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Nematóides: tecnologias com extratos vegetais podem combater a
praga
Embrapa está desenvolvendo
um nematicida natural e uma
nova formulação de baixo
custo para a liberação
controlada de defensivos.
A Embrapa dispõe de dois
novos ativos tecnológicos
voltados ao mercado de
defensivos agrícolas: uma
formulação natural contra
nematóides e outra para
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liberação controlada de
produtos. As duas
tecnologias, que estão em
fases intermediárias de
desenvolvimento, utilizam
resíduos das cadeias
produtivas de biocombustíveis
e de celulose como matériasprimas. A primeira tecnologia
aproveita o resíduo da
extração de óleo de grãos
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capazes de controlar
nematóide, especialmente os do gênero Meloidogyne, que ameaçam a produtividade das lavouras no
Brasil e no mundo. Estimativas da Sociedade Brasileira de Nematologia apontam que o prejuízo causado
por nematoides na agricultura chega a R$ 35 bilhões, quase metade disso só na cultura da soja. Os
primeiros testes, realizados em laboratório, comprovaram que os extratos naturais obtidos pela Embrapa
têm efeito nematicida e nematostático. Isso quer dizer que eles são capazes de controlar a população de
nematóides ou de paralisá-los de forma a reduzir a infestação e evitar prejuízos à produção.
O pesquisador Clenilson Rodrigues, da Embrapa Agroenergia, explica que a primeira vantagem dos
extratos obtidos em comparação aos produtos já disponíveis no mercado é o fato de ter origem vegetal e
não petroquímica. Rodrigues afirma que o objetivo é colocar no campo um produto natural e que seja mais
específico. O pesquisador explica que os nematicidas sintéticos normalmente têm amplo espectro e
acabam afetando a microbiota de que as espécies vegetais necessitam para se desenvolver.
A segunda tecnologia para o mercado de agroquímicos aproveita um resíduo muito abundante no Brasil: a
lignina kraft, gerada na indústria de papel e celulose. Com esse material, os pesquisadores conseguiram
microencapsular um composto para manejo integrado de pragas, de forma que ele passasse a ser liberado
lentamente no campo. A vantagem dessa tecnologia em relação às já disponíveis no mercado para
liberação controlada de produtos é o uso de uma matéria-prima abundante, residual e, portanto, de baixo
custo
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