the economic efficiency even in germination and 

microbial development, since there was no fungal development at present. 

Keywords: Biological Control; Trichoderma spp.; Fusarium spp. 
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2.1 INTRODUÇÃO 

O Brasil é considerado o segundo maior produtor e exportador de grão de soja no 

mundo (ALVEZ; BACHA, 2018). Sua área cultivada em 2018 foi de 35.818,8 mil hectares e 

rendeu 113,5 milhões de toneladas (CONAB, 2019).  

No campo, a produtividade da soja depende da sua interação entre a planta, o 

ambiente em que ela está inserida e o manejo com a cultura (MAUAD et al, 2010). Sua 

semente, por ter passagem no solo, ser exposta a diversas condições climáticas, de 

armazenagem e de produção, pode não apresentar uma boa qualidade e carregar consigo 

alguns microrganismos. Muitos fungos já foram identificados em sementes de soja, porém o 

Fusarium spp. é um dos fungos patogênicos de maior perca econômica (GOULART, 1997). 

A taxonomia do gênero Fusarium spp. é muito rica em espécies, pois seu gênero 

possui variações quanto suas características, morfologia, patogenicidade e virulência. Seus 

fungos são produtores de micotoxinas, que quando produzida nos grãos de soja e ingerida 

através de seus derivados podem trazer inúmeros malefícios para a saúde humana e animal 

(FONTES, 2012). Essas micotoxinas permanecem no organismo por um longo tempo 

podendo causar problemas carcinogênicos, por exemplo (FREITE, 2007). 

A intensidade de danos gerados pelos patógenos nas sementes depende de fatores 

bióticos, como intensidade de infecção ou infestação de fungos antes da colheita, dos 

patógenos existentes no solo; e fatores físicos, como danos mecânicos providos da colheita, 

além de danos após a secagem e beneficiamento e de armazenamento (GOMES et al., 2009). 

A podridão radicular da soja é uma doença causada pelo fungo Fusarium spp. Foi 

registrada pela primeira vez nos Estados Unidos da América (EUA), em 1971, já no Brasil 

apareceu na safra de 1981/1982. A doença foi denominada como podridão vermelha da raiz 

(PVR) (OKELLO; MATHEW, 2019). 

O sintoma principal na soja aparece na raiz, onde se inicia com mancha 

avermelhada, mais visível na raiz principal, posteriormente se tornando uma raiz negra, 

quando em condições de alta umidade, na parte aérea é possível observar a formação de 
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folhas “carijó”. As raízes secundárias degradam facilmente, em solos úmidos destacando-se 

com facilidade, expondo o lenho branco (KIMATI, 1997). 

Pela intensidade de infestação da doença, influência do ambiente e provável 

resistência poligênica, há uma inexistência de um método de controle químico ou cultural 

eficiente, tornando assim uma preocupação para sojicultores, técnicos e pesquisadores 

(FRONZA, 2003).  

Os fungicidas possuem um efeito temporário necessitando de mais aplicações 

durante o ciclo da cultura. (LOUZADA, et al., 2009). Além dos defensivos agrícolas 

diminuírem a produção e qualidade de produtos devida sua poluição decorrente do seu uso 

inadequado, eles ainda afetam o meio ambiente, colocando em risco a saúde humana e animal 

(MACHADO et al., 2006).  

Os agentes de controle biológico são capazes de estabelecer, colonizar e dispersar 

no ecossistema (LOUZADA, et al., 2009). Para minimizar o uso de agrotóxicos, o controle 

biológico é uma alternativa muito discutida. (BAKER, 1989). 

A sua história no Brasil se iniciou no ano de 1950, onde teve o primeiro artigo 

publicado sobre o uso de Trichoderma spp. para a inativação do vírus mosaico comum do 

fumo por Reinaldo Foster (MORANDI; BETTIOL, 2009). Trichoderma spp. é conhecido por 

parasitar uma grande variedade de fungos saprófitos e patogênicos (BAKER, 1989). 

Trichoderma spp. também pode promover um melhor crescimento nas plantas, 

colonizando suas raízes e estimulando o crescimento e proteção contra infecções, 

consequentemente aumentando o desenvolvimento radicular, produtividade da cultura, 

resistência e estresses abióticos melhorando o uso de nutrientes (MACHADO, 2011). 

O presente trabalho objetivou comparar o uso Trichoderma spp. em cultura de 

soja em solo com e sem índices de Fusarium spp. para analisar sua eficácia no 

desenvolvimento da planta e diminuir a presença de patógenos. 

2.2 MATERIAIS E MÉTODOS 

O trabalho foi realizado no município de Sabáudia, PR, utilizando vasos para 

germinação das sementes de soja cultivar: 6968 RSF lote 1819-765. As sementes foram 



HEREK, PEREIRA, 

 2020. 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

Arquivos do MUDI, v, n, p., ano 2020 

 

22 
 

plantadas em vasos utilizando terra adubada com adubo formulado possuindo 4% de 

Nitrogênio, 30% de P2O5 e 10% de K2O na dose de 4 grama por cova, no período de 

novembro de 2019.  

O local do experimento apresenta coordenadas geográficas 23°23'31.4"S 51°33'55.7"W, 

onde apresentou na safra anterior um elevado índice de plantas infectadas pelo fungo 

Fusarium spp. 

Foi utilizado 16 vasos, 8 grandes e 8 pequenos, cada um com 3 sementes cada, para 

monitoramento da germinação da semente e avaliação das taxas de contaminação pelo fungo 

Fusarium spp. no desenvolvimento da planta, utilizando como controle biológico o produto 

Tricodermil, da empresa Koppert, a base de Trichoderma spp.  

 

 

Figura 1: Vasos grandes.                    Figura 2: Vasos pequenos 

 

Foi plantado também em um lote de terra, 0,5 x 1,2 metros, coordenadas 

geográficas - 23°23'32.2"S 51°34'00.8"W, duas fileiras com 15 sementes cada. Uma fileira 

será usada como controle e outra tratada, afim de aqui não analisar a eficácia do fungo 

Trichoderma spp. para controle de Fusarium spp, e sim para analisar o melhor 

desenvolvimento da planta, resultando em maiores produtividades. A terra aqui utilizada não 

pertence à mesma terra colocada nos vasos onde apresentava índices de Fusarium spp.  
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Figura 3: Lote de terra usado para soja tratada e controle. Fonte: Autora, 2019. 

 

Foram utilizadas 78 sementes totais, correspondentes a 160 gramas, dessas 39 

sementes foram tratadas com 0,8 ml de Trichodermil. Logo após o tratamento da semente a 

mesma foi imediatamente plantada, juntamente com as sementes controle. A comparação foi 

realizada a partir de sementes controles onde não foi utilizada nenhuma forma de defensivos 

no controle de pragas. 

A análise foi feita a partir da germinação. Desde o início foi comparado à 

morfologia externa da planta, mas o enraizamento foi analisado somente quando a planta foi 

retirada do solo. 

 

2.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Dos 16 vasos, 8 grandes deram plantas sadias, nos 8 pequenos, todos não conseguiram 

se desenvolver, alguns até germinaram mas não evoluíram.  

Apesar de a terra ter sido coletada em local com índices de Fusarium spp., nos vasos 

não houve incidência da doença estar hospedada nas plantas, já que por Freitas (2004) os 

principais sintomas eram folha carijó e manchas na raiz principal avermelhada, onde isso não 

ocorreu. 
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Assim como aconteceu com Mertz, Henning e Zimmer (2009), a germinação ocorreu 

de maneira uniforme entre o tratamento e controle, onde neste trabalho Trichoderma spp. não 

se mostrou mais eficiente para germinação.  

O enraizamento das plantas tratadas com Trichoderma spp. obtiveram um melhor 

desenvolvimento em relação ao controle, principalmente nas raízes secundárias, estes 

resultados se mostraram também nos experimentos de FORTES (2007) na cultura de 

eucaliptos, e de Resende (2004) onde Trichoderma spp. foi inoculado em sementes de milho 

obtendo aumento significativo em sua matéria.  

 

 

Figura 4: Visualização das raízes 64 dias após plantio, plantas retiradas dos vasos. Fonte: Autora, 2020. 

 

Analisado as plantas cultivadas no lote de terra, sem índices de Fusarium spp., 

retiradas do solo após 114 dias depois do plantio, a germinação de 15 plantas tratadas e 15 do 

controle aconteceu de maneira uniforme, onde 13 tratadas e 13 controle germinaram e 

produziram plantas normais. 

Quanto à morfologia externa, assim como Auler, Carvalho e Mello (2013), as plantas 

tratadas apresentaram-se muito mais desenvolvidas do que a controle, se tornando maiores. 

TRATADA CONTROLE 
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O controle obteve um amadurecimento precoce, onde suas folhagens amarelaram e 

caíram primeiro que das plantas tratadas.  

 

 

Figura 5: Aparência morfológica. Fonte: Autora, 2020. 

As plantas tratadas apresentaram 290 vagens pesando 234 gramas, uma média de 22 

vagens por planta. Já a controle, apresentou 151 vagens pesando 77 gramas, obtendo uma 

média de 11 vagens por planta, como apresentado na figura 6. 

 

Figura 6: Pesagem das vagens obtidas dos testes com sementes “tratada” e “controle” 

 

TRATADA 

 

CONTROLE 

TRATADA 

 

CONTROLE 
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Figura 7: Soja com 14 dias antes da colheita 

 

 

Figura 8: Comparação realizada da planta tratada e controle com sua produtividade 

Ao finalizar a observação das plantas, acidentalmente notou-se a presença de 

patógenos nas raízes das plantas controles, estes conhecidos como Nematoides de galha 

TRATADA 

 

TRATADA 

 

CONTROLE 

CONTROLE 
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(Meloidogyne), onde Franzener (2005) diz que são dentre as suas outras espécies, um dos 

mais prejudiciais à cultura da soja. São indivíduos invertebrados e vivem como parasitas nas 

raízes de plantas (RITZINGER; FANCELLI; RITZINGER, 2010).  

Devido à presença de nematoides nas raízes das plantas controle, sabe-se agora que o 

seu amadurecimento precoce aconteceu devido ao parasita infectado, já a planta tratada, o 

Trichoderma spp. se fez presente e atuou como um controle biológico de nematoide, por meio 

de parasitismo e/ou produção de metabólitos secundários. Visto que seu potencial já foi 

observado por Freitas et al. (2012) onde Trichoderma spp. fez um controle efetivo contra 

nematoides em cana-de-açúcar.  

O principal sintoma desta doença é a presença de galhas nas raízes das plantas 

(SILVA, 2001), também apresentam manchas em reboleiras, onde ficam pequenas e 

amareladas, ocorre queda de folhas e sintomas de deficiência nutricional (GRIGOLLI, 2014). 

A figura a seguir mostra as raízes das plantas controles, onde estão infectadas por nematoides.  
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Figura 9: Soja com presença de nematoides. Fonte: Autora, 2020. 

2.4 CONCLUSÃO  

Conclui-se que, o solo utilizado não obteve índices de Fusarium spp, portanto, não há 

resultados sobre o Trichoderma spp. ser a solução para a podridão vermelha da raiz. 

Ao analisar a germinação com uso de Trichoderma spp., nota-se que neste estudo ele 

não é eficiente, visto que o controle e o tratamento tiveram o mesmo resultado. 

Comparando Trichoderma spp. pela sua eficiência em um melhor desenvolvimento da 

planta, foi nítido que ele trouxe resultados positivos quanto ao melhor enraizamento da 

cultura de soja, maior crescimento da planta, número de vagens, assim, tornando a planta mais 

produtiva. 

Notou-se também neste experimento que  Trichoderma spp. pode ter agido na contenção 

de nematoides, sendo eficiente para o controle de nematoides de galha. 
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