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1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

No decorrer do último século o ato humano têm contribuído fortemente com 

as mudanças no ambiente e nos ecossistemas, rompendo barreiras naturais, as 

quais impediam à dispersão de inúmeros organismos transmissores de doenças nas 

plantas. Existem incontáveis confirmações mostrando que essas mudanças são 

responsáveis pela grave situação de novas infecções e doenças, consideradas até 

então de pouca importância agrícola (FREIRE, 2015). 

Os fitopatógenos, podem ser considerados organismos que permanecem 

grande parte da sua vida no solo, infectam raízes e caules das plantas, possuem 

habilidade de resistir no solo por um grande período mesmo com a ausência de um 

hospedeiro, possuem capacidade de obter nutrientes a partir da matéria orgânica e 

seus estágios de dispersão e ciclo de vida são limitados ao solo, embora exista 

alguns que produzem esporos que são disseminados pela água e pelo ar 

(MICHEREFF et al., 2005). 

Os agentes patogênicos vegetais incluem fungos, bactérias, parasitas e vírus, 

formando diferentes estratégias para adentrar em uma planta, tanto para sua 

nutrição quanto para sua reprodução (BERGER et al., 2007). 

Muitas espécies de parasitas são responsáveis por significativas perdas nas 

culturas, tanto em regiões de clima quente quanto em regiões de clima frio, sendo 

relacionadas a elas, 12,2% de perdas anuais. Entretanto, essas perdas são muito 

variáveis dependendo das espécies envolvidas, a suscetibilidade da planta e dos 

níveis populacionais do parasita, tal como a estação do ano (SILVA, 2009). 

Os nematoides fito parasitários estão entre as pragas de mais difícil controle 

(CHITWOOD, 2002). Segundo Moura e Maranhão (2004), os primeiros dados e 

descobertas sobre esses organismos se deram no século XVII. Após o surgimento 

do microscópio, momento em que puderam ser analisados e estudados, foram 

facilmente encontrados em grande parte de todo substrato, não tendo nenhum dado 

sólido sobre a origem dos mesmos. 

Os fitonematóides constituem uma fração do Filo Nemata, tido como o grupo 

de invertebrados mais abundantes e diversificados do planeta (CARES e HUANG, 

2000). São parasitas obrigatórios de plantas, atacando a maior parte das espécies 

de interesse econômico, como ainda, apresentam interação com outros organismos 
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patogênicos, o que os classificam como um dos responsáveis principais por perdas, 

sendo estas de até 90% da produtividade agrícola no ecossistema tropical 

(ECHEVERRIGARAY et al., 2010). 

O controle dos fitonematóides, é uma tarefa de difícil realização, e sua 

erradicação total é quase impossível. Cada situação requer cuidadosa análise antes 

da definição dos artifícios de controle a ser utilizados (FERRAZ et al., 2010). 

O filo Nematoda abrange 25.000 espécies descritas, muitos deles os quais 

são parasitas de animais ou plantas. Até 10 milhões de espécies podem ainda não 

ter sido descritas. Nematóides fitoparasitas são as principais pragas agrícolas em 

todo o mundo e novas abordagens para controlá-los são extremamente necessárias 

(ABAD et al., 2008) 

Os nematoides possuem diversas formas de se adaptar a modificações que 

acontecem no ambiente provocadas por múltiplos fatores, entre eles está o manejo, 

clima, época de plantio e funções das plantas (RITZINGER, 2010). 

Esse grupo é considerado um dos animais mais diversificados, encontrados 

no planeta, estima-se que é possível ser encontrado até 7,5 bilhões de nematoides 

em um hectare de solo, considerando a penetração de 20 cm (DECRAEMER; 

HUNT, 2006). 

De acordo com Hussey (1989) os fito parasitários são divididos em três 

classes de acordo com seus hábitos alimentares. Os ectoparasitas que se mantem 

fora da raiz e se apropriam de um estilete para sua nutrição, exceto algumas 

espécies que se alimentam pelos extremos das raízes. Os endoparasitas migratórios 

que adentram e deslocam se pelas raízes, se alimentando dos tecidos e na maioria 

das vezes gerando grande estrago do tecido radicular. E por fim, os endoparasitas 

sedentários que desenvolvem relações alimentares especializadas com seus 

hospedeiros penetrando nas raízes e logo após se inicia a alimentação, seus corpos 

incham e se tornam imóveis.  

Ainda que poucas espécies apresentem patogenia confirmada, os nematóides 

que causam galhas nas raízes (Meloidogyne spp.), os causadores de lesões 

radiculares (Pratylenchus spp.), os reniformes (Rotylenculus reniformis), os 

espiralados (Helycotilenchus) causadores de cistos (Heterodera), cavernícolas 

(Radopholus similis), e os de parte aérea (Aphelenchoides spp.) são os causadores 
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dos maiores prejuízos econômicos na agricultura (OLIVEIRA e KUBO, 2008, DIAS et 

al., 2010). 

 

1.1 Meloidogyne spp. 

 

Os nematoides do gênero Meloidogyne spp. mais prevalentes em climas frios 

são M. hapla, M. naasi, M. chitwoodi e M. fallax. Em condições mais quentes as 

espécies mais comuns são Meloidogyne arenaria, M. javanica e M. incógnita. A 

identificação morfológica de nematoides das galhas é difícil e demorada, por isso, 

muitos grupos de pesquisa vêm desenvolvendo técnicas moleculares para 

identificação de espécies de Meloidogyne (WESEMAEL et al., 2011). 

Os Meloidogyne spp. nematóides formadores de galha são patógenos com o 

uma grande variedade de fontes alimentares que causam altos danos a plantas 

cultivadas, afetando de maneira drástica a maioria das solanáceas (SILVA, 2009) 

esses nematoides estão entre as principais pragas de colheitas do mundo, e 

ocasionam uma serie de danos e de rendimento em vastas culturas. Muitos espécies 

de Meloidogyne spp. provocam galhas ou nós nas raízes das plantas, e esse dano 

de raiz ou o nível de infestação da planta pode ser determinado conforme a irritação 

nas raízes (BRIDGE e PAGE, 2009). 

Todos os Meloidogyne spp. tem um ciclo de vida similar, os ovos são 

depositados e passam a sobreviver no solo ou em resíduos de plantas, em seguida 

os juvenis móveis de segundo estágio (J2) eclodem dos ovos e se movem em 

direção às pontas das raízes. Durante essa interação em plantas suscetíveis, os J2 

adentram na raiz e migram para baixo, entre as células do córtex, para a região do 

meristema apical. Eles então se movem para cima no cilindro vascular, induzindo 

células especializadas de alimentação hipertrofiadas e multinucleadas conhecidas 

como células gigantes. Eles se tornam sedentários e se transformam em juvenis 

inchados do terceiro e quarto estágios. Finalmente, se desenvolvem em fêmeas 

adultas, as quais podem colocar mais de 1000 ovos cada (SAUCET et al., 2016). 

Os sintomas observado nas plantas pode ser dos mais variados, incluindo 

necrose radicular, galhas, problemas nutricionais, ramificação irregular de raízes, e 

dificuldade da planta em produzir clorofila. Esse processo de infestação do sistema 
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radicular colabora com a entrada de outros fitopatógenos na planta (JUNIOR et al., 

2016). 

 

1.2     Pratylenchus spp. 

 

Os nematoides ocasionadores de lesões do gênero Pratylenchus spp. fazem 

parte também dos nematoides mais danosos para plantas cultivadas e ornamentais 

em todo o mundo. Apresenta por volta de 75 espécies descritas neste gênero com 

extensa gama de hospedeiros (ARAYA et al., 2016). 

Em termos de danos econômicos, as mais importantes dessas espécies 

são: Pratylenchus brachyurus, P. coffeae, P. penetrans, P. vulnus e P. zeae entre 

vários outros. Como eles não possuem padrões de alimentação claros e 

característicos de endoparasitas sedentários, por exemplo, galhas ou cistos, e todos 

os estágios são móveis sendo classificado como endoparasitas migratórios, podem 

entrar e sair de raízes hospedeiras, sendo mais difícil reconhecer sua presença e os 

danos causados (JONES e NYARKO, 2014). 

No gênero Pratylenchus spp. a reprodução não depende de machos, que por 

consequência faz com que eles sejam muito raros e que a população seja 

constituída basicamente por fêmeas e juvenis. Isoladamente as fêmeas colocam 

seus ovos no solo ou dentro dos tecidos dos hospedeiros, desses ovos surgem 

juvenis (J2) e após os estágios (J3 e J4) estão prontos para parasitar as plantas. O 

ciclo de vida desses parasitas pode variar de três a seis semanas existindo 

variações também em outros fatores como umidade e temperatura (SCHIMITT, 

2015). 

Vários artifícios podem ser empregados no combate desses fitoparasitas, 

como exemplo, a rotatividade de culturas não hospedeiras, o uso do controle 

biológico, o uso de plantas resistentes, e o controle com produtos químicos 

(OLIVEIRA et al., 2018). 

 

1.3 Rotylenchulus Reniformis 

 

O gênero de nematóides Rotylenchulus reniformis compreende cerca de dez 

espécies de endoparasitos sedentários, encontrado em grande quantidade em 
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países tropicais e subtropicais. Da maior parte desses hospedeiros, 57 espécies 

possui importância econômica. Essa grande quantidade de hospedeiros pode ser 

considerado um fator limitante para o uso da rotação de culturas como medida de 

manejo desse nematóide (SOARES et al., 2003). 

Por causas econômicas a resistência das plantas hospedeiras passa a ser os 

artifícios preferidos para o manejo de nematoides. Nos últimos tempos, os esforços 

nas pesquisas para o acréscimo de cultivares de algodão de terras altas com 

resistência ao nematoide reniforme cresceram (AGUDELO et al., 2005). 

Os nematoides reniformes são caracterizados por serem uma espécie 

extremamente variável, e diferenças morfológicas foram descritas em todo o mundo 

(LEACH et al., 2012). 

No ciclo de vida desse nematoide, após a penetração nas raízes de plantas 

hospedeiras, os J2 iniciam o parasitismo de células diferenciadas da endoderme 

(sincício), permanecendo com mais de dois terços da parte posterior do corpo para o 

exterior a raiz e adquirindo comportamento sedentário. Com a evolução do 

parasitismo e maturação dos órgãos reprodutivos, a fêmea aumenta o volume, 

adquirindo o formato de um rim, característica que origina seu nome (reniforme) 

(BAIDA et al., 2011). 

No Brasil, ainda que tenha sido encontrado em muitas regiões, sua 

importância como um patógeno não tem sido devidamente considerada, por 

consequência dos sintomas provocados na parte aérea serem confundidos com os 

de outros problemas, como compactação do solo e dificuldades nutricionais. Além 

do mais, R. reniformis não provocam sintomas aparentes nas raízes e sua 

adequação a diferentes tipos de solos possibilita o descobrimento de ambientes que 

não são adequados a outros nematoides (ASMUS e ISHIMI, 2009). 

As fêmeas de Rotylenchulus reniformis devastam as células da epiderme, 

necrosam células vizinhas e provocam uma anormalidade do parênquima cortical, 

agravando também o floema de onde é sua fonte de alimento. Como decorrência, as 

raízes lesadas interrompem seu crescimento. Devido à falta de sintomas e nas 

raízes das plantas, se torna necessário uma análise do solo e raízes mais 

aprofundadas em laboratório (ZAMBIASI et al., 2007). 
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1.4 Helicotylenchus 

 

Os Helicotylenchus são de um gênero com mais de 200 espécies que são 

habitualmente conhecidos como nematóides espirais. Estes nematoides 

ectoparasitas ou semi endoparasitas migratórios podem ser encontrados em 

grandes populações, se alimentando das raízes de diversas plantas. Espécies de 

Helicotylenchus são distribuídos por todo mundo, e abrange muitos climas, estão 

ligados ao sistema radicular de várias culturas e são de grande importância agrícola 

(SUBBOTIN et al., 2011). 

O nematóide se nutre no interior das camadas exteriorizadas do córtex da 

raiz, provocando lesões características, degradação progressiva da raiz, derrubada 

e rendimentos reduzidos, que terminam por provocar um rápido empobrecimento 

das plantações. O método mais comum utilizado no manejo de Helicotylenchus em 

bananas, tem sido a aplicação de nematicidas, mas o desempenho e o resultado 

variaram, de acordo com a variedade de fatores (MCSORLEY e PARRADO, 1986). 

 

1.5 Heterodera Glycines 

 

O gênero Heterodera glycines se caracteriza por ser formadores de cistos. 

Cistos são os corpos de fêmeas adultas mortas, de cor marrom, contendo por volta 

de 500 ovos, sendo extremamente resistentes às condições que afetem seu real 

desempenho. Os ovos dentro do cisto, passam pela embriogênese, surgindo o 

juvenil de primeiro estágio (J1) que por sua vez sofre uma ecdise, dentro do ovo e se 

torna o juvenil de segundo estágio (J2), que eclode indo para o substrato e invadindo 

as raízes das plantas. Após essa fase, o J2 situa o ambiente de alimentação, e 

continua a se desenvolver, sofre mais três ecdises e, por fim, chega a fase adulta 

(DIAS et al., 2009). 

Eles são conhecidos como o nematoides de cisto da soja e apresentam uma 

gama de hospedeiros bastante extensa, de maioria entre as leguminosas. Entre as 

não leguminosas, existem algumas plantas que podem ser consideradas quando se 

projetam táticas de controle (CUNHA et al., 2008). 

A grande persistência desses cistos no solo, junto com ao parasitismo severo, 

induz a perdas elevadas na produção, essas características o tornam um dos 
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principais fitopatógenos da cultura. Uma vez que esse nematóide se encontra 

disseminado em uma área de cultivo se torna praticamente impossível erradica-lo e 

inviável economicamente. Por consequência o melhor método é o monitoramento da 

área e a introdução de variedades resistentes (DIOGO et al., 2000). 

Um fator reconhecido de forma importante é a textura do solo por afetar, tanto 

na produtividade quanto os grupos de nematoides parasitas de plantas. O tipo de 

solo influencia as potencialidades de dano em diversos nematoides inclusive H. 

glycines. Solos leves são comumente mais favoráveis a ocorrência de grandes 

populações de nematoides, possivelmente porque a troca de gases entre o solo e a 

atmosfera são usualmente mais adequados do que em solos muito argilosos. Além 

disso, em solos leves a agua é drenada rapidamente e as plantas ficam sujeitas a 

secas intermitentes, sendo assim essas plantas estão mais propensas a ataque dos 

nematoides (ROCHA et al., 2006). 

 

1.6 Radopholus Similis 

 

O nematoide do gênero Radopholus similis conhecido popularmente como 

nemátodo da toca, é o principal causador de perdas de até 75% de rendimento. R. 

similis causa extensas lesões radiculares que podem levar ao tombamento de 

bananeiras (HÖLSCHER et al., 2014). 

O nemátodo-de- toca, agride culturas agronômicas, hortícolas e muitas ervas 

daninhas, é relatado que se reproduz em mais de 250 espécies de plantas. Embora 

tenha muitos hospedeiros, R. similis é mais vastamente disseminado na 

banana. Essa dispersão mundial acontece principalmente quando plantas 

parasitadas são transportadas para áreas onde a praga pode se 

habituar. Prevenção, práticas culturais, variedades resistentes e pesticidas químicos 

interagem para reduzir as perdas (O’BANNON, 1977). 

De acordo com Piedrahita (2011), este gênero de nematoide fitoparasitário, 

possui na região da cabeça, um órgão chamado estilete, que tem a função de 

alimentação, em algumas espécies ele pode ter modificações. O estilete penetra nas 

células da raiz, caule e parte aérea, e através dele retira os nutrientes das plantas, 

causando doenças, um menor desempenho e baixa renda em diversas culturas. 
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Esse nematoide possui uma distribuição mundial, e é capaz de necrosar 

raízes em grande escala. As lesões progridem em direção para a raiz atingindo o 

rizoma. Por consequência disso, o parasitismo deste nematoide reflete 

negativamente no rendimento de frutos e floração de uma infinidade de culturas, 

principalmente a banana (COSTA et al., 2008). 

O gênero R. similis se apresenta com juvenis e adultos de copo alongado e 

extremidades mais estreitas. Todos os estágios ativos do nematoide, exceto nos 

machos, são infecciosos e a reprodução se dá por uma fusão no interior do ovulo 

conhecida como anfimixia. No córtex das raízes parasitadas ou no solo as fêmeas 

depositam cerca de 70 ovos. O ciclo de vida é concluído entre 20 a 25 dias, em uma 

temperatura por volta de 24-32° C, sendo encontrados em regiões tropicais e 

subtropicais. É conhecido como o “nematoide cavernícola”, pelos sintomas 

ocasionados no córtex das raízes e nos rizomas, em função do seu parasitismo 

migratório (VELOZO, 2018). 

 

1.7 Aphelenchoides  

 

Os nematóides foliares, parasitas de plantas do gênero Aphelenchoides, 

representam uma minoria dominada por espécies de fungos. Existe uma distinção 

entre a alimentação fúngica, muitas vezes inofensiva de espécies 

de Aphelenchoidese, e parasitas de plantas de alto impacto como A. besseyi, A. 

fragariae, A. ritzemabosi e A. subtenuis que são prejudicados pela escassez de 

características morfológicas informativas, alguns são apenas notáveis em estágios 

específicos de desenvolvimento, e a descrição de Aphelenchoides não parasita, 

complica ainda mais a identificação (MYDLOWSKA et al., 2012). 

Os Aphelenchoides spp. são conhecidos por serem fitoparasitas não 

obrigatórios, e se nutrem de forma endoparasita ou ectoparasita da parte aérea da 

planta. Na falta de plantas hospedeiras, este nematoide tem a capacidade de 

sobrevivência, se alimentando de fungos encontrados no solo ou, ainda, suspender 

ou reduzir sua atividade metabólica, o qual garante sua sobrevivência por grandes 

períodos de tempo. Esta espécie causa doenças em muitas culturas como exemplo 

o algodão, soja, feijão, plantas ornamentais, algumas plantas daninhas entre outras. 
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Ele é caracterizado como agente causal de doenças nessas culturas por ser um 

parasita não obrigatório (CALANDRELLI et al., 2018). 

Os sintomas são evidenciados no início do estágio reprodutivo, quando é e 

evidenciam entre o final do estádio vegetativo e o início do reprodutivo, quando são 

notados engrossamento de nós, canais nas hastes, lesões necróticas na lâmina 

foliar, alterações das folhas com formação se bolhas e engrossamento de nervuras. 

São analisados também redução do porte das plantas, impedindo o processo de 

maturação natural. Outro problema é a baixa qualidade do produto produzido 

(FAVORETO e MEYER, 2018). 

 

1.8 Importância Econômica  

 

O grupo considerado de mais importância economicamente são os de 

parasitas de plantas, compreendendo até as ornamentais. Os nematoides habituam-

se em substrato ou dentro das estruturas vegetais, tanto de raízes, tubérculos 

rizomas e bulbos, quanto também da parte aérea como o caule, flores e folhas. 

Nutrindo-se das plantas, os nematoides provocam danos que podem ser 

caracterizados pela diminuição de produção ou então, pela restrição da qualidade 

das produções a serem comercializadas. Na tentativa de diminuir o prejuízo e 

controlar o nematoide, os agricultores também possuem os gastos com fertilizantes, 

defensivos e outros métodos. Os nematoides fitoparasitas são responsáveis por 

gastos estimados de até 157 bilhões por ano, e embora os nematicidas químicos 

sejam uma forma mais confiável para o controle dos nematoides de galha, eles 

passam a ser retirados cada dia mais, devido ao fato de serem muito tóxicos para o 

meio ambiente e para o ser humano (OLIVEIRA e KUBO, 2008). 

O manejo de danos das culturas provocados por nematóides tem sido obtido 

com a utilização de plantas resistentes, rotação de culturas e nematicidas 

(CHITWOOD, 2002). 
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1.9  Formas de Controle 

 

Os tratamentos químicos hoje em dia são a forma mais utilizada e confiável 

para controlar essas pragas. No entanto, o uso crescente de agrotóxicos está sendo 

restrito. As plantas que apresentam resistência genética a essas praga se tornam 

um método eficiente, economicamente competitivo e não poluente de controle 

nematológico (CAPORALINO et al., 2006). 

Nos tempos modernos existem vários registros de que nematicidas químicos, 

e a perda iminente do brometo de metila dos mercados para o controle de pragas, 

ressaltam a importância do desenvolvimento de novas práticas de controle de danos 

às culturas induzidas por nematoides. Um enfoque para o desenvolvimento de novas 

formas de controle é explorando as características e diferenças entre morfologia dos 

nematoides e a de suas plantas hospedeiras (CHITWOOD, 2003). 

Outra alternativa para o manejo integrado de pragas, são os fungos, que 

podem ser utilizados como controle biológico, já que vários gêneros têm a 

capacidade de reduzir a multiplicação de nematoides seja por parasitismo, predação 

ou antagonismo. Vários organismos são antagonistas aos nematoides, como 

nematoides predadores, vírus, artrópodes, ácaros, bactérias e fungos, este último, o 

mais estudado (CHEN e DICKSON, 2004). 

Os fungos nematófagos apresentam grande potencial de controle dos 

fitonematóides, estes apresentam a capacidade de capturar, matar e digerir os 

nematoides. Fungos que parasitam ovos são certamente o grupo mais estudado e 

que apresentam o maior potencial de biocontrole (DALLEMOLE-GIARETTA et al., 

2010). 
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2. ARTIGO 

 

ANÁLISE DE RESISTÊNCIA A PLANTA DUBOISIA SP. AO 

NEMATÓIDE MELOIDOGYNE JAVANICA 

Beatriz Pilla de Oliveira1  

Eduardo Augusto Ruas 2 

RESUMO 

Nematóides tem sido uma ameaça constante na agricultura, afetando o rendimento 

para agricultores e empresas. Devido a dificuldades no controle químico e biológico, 

surge a estratégia das pesquisas e testes de resistência da planta a essa praga. Foi 

realizada uma análise em Duboisia sp. para identificar a quantidade de ovos de 

nematoide que é possível ser inoculado para que os testes de resistência sejam 

mais eficazes e precisos e sem resultados falso-positivos.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Fitopatologia, Meloidogyne spp., Produtividade. 

 

ABSTRACT 

Nematodes have been a constant threat in agriculture, affecting income for farmers 

and businesses. Due to difficulties in chemical and biological control, the research 

strategy and tests of plant resistance to this pest become very important. An analysis 

was performed in Duboisia sp. to identify the number of nematode eggs, that can be 

inoculated to in resistance tests to-accurately evaluate plant resistance without false-

positive results. 

 

KEYWORDS: Phytopathology, Meloidogyne spp., Productivity. 
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2.1 Introdução 

 

Todos os tipos de plantas trazem consigo inimigos naturais que agridem seus 

vários estágios de vida. Entre eles existem grupos muito diferenciados, como os 

insetos, vírus, fungos, bactérias, nematóides, protozoários, anfíbios, aves e uma 

infinidade de outros, também podendo ocorrer malefícios devido a oscilações 

drásticas na temperatura, umidade e radiação solar. As plantas estão expostas 

diariamente a estresses bióticos e abióticos que interferem no seu crescimento, 

produtividade e desenvolvimento (PARRA et al., 2002, SOARES e MACHADO, 

2007). 

Dentre os estresses bióticos estão os nematóides, e os mais conhecidos por 

causarem muitos danos ao cultivo têm sido os formadores de galhas (Meloidogyne 

spp.), cisto (Heterodera glycines), lesões radiculares (Pratylenchus brachyurus) e 

reniforme (Rotylenculus reniformis) (DIAS et al., 2010). Eles passam grande parte do 

seu ciclo de vida no solo, um dos ambientes mais complexos (LOPES et al., 2007).  

Diversas espécies são importantes na agricultura, tanto pelos prejuízos 

causados à produção, e outros, de vida livre, justamente pelo seu efeito benéfico à 

agricultura. Os nematóides fitoparasitas, ocasionam a destruição do sistema 

radicular, fazendo com que desenvolva nodulações ou lesões necróticas em suas 

raízes, impossibilitando as plantas de absorverem água e nutrientes (RITZINGER e 

FANCELL, 2006). 

Nematóides do gênero Meloidogyne são organismos endoparasitários (RUBIA 

et al., 2018). São parasitos importantes para as hortaliças, onde causam severos 

danos as plantas, e graves prejuízos econômicos para a cultura (ROSSI e 

MONTALDI, 2004). 

Diferentes tipos de culturas estão sujeitos a esse tipo de praga, como a alface 

(Lactuca sativa L.) que leva à diversas doenças, entre elas está a meloidoginoses 

(SILVA et al.,2006), a bananeira (Musa spp.) ocorrendo baixa produtividade da 

cultura devido a atividades inadequadas no manejo e também por ataque de pragas 

como os nematoides (NEVES et al., 2009), a soja tendo como principais agentes fito 

patogênicos, a ocorrência de nematoides que ocasionam galhas em suas raízes 

(FRANZENER et al., 2005). 
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Fitonematóides são uma ameaça expressiva para muitas culturas importantes 

de maneira econômica. Ocorre uma perda média na produtividade de mais de 10% 

por ano por consequência da infestação de nematódeos (SIDDIQUE et al., 2015). 

De acordo com Machado e Dorigo (2014) o nematódeo Meloidogyne também 

tem sido observado parasitando as plantas de Duboisia sp., uma pequena árvore 

que pertence à família Solanaceae conhecida por ser nativa das áreas de floresta 

tropical da Austrália, que quando secas as folhas são utilizadas para a extração de 

alcaloides muito importantes e utilizados para a saúde dos seres humanos e 

animais, o que gera muitos problemas para a empresa onde se encontra localizada.  

O presente trabalho tem como objetivo testar e qualificar clones de Duboisia 

sp., testando quatro tipos de inóculo com quantidades variáveis para determinar qual 

a quantidade aproximada de ovos de nematóide se adequaria em um inóculo para 

que os testes quanto a resistência da planta sejam mais eficazes, eliminando assim, 

as plantas mais suscetíveis a praga, aumentando a quantidade de clones mais 

resistentes, para que ocorra melhorias no cultivo. 

 

2.2 Metodologia 

 

Esta produção é resultado de uma pesquisa realizada na Fazenda Solana 

pertencente a empresa Boehringer Ingelheim situada na cidade de Arapongas 

Paraná, com data de início em agosto de 2018 e término em março de 2019. 

 Foram avaliados clones de Duboisia sp. quanto a sua resistência ao 

nematóide Meloidogyne javanica, em diferentes quantidades de inóculo. As plantas 

foram plantadas em vasos de 15cm de altura e cultivadas em uma casa de 

vegetação com média de 30°C. 

Foi utilizado substrato de origem fiscalizada e controlada, e a inoculação foi 

feita no substrato de cada planta, abrindo quatro orifícios e com uma pipeta 

automática foi adicionado a quantidade de inoculo desejado, sendo elas de 2500, 

5000, 7500 e 10000 ovos em diferentes clones, mantidos até o momento de 

extração e pesagem de raiz. 

Após 60 dias as raízes das plantas parasitadas foram lavadas e trituradas em 

um liquidificador, na velocidade máxima, contendo solução de NaClO, durante 

aproximadamente 50 segundos. O conteúdo obtido foi despejado em uma peneira 
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de 325 mesh acoplada sobre outra de 500 mesh, o material retido na peneira foi 

cuidadosamente lavado sob água corrente para a remoção do excesso de hipoclorito 

de sódio e com o auxílio de uma piseta. Os resquícios que restaram na peneira de 

500 mesh foi recolhido 70ml, com uma solução de formaldeído 2%, em um vidro com 

a identificação devida. 

Após as extrações os ovos de nematóides encontrados na solução foram 

contados em câmara de Peters, 1ml de cada solução, sob microscópio 

estereoscópio e quantificado para encontrar os resultados. 

 

2.3 Resultados e Discussão 

 

As estratégias de manejo para diminuição da quantidade de nematóides são: 

cultural, biológico, químico e genético, sendo o genético o mais eficiente, viável e 

ecologicamente correto (SERA et al., 2007). 

A análise de variância para o fator de reprodução na Duboisia sp. segundo a 

tabela 1, demonstrou resultados significativos, sendo os inóculos de 2500 ovos os 

maiores fatores de reprodução, comparados com os pesos das raízes, revelando 

que esta quantia de inóculo é o mais confiável para testes de resistência, após essa 

quantia os resultados correm o risco de serem falsos positivos.   

Para Burla (2010) com embasamento na cultura suscetível, as melhores 

combinações de nível de inóculo são 500 ou 2.000 ovos/planta. O uso de um nível 

muito alto de inóculo, como os 5.000 a 12.000 ovos/planta geralmente pode diminuir 

o fator de reprodução adquirido e produzir resultados falsos-positivos, nos quais 

genótipos suscetíveis serão avaliados como resistentes. 

De acordo com El-Moor et al. (2009), um nível de 3.000 ovos por planta foi 

suficiente e satisfatório para caracterizar os genótipos quanto à resistência aos 

nematóides. 

Semelhantemente aos trabalhos citados, esta produção obteve melhores 

resultados com uma baixa quantidade de ovos/planta, pois com grandes 

quantidades, e alta reprodução, os nematóides acometem as raízes das plantas, e 

por consequência ficam sem alimento e morrem dias depois, com isso os fatores de 

reprodução se destacam por terem valores baixos e falsos. 
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TABELA 1- Fator de Reprodução dos Indivíduos 

      

Indivíduos Ovos Inoculados  (%)  Fator de Reprodução  Raiz
A 2500 31,92 26,25
A 5000 8,85 23,25
A 7500 3,46 21,25
A 10000 8,93 20,75
B 2500 22,65 34,5
B 5000 13,76 27
B 7500 9,62 25
B 10000 8,06 20,5
C 2500 6,15 29,5
C 5000 3,8 28,5
C 7500 2,93 28,5
C 10000 2,84 25,25
D 2500 9,37 43,75
D 5000 3,88 34,5
D 7500 2,77 34,5
D 10000 1,48 34
E 2500 3,56 38,25
E 5000 2,89 36,75
E 7500 3,05 36
E 1000 2,07 31
F 2500 5,71 25,75
F 5000 2,4 22,75
F 7500 2,25 20
F 10000 2,03 19,25  

       Fonte: Autor do trabalho, 2019. 

 

2.4 Conclusão 

 
A realização deste trabalho possibilitou uma análise mais aprofundada 

através de dados mais precisos sobre a resistência dos clones de Duboisia 

myoporoides possibilitando a seleção de clones mais resistentes a praga e, assim 

diminuindo as perdas econômicas geradas por este fitopatógeno. Foi concluído que 

uma quantidade menor de ovos de nematóide resultam em testes mais claros e evita 

que eles sejam falsos-positivos, podendo assim obter grandes melhoras nas 

pesquisas e produtividade de cada clone. 
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(4) Resenhas - resenha crítica de livro (As Resenhas poderão ter no máximo 

três páginas e deverão tratar de livros publicados nos últimos 05 anos).  

(5) Fórum - seção destinada à publicação de 2 a 3 artigos coordenados entre 

si, de diferentes autores, e versando sobre tema de interesse atual. 

Os autores devem submeter os manuscritos no formato eletrônico, exclusivamente, 

por meio do endereço fapciencia@fap.com.br, já configurados para o papel A4, 

observando as seguintes indicações: 

Arquivo salvo em modo “doc” ou “rtf”, com margens de 2,5 cm, fonte Arial 12 

no corpo do texto, com espaçamento entre linhas de 1,5 cm. 

Os textos deverão ser escritos em português e as figuras, gráficos e tabelas 

devem ser incluídas diretamente no texto no formato JPG, JPEG ou GIF, nos locais 

adequados e não em anexo. 
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chave, abstract e 5 keywords. 
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uma Introdução, Objetivos, Metodologia, Resultados e Discussão, podendo 

estas duas últimas vir de forma separada ou conjunta, Conclusões, Referências e 

Agradecimentos (quando necessário). 

Se necessárias alterações de pequena monta serão realizadas pelo Conselho 

Editorial visando a adequação as normas e melhoria do texto.  

As citações de autores no corpo do texto subordinar-se-ão às Normas 

Técnicas da ABNT - NBR ----------. Exemplos: MARTINS (1980); Quando se tratar de 

dois autores, ambos serão citados (MARTINS e DUTRA, 1981). Quando a citação 

for de mais de dois autores citar o primeiro seguido de et al., (MARTINS et al., 1980). 

Para obras sem autoria: (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA, 1986, p. 1). Aos diferentes títulos de um autor publicados no mesmo 

ano, adiciona-se uma letra depois da data. Exemplo: (BRAGA, 2001a), (BRAGA, 

2001b). 

As referências documentárias no final do texto devem seguir as Normas 

Técnicas da ABNT, NBR 6023, agosto 2002. 


