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RESUMO 

Reação de hospedeiro de espécies de eucalipto a Pratylenchus brachyurus e Meloidogyne 

incognita 

      O gênero Eucalyptus possui diversas espécies que apresentam grande valor comercial, 

sendo utilizado principalmente para produção de energia (carvão e lenha) e celulose-papel. Na 

literatura, entretanto, existem poucas informações acerca de nematoses nessa cultura. Além 

dessa carência e de sua importância econômica, o eucalipto é comumente cultivado em locais 

de alta incidência de Pratylenchus brachyurus e Meloidogyne incognita, além de ser 

consorciado com diversas outras culturas intolerantes, como por exemplo a soja. Dessa forma 

há uma necessidade de conhecer a reação das espécies de eucalipto a estes nematoides. Dito 

isso, o presente trabalho teve por objetivo testar a reação de algumas espécies de eucalipto a 

P. brachyurus e M.incognita. Foram realizados 6 experimentos, 5 envolvendo o nematoide 

das lesões e 1 com o nematoide de galhas. Os tratamentos foram inoculados com uma 

população inicial de nematoides e, após 90 dias, estimava-se o fator de reprodução (FR) e 

nematoides por grama de raiz (Nem/g). Adotou-se o critério baseado em Oostenbrink (1966), 

onde a espécie foi considerada suscetível quando apresenta FR ≥1 e resistente quando FR < 1. 

Dos eucaliptos testados, 6 apresentaram reação suscetível e 4 reação resistente para P. 

brachyurus. As espécies com maiores FR estão entre as mais utilizadas no Brasil, exceto E. 

saligna. Ressalta-se que estas não necessariamente são resistentes, necessitando apenas de um 

período maior para o estabelecimento do patógeno. Observou-se indícios de que E. saligna e 

E. camaldulensis sejam intolerantes a P.brachyurus. Para M. incognita raça 3 todas as 

espécies testadas foram resistentes. Aconselha-se a realização de experimentos com períodos 

superiores a 100 dias para uma correta classificação da reação de hospedeiro. O eucalipto é 

uma opção para aproveitamento de áreas infestadas com M. incognita raça 3, porém seu uso 

mostra-se um risco em áreas infestadas com P. brachyurus. 

 

Palavras-chaves: Pratylenchus brachyurus; Meloidogyne incognita; Eucalyptus; Resistência a 

fitonematoides



12 

 

  



13 
 

ABSTRACT 

Host-status of eucalyptus species to Pratylenchus brachyurus and Meloidogyne incognita 

       The Eucalyptus has several species with high commercial value and is used mainly for 

energy purpose (Charcoal and firewood) and paper. In the literature, however, there is little 

information about plant parasitic nematodes in this woody specie. In addition to this lack and 

its economic importance, eucalypts is also commonly cultivated in areas with high incidence 

of Pratylenchus brachyurus and Meloidogyne incognita, and consorted with several intolerant 

crops, such as soybean. Thus, there is a need to know the host status of the eucalypts species 

to these nematodes. With that, this work aimed to test the reaction of some Eucalyptus species 

to P.brachyurus and M. incognita. For this purpose six experiments were performed, five to 

test the lesion nematode and one to test the root-knot nematode. The treatments were 

inoculated and, after 90 days, it was estimated the reproduction factor (FR) and nematodes per 

gram of root (Nem/g). The present work adopted the criteria based on Oostenbrink (1966), 

where the species was considered susceptible when presenting FR ≥ 1 and resistant when FR 

< 1. Of species tested, six were susceptible hosts and four resistant host to P. brachyurus. The 

species with highest FR are among the most used eucalypts in Brazil, except E. saligna. It is 

emphasized that those species with FR < 1 are not necessarily resistant, requiring only a 

longer period for the pathogen establishment. There was some evidence that E. saligna and E. 

camaldulensis are intolerant hosts to P. brachyurus. To M. incognita Race 3 all tested species 

were resistant. It is advisable to perform experiments for periods longer than 100 days to a 

correct classification of host status. Eucalyptus is an option for utilization of areas infested 

with M. incognita race 3, but its use appears to be a risk in Pratylenchus brachyurus infested 

areas. 

 

Keywords: Pratylenchus brachyurus; Meloidogyne incognita; Eucalyptus; Resistance to 

parasitic nematode  
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1 INTRODUÇÃO 

O gênero Eucalyptus, pertencente à família Mirtaceae, contém cerca de 600 espécies, 

tendo como centro de origem a Austrália. Diversas espécies apresentam grande valor 

comercial, sendo utilizadas principalmente para produção de energia (carvão e lenha) e 

celulose-papel. Destacam-se também devido à crescente importância para a produção de 

laminados, compensados e serrados (PRYOR, 1976; EMBRAPA, 2011). O eucalipto ainda 

pode ser utilizado como planta ornamental, em arranjos florais e na produção de óleo 

essencial. Suas flores têm uso na produção de mel (HIGA et al., 2000). Além da grande 

diversidade de uso desse vegetal, a preferência das espécies de eucalipto como essências 

florestais dá-se também pelo seu rápido crescimento, boa produtividade, ampla diversidade de 

espécies e por sua grande capacidade adaptativa (MORA e GARCIA, 2000).   

No Brasil, os estados de Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Bahia, Santa Catarina, Mato 

Grosso do Sul e Rio Grande do Sul destacam-se por possuírem as maiores áreas dedicadas ao 

plantio de eucalipto, totalizando 87%. Desses, a maior concentração de áreas dedicadas a 

agroflorestas está em MG e SP, sendo justificado pelo fato das principais unidades industriais 

dos segmentos de papel-celulose, painéis de madeira industrializada, siderurgia, carvão 

vegetal e madeira mecanicamente processada estarem concentradas nesses estados (ABRAF, 

2012). Os produtos de origem florestal estão entre os 10 principais produtos comercializados 

internacionalmente, totalizando cerca de 300 bilhões de dólares, ou seja, 3% do comércio 

global. Nesse panorama mundial, o setor florestal possui participação significativa no produto 

interno bruto nacional, totalizando 3,4% do PIB, ou seja, 44,6 bilhões de dólares 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE SILVICULTURA, 2008).  

A grande variedade de condições edafoclimáticas do Brasil implica a necessidade de 

seleção de espécies que melhor se adequem às características particulares de cada região. Para 

melhor escolha deve-se levar em consideração a finalidade do plantio, o clima e o solo do 

local do plantio, os conhecimentos silviculturais sobre a espécie, em questão, produtividade e 

rentabilidade da plantação com a espécie selecionada e, por último, a disponibilidade de 

sementes melhoradas (HIGA, 2000). Ainda segundo o mesmo autor, as espécies mais 

plantadas no Brasil são o Eucalyptus grandis Hill ex Maiden, com 55% do total, seguido por 

E. saligna Smith (17%) e E. urophylla S.T. Blake (9%). E. citriodora Hook (Sin. Corymbia 

citriodora Hill & Johnson) é a principal espécie explorada pelos seus óleos essenciais, 

apresentando o componente bioativo citronelal (VITTI e BRITO, 2003). 
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Uma das utilizações mais recentes para eucalipto no Brasil tem sido sua implantação em 

sistemas agroflorestais (SAF), que é o termo genérico utilizado para descrever o sistema de 

uso de áreas em que ocorre associação espacial e/ou temporal de árvores com plantios 

agrícolas e/ou animais (ALTIERI, 1998). Por reunir vantagens econômicas e possuir uma 

vertente ambiental, o setor agroflorestal sofreu grande expansão e vem se destacando cada vez 

mais para a sociedade brasileira em termos econômicos, sociais e ambientais (JOSE, 2009). 

Em 2011, a área destinada a plantios florestais no Brasil totalizou 6.515.844 ha, sendo 74,8% 

dedicadas ao plantio de eucalipto (ARMANDO, 2002; ABRAF, 2012). 

O planejamento da SAF deve ser cuidadosamente analisado para não haver demora no 

retorno financeiro, investido durante o ciclo da produção da matéria-prima (PALUDZYSZYN 

FILHO, 2006). Devido a isso, o sistema agroflorestal é planejado para permitir colheitas 

desde o primeiro ano de implantação, para que o produtor, durante o período de crescimento 

das espécies florestais, obtenha rendimento a partir de culturas de interesse, como soja, milho, 

girassol e sorgo, e por meio de da produção dos produtos da atividade pecuária (ARMANDO, 

2002; ALTIERI, 1998). As árvores do sistema lavoura – pecuária – floresta, nesse caso o 

eucalipto, exercem papel fundamental na mobilização de nutrientes estocados em camadas 

mais profundas do solo e reintegração nas camadas mais superficiais (BURESH e TIAN, 

1998). 

Uma das principais considerações atribuídas ao sistema da SAF é a possibilidade de 

redução do uso de produtos agroquímicos para controle de doenças e pragas. Maior 

diversidade vegetal representa uma maior diversidade genética, que por sua vez alivia a 

pressão de patógenos e insetos predadores, devido à possibilidade de resistência diferencial a 

estes agentes, reduzindo a possibilidade de epidemias (SMITH et al., 1996; SCHROTH et al., 

2000). Em contrapartida, ainda segundo o último autor, já é descrito o fato de que algumas 

espécies arbóreas alteram a incidência de patógenos e pragas em certas plantas, o que impõe 

algumas restrições sobre sua associação com espécies sensíveis a esses agentes. Tal efeito 

pode ser exemplificado por estudos de Johnson et al. (apud JOSE, 2009) com sistemas de 

café, em que a grande riqueza de espécies vegetais atrai aves predadoras de insetos, o que 

consequentemente diminui os danos causados por eles, mas em contrapartida, aumentava a 

incidência de doenças fúngicas foliares. 

Diversas espécies arbóreas comumente utilizadas em sistema agroflorestal são 

suscetíveis à nematoides fitoparasitas, principalmente dos gêneros Meloidogyne e 
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Pratylenchus (JOSE, 2009). No Brasil, P. brachyurus já foi relatado causando danos em 

diversas espécies vegetais importantes, como soja, algodão, milho, feijão, pastagens, sorgo, 

amendoim, batata, fumo, seringueira, guandu, arroz, abacaxi, algumas hortaliças, cana-de-

açúcar e café (FERRAZ, 1999). A maioria dessas espécies é utilizada em sistema 

agroflorestal, ou seja, consorciada com eucalipto, que já foi relatado como hospedeira de P. 

brachyurus (LORDELLO, 1987; FERRAZ, 1980; CRUZ, 2003; INOMOTO, 2013).  Outro 

fator a ser levado em consideração é a frequente a implantação de sistemas silviagroflorestais 

em regiões com alta incidência de nematoide das lesões radiculares, como o cerrado brasileiro 

(INOMOTO, 2013). O autor ainda levanta alguns questionamentos a serem levados em 

consideração, tais como qual o efeito do nematoide no crescimento do eucalipto; qual o efeito 

de florestas de eucalipto implantadas no cerrado sobre as culturas anuais; qual a reação das 

diversas espécies de eucalipto frente ao patógeno. Apesar de haver uma clara relação entre o 

nematoide das lesões radiculares e esta essência florestal, pouco se sabe acerca da capacidade 

de reprodução de fitonematoides no eucalipto e a sua capacidade de incitar doença. 

 Uma das poucas referências sobre o assunto é justamente o primeiro relato da 

associação entre esses organismos, onde Lordello (1967) observou sintomas severos em E. 

alba Reinw e E. saligna, provocado por P. brachyurus, em Santa Maria da Serra (SP). 

Segundo o mesmo autor, os sistemas radiculares infectados mostravam-se reduzidos, com 

áreas necróticas e grande descolamento cortical. O autor ainda adiciona a possibilidade de que 

E. citriodora fosse resistente ao patógeno, pois as plantas cultivadas em locais de grande 

infestação mostravam-se vigorosas e sem as lesões típicas incitadas por P. brachyurus.  

Devido aos poucos dados acerca da interação desse nematoide com as diversas espécies 

de eucalipto, há uma negligência generalizada. Walker (1984) cita uma célebre frase para 

ilustrar a situação da época, no tocante a essências florestais e as espécies de Pratylenchus 

filipjev. Nas palavras de Steiner em 1945, embora possam ainda ser aplicadas nos dias atuais, 

“enquanto o nematoide das galhas tem recebido considerável atenção como um fator 

patogênico, o meadow nematode – Pratylenchus Filipjev – tem sido completamente 

ignorado”. É preciso investigações acerca da suscetibilidade das espécies de eucalipto em 

relação a P. brachyurus, além da necessidade de se conhecer a patogenicidade deste 

organismo e suas interações com outros patógenos. O presente trabalho tem por objetivo 

testar a reação de algumas espécies de eucalipto a Pratylenchus brachyurus e Meloidogyne 
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incognita, fornecendo assim informações, acerca da suscetibilidade/resistência de espécies de 

Eucalyptus em relação a esses dois nematoides. 

  



21 
 

2 DESENVOLVIMENTO 

2.1 Revisão bibliográfica 

2.1.1 O eucalipto: informações gerais, modo de plantio e doenças.  

Originado da Austrália, o gênero Eucalyptus possui cerca de 700 espécies, adaptadas a 

diversas condições edafoclimáticas. Destas, apenas duas espécies não são originárias da 

Austrália: E. deglupta Blume e E. urophylla.  A maior parte das espécies conhecidas 

apresenta hábito arbóreo, apresentando alturas que variam de 30 a 50 metros, são de florestas 

abertas, mas existem espécies com porte menor, atingindo alturas entre 10 e 25 metros 

(ANGELI et al.,2005; MORA, 2000). Os eucaliptos podem ser utilizados como plantas 

ornamentais; as folhas podem ser usadas em arranjos florais e para extração de óleo essencial. 

As flores podem ser utilizadas para produção de mel. A maior utilização é o aproveitamento 

da madeira como lenha, postes, mourões de cerca, construções rurais, produção de madeira 

serrada, fabricação de painéis e fabricação de papel e celulose (HIGA, 2000). Aliás, os 

eucaliptos australianos estão entre as plantas mais utilizadas e mais bem sucedidas em 

plantios florestais (FAO, 2001).  O gênero Eucalyptus compreendem algumas das espécies 

arbóreas de mais rápido crescimento. Em campos férteis do rio Gogol, Papua-Nova Guiné, 

chega a 38 metros de altura e 39 cm de diâmetro da altura do peito em apenas três anos de 

idade (ELDRIDGE et al. 1993). A grande diversidade de produtos que podem ser obtidos, 

aliados ao rápido crescimento faz com que esse gênero botânico seja largamente cultivado em 

todo mundo. 

No Brasil, acredita-se que em 1868 no Rio Grande do Sul foram plantadas as primeiras 

mudas de eucalipto. No mesmo ano, também foram plantadas outras plantas na Quinta da Boa 

Vista (Rio de Janeiro). Navarro de Andrade desenvolveu trabalhos com eucalipto no período 

de 1904 a 1909, no Horto de Jundiaí (SP), comparando essa espécie a várias outras nativas. 

No ensaio, o eucalipto se sobressaiu em relação às demais. Assim, em 1909, a Cia. Paulista de 

Estradas de Ferro iniciou o plantio de eucalipto em escala comercial (MORA, 2000). 

Atualmente no Brasil existem 6.516.000 de hectares ocupados com florestas plantadas, sendo 

74,8% com eucalipto (ABRAF, 2012). Dados de 2006 (ABRAF) revelam que as parcelas 

ocupadas por florestas de eucalipto eram de 69%, o que significa um incremento de 

aproximadamente 6% em áreas silviculturais. Esse incremento reflete a importância da cultura 

para o desenvolvimento do país. O valor bruto da produção do setor agroflorestal é estimado 
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em cerca de R$ 53.91 bilhões, valor 4% superior que 2010, sendo que os maiores estados 

reflorestados são Minas Gerais, Bahia, São Paulo e Paraná (ABRAF, 2012). 

Os reflorestamentos tradicionais de eucalipto são geralmente grandes adensamentos 

florestais maciços, plantados em espaçamentos regulares e com apenas uma espécie 

(RIBASKI, 2003). Porém, o plantio de eucaliptos pode ser realizado em conjunto com outras 

culturas, tais como feijão, milho e soja, principalmente nos primeiros meses de implantação. 

Além dessas culturas anuais, pode-se utilizar plantas frutíferas, madeireiras, graníferas, 

ornamentais, medicinais e forrageiras, cada qual implantada no período mais adequado ao seu 

desenvolvimento.  

 A agrofloresta deve ser organizada de modo que permita a colheita desde o primeiro 

ano de implantação (culturas anuais, hortaliças e frutíferas de ciclo curto), enquanto o 

produtor aguarda a maturação das plantas de ciclo mais longo (HIGA et al., 2000; 

ARMANDO, 2002). Tal estratégia estabiliza a produtividade em longo prazo, promove a 

diversidade de regime alimentar e maximiza retornos com baixos níveis tecnológicos e 

recursos limitados (RICHARDS, 1985 apud ALTIERI, 2004). As espécies a serem 

implantadas no sistema agroflorestal (SAF) devem ser criteriosamente selecionadas pelo 

agricultor, já que a diversidade de culturas é fundamental para manter a estabilidade biológica 

e econômica do sistema (MILLER, 2009 apud TITO, 2011). Além disso, considerando-se a 

grande variedade de condições edafoclimáticas do Brasil, há necessidade de seleção de 

espécies de eucalipto que melhor se adequem as características particulares de cada região. 

Para melhor escolha, deve-se levar em consideração a finalidade do plantio, o clima e o solo 

do local do plantio, os conhecimentos silviculturais sobre a espécie, em questão, 

produtividade e rentabilidade da plantação com a espécie selecionada e, por último, se há 

sementes melhoradas disponíveis (HIGA et al., 2000).  

Silva et al. (2007, apud WILCKEN et al., 2008) cita estes e alguns outros pontos 

pertinentes na seleção da espécie de eucalipto a ser utilizada, tais como o tempo de rotação de 

cultura, o custo da implantação, a qualidade do produto para mercado, a versatilidade na 

produção e a resistência da planta em questão contra pragas e doenças. Os clones foram 

desenvolvidos pelas empresas florestais para atender à demanda, principalmente para o 

mercado de celulose e papel, chapas de fibras e de carvão vegetal, adequando se, obviamente, 

as respectivas regiões produtoras. Por exemplo, os clones do híbrido chamado “urograndis” 

produzem madeira de baixa densidade, sendo adequada para a produção de postes e mourões. 



23 
 

Em alguns casos há uma necessidade da utilização das mudas seminais, ou seja, produzidas 

por sementes. No Brasil existem diversos fornecedores de sementes melhoradas e de mudas 

seminais de qualidade, que geralmente apresentam-se mais baratas. 

Apesar de haver cerca de 700 espécies pertencentes ao gênero, no Brasil, segundo o 

Instituto de Pesquisa e Estudos Florestais (IPEF) apenas algumas são utilizadas para plantio 

comercial, sendo as principais E. grandis, E. urophylla, E. saligna, E. camaldulensis Dehn, E. 

tereticornis Smith, E. globulus Labill, E. viminalis Labill, E. deglupta, E. citriodora, E. 

exserta F. Mueller, E. paniculata Smith e E. robusta Smith (ANGELI et al., 2005). O autor 

ainda cita E. cloeziana e E. dunnii como espécies promissoras para as regiões central e sul do 

país, respectivamente. A tabela abaixo (Tabela 1) mostra as espécies mais indicadas conforme 

o produto a ser obtido. 

Tabela 1 -  Listagem da utilização de algumas espécies de eucalipto (Retirado e adaptado de Wilcken, 2008) 

  Utilização Espécies mais recomendadas 

Papel e celulose E. grandis, E. globulus, E. urophylla e 

híbridos “urograndis” (E. grandis x E. 

urophylla). 

Chapas de fibra E. grandis, E. urophylla, híbridos 

“urograndis” 

Móveis E. saligna, E. urophylla, E. grandis, E. 

dunnii, híbridos “urograndis”, E. pilularis. 

Postes, dormentes e mourões E. citriodora, E. cloeziana, E. urophylla, 

E. grandis, E. camaldulensis, E. 

paniculata. 

Energia (carvão lenha) E. cloeziana, E. camaldulensis, E. 

urophylla, E. grandis, E. citriodora, E. 

tereticornis. 

Estruturas de construção civil E. citriodora, E. cloeziana, E. urophylla, 

E. paniculata, E.pilularis 

Óleos essenciais E. citriodora, E. staigeriana, E. 

camaldulensis, E. globulus 
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Ainda segundo Wilcken et al. (2008), outro aspecto relevante consiste na escolha das 

mudas. Atualmente há uma grande demanda por parte dos produtores rurais de mudas clonais. 

Essas mudas são caracterizadas por serem produzidas a partir da propagação vegetativa 

(estaquia) e têm como vantagem principal a uniformidade de desenvolvimento e da qualidade 

da madeira.  Dentro do sistema de produção das mudas, a garantia da qualidade e do bom 

desenvolvimento dessas é conferida pela qualidade do patrimônio genético, pelos manejos 

hídricos e nutricionais, embalagens e substratos (SILVA, 2013). Em se tratando da 

variabilidade genética, a ampla utilização de mudas clonais por parte dos produtores pode 

acarretar uma maior problemática em relação a doenças e pragas, já que se um indivíduo for 

suscetível à determinado patógeno, praga, deficiência de micronutrientes e sensível a 

adversidades ambientais, todo o plantio será (WILCKEN, 2008). 

No tocante a doenças de plantas, o eucalipto, em seu ambiente nativo, é hospedeiro de 

diversos patógenos, que geralmente atacam suas folhas, ramos e caule. A coleção gênica 

diversa desses organismos, individualmente, em conjunto com sua ocorrência em 

comunidades florestais heterogêneas fornece uma significante proteção contra epidemias de 

doenças (OLD et al., 2003). Porém, segundo o mesmo autor, é contrastante este tipo de 

estrutura florestal com a uniformidade genética das florestas com finalidade industrial, onde 

se tem uma ampla utilização de híbridos ou clones, já que geralmente essas plantas 

compartilham alguma semelhança genética.  Esse tipo de plantio envolve diversas práticas 

culturais que visam uma maior eficiência produtiva, tais como grande densidade no plantio, 

monocultura baseada em uniformidade genética, uso de mecanização e outras, que trazem, na 

maioria dos casos, diversos problemas relacionados aos organismos fitopatogênicos (KIMATI 

et al., 2011). 

2.1.2 Nematoides em essências florestais e seus efeitos 

Os nematoides parasitas de plantas já se estabeleceram como limitantes para diversas 

culturas. Em 2008, esses patógenos causaram perdas econômicas anuais girando em torno de 

80 bilhões de dólares (AGRIOS, 2008). Esses prejuízos geralmente incluem as culturas de 

maior importância, como hortaliças, frutas e culturas não comestíveis. Apesar de haver essa 

estimativa, não há uma avaliação mais adequada dos prejuízos reais. Walker (1984) relatou os 

impactos de nematoides fitoparasitas em espécies arbóreas (ornamentais), que foram em torno 

de 100 milhões de dólares, porém o valor atribuído para as espécies de Pratylenchus não foi 

dimensionado. Nematoides parasitas de plantas são encontrados em praticamente todas as 
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regiões do mundo onde florestas crescem, apesar disso não há muitas informações acerca do 

efeito desses organismos no crescimento de mudas (RUEHLE, 1973a). Quando se trata de 

espécies florestais e suas mudas, não se tem uma dimensão exata de quanto de dinheiro é 

perdido devido à ação destes patógenos, em partes pela falta de comprovação da 

patogenicidade desses organismos em relação às essências florestais, em parte pela ausência 

de sintomas de declínio mais acentuado (WALKER, 1984; RUEHLE, 1973a). Além disso, a 

área de nematologia florestal é negligenciada e parece existir na comunidade científica um 

errôneo pensamento de que plantas arbóreas ou florestais não podem ser afetadas pelos 

nematoides. 

Ruehle (1973a) em sua brilhante revisão intitulada “nematodes on forestry species” 

explica a necessidade do entendimento dos tipos de danos causados nas raízes das essências 

florestais. Consequentemente, um entendimento apropriado da relação patógeno/hospedeiro 

requer a análise da natureza da interferência do nematoide no crescimento e desenvolvimento 

das raízes. Os nematoides podem atacar as raízes diretamente e causar danos fisiológicos ou 

mecânicos. Alguns podem atuar como vetores de patógenos ou mesmo como agentes que 

atuam predispondo os tecidos favorecendo complexos de doença.  Outra ação destes 

patógenos consiste na inibição ou redução da interação simbionte entre fungos e as espécies 

florestais, inibindo assim a formação de micorrizas. Essas ações ocorrem de forma 

concomitante ou isoladamente. 

De uma forma geral, apenas a injúria mecânica infligida pelos nematoides causa um 

dano leve no hospedeiro. Porém, as secreções produzidas por sua glândula esofágica, que é 

injetada nas plantas enquanto o nematoide se alimenta, são causadores de maiores prejuízos 

(AGRIOS, 2005). Essa secreção consiste em uma mistura de diversas enzimas e efetores, que 

conferem acesso às células vegetais e manipula o metabolismo celular a favor do nematoide, 

respectivamente. Essas são particularmente bem descritas para os nematoides endoparasitas 

sedentários, tais como Meloidogyne spp. e Heterodera spp., onde já se identificou a presença 

de celulases, hemicelulases e pectinases (GUEYSEN e MITCHUM, 2011). Ainda segundo 

esses autores, além dessas enzimas, existem diversos efetores que atuam ativando o ciclo 

celular e a fragmentação do citoesqueleto, que culminam nas células nutridoras.  

Para melhor entendimento, Ruehle (1973a), no decorrer de seu texto, caracteriza os 

sintomas infligidos por nematoides em hiperplásticos, hipoplásticos e necróticos. Dessa 
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maneira, esse modelo será adotado para explanar os efeitos dos nematoides em essências 

florestais. 

Sintomas necróticos. 

Na fitopatologia, os sintomas necróticos são caracterizados pela degeneração do 

protoplasma, seguida de morte de células, tecidos e órgãos. Algumas vezes, esses sintomas 

podem ser precedidos de outros sintomas (pré-necrótico), tais como amarelecimento, anasarca 

e murcha (REZENDE et al., 2011). Os danos causados por nematoides variam de necrose 

superficial, que se mostram como manchas castanhas superficiais, até um escurecimento 

generalizado na raiz parasitada (RUEHLE, 1973a). Os sintomas associados com nematoides 

podem ser muito variáveis, pois, em alguns casos, as mudas podem ser excessivamente 

afetadas, mostrando necrose, atrofiamento severo, clorose e até murcha. Tal quadro 

sintomático foi observado em mudas de Pinus taeda infestadas com Longidorus americanus 

(CRAM e FRAEDRICH, 2012).  

Em outros casos, as nematoses constituem-se bem menos severas e apenas notadas 

devido ao crescimento mais lento das plantas ou devido a alguma alteração na coloração. 

Lesões necróticas distintas ocorrem devido à penetração dos nematoides nos tecidos 

radiculares e congregam em áreas limitadas (RUEHLE, 1973a). Esse tipo de sintoma é 

observado em essências florestais infestadas por P. brachyurus, como álamo amarelo 

(Liriodendron tulipifera) e eucalipto (RUEHLE, 1973; LORDELLO, 1967). Os nematoides 

das lesões radiculares atuam utilizando o estilete em conjunto com diversas enzimas, 

fragilizando a parede celular, que pode assumir tonalidade marrom devido ao acúmulo de 

fenóis, formação de HCN ou enzimas, a depender do hospedeiro (WALKER, 1984). 

Apesar da ação destes patógenos e da presença de necroses, muitas vezes, umidade 

adequada e boa adubação podem diminuir os efeitos do nematoide e minimizar os sintomas 

nos órgãos subterrâneos (RUEHLE, 1973b). Em alguns casos, os sintomas incitados pelos 

nematoides parasitas de plantas podem ser confundidos com outros fatores, como deficiência 

nutricional, injúrias ocasionadas por insetos, efeitos sazonais, excesso ou falta de água, bem 

como outras doenças (RUEHLE, 1973b; SHURTLEFF e AVERRE, 2000; CASTILLO e 

VOVLAS, 2007). Geralmente esses fatores ocorrem em conjunto com os nematoides 

fitoparasitas, sendo difícil identificar a causa primária do sintoma observado (CRAM e 

FRAEDRICH, 2012). 
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Sintomas hiperplásticos. 

Os sintomas plásticos são caracterizados por anomalias que levam a alterações 

morfofisiológicas na célula (REZENDE et al., 2011). Os nematoides endoparasitas 

migratórios frequentemente estão relacionados aos sintomas do tipo necrótico. Por outro lado, 

endoparasitas sedentários estimulam a presença das galhas e distorções radiculares. Não 

apenas isso, mas esses patógenos induzem uma profunda modificação tecidual para sua 

alimentação, sendo essas as células nutridoras (CRAM e FRAEDRICH, 2012; GUEYSEN e 

MITCHUM, 2011). Segundo o último autor, essas células possuem ontogenias diferentes, ou 

seja, pode ser originado devido à amalgamação de centenas de células devido a uma 

degradação da parede celular, gerado um sincício, ou ainda ser originado por mitoses 

sucessivas de células do parênquima cortical sem, no entanto, a ocorrência de citocinese, 

gerando cenócito. Outros nematoides que afetam as espécies florestais, como Xiphinema 

index, possuem a capacidade de induzir galhas por meio da modificação das células vegetais, 

que, quando parasitadas por esse patógeno, apresentam-se volumosas, multinucleadas e 

progressivamente tornam-se necróticas (WYSS et al., 1980). 

Apesar da variedade de sintomas plásticos, as galhas causadas por nematoides 

pertencentes ao gênero Meloidogyne são os mais comumente observados e consistem em 

hiperplasia e hipertrofia tecidual, variando em formato e tamanho, a depender do hospedeiro, 

da espécie de nematoide, da densidade desses organismos e das condições do solo (RUEHLE, 

1973a). Apesar de ser um sintoma típico causado por nematoides, outros organismos podem 

causar galhas, como Agrobacterium tumefaciens (AGRIOS, 2008).  

2.1.2 Nematoides associados ao eucalipto  

As espécies de Eucalyptus são afetadas por diversas doenças, majoritariamente causadas 

por fungos, desde a sua fase de viveiro até os plantios adultos (SANTOS, 2001). Dentre as 

principais, pode-se citar a ferrugem do eucalipto, causado por Puccinia psidii; damping-off, 

causado por fungos, como Cylindrocladium candelabrum Viégas (C. scoparium Morgan), C. 

clavatum Hodges & May, Rhizoctonia solani Kühn, Pythium spp., Phytophthora spp., 

Fusarium spp.; mofo cinzento (Botrytis cinerea Pers), entre outras. No Brasil, a doença de 

maior relevância é causada por Chrysoporthe cubensis (sin. Cryphonectria cubensis), 

ocorrente desde o Estado de Santa Catarina até a Região Amazônica (KRUGNER e AUER, 

1997; ALFENAS et al., 2009).  
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No tocante a nematoides, ao consultar manuais e algumas coleções literárias que 

abordam pragas e doenças do eucalipto, como Auer e Santos (2001), Santos (2001), Old et al. 

(2003), Krugner e Auer (2005), Mutitu et al. (2008),  Wilcken et al.(2008) e Alfenas et al. 

(2009), não se encontra nenhuma listagem ou menção de nematoides fitoparasitas 

relacionados aos eucaliptos, embora já se conheça os efeitos desses organismos em outras 

essências florestais (RUEHLE, 1972; RUEHLE 1973a; CRAM e FREADRICH, 2012). 

Apesar dessa escassez, em “Diseases and pathogens of Eucalypts” (KEANE et al., 2000), os 

autores realizam um intenso apanhado literário, com casos e relatos da associação de 

nematoides fitoparasitas em eucalipto. Este inicia seu texto com uma frase que demonstra a 

atual situação dos estudos de nematoses em eucaliptos: “Existem apenas alguns poucos 

registros de doenças em eucalipto associadas com nematoides parasitas de plantas. Evidência 

de patogenicidade é ausente para a maioria das associações entre eucalipto e nematoides 

relatados”.  

Reay e Wallace (1981) demonstraram que a abundância de organismos fitoparasitas em 

regiões mais úmidas da Austrália associados ao eucalipto, porém sem indícios de perdas. 

Solano (2013) menciona Tylenchorhynchus sp. e Meloidogyne sp. em espécies de eucaliptos 

da Costa Rica. Khair (1987) encontrou 22 espécies de nematoide associadas 45 espécies de 

eucalipto. Dessas, 18 espécies foram pertencentes aos gêneros Hemicriconemoides, 

Hemicycliophora e Radopholus. De forma similar, no Brasil, Mattos et al. (2008) observou a 

presença de Helicotylenchus, Tylenchulus, Trophotylenchulus, Hemicriconemoides e 

Xiphinema, sendo esse o gênero mais prevalente dentro desses fitoparasitas, em regiões de 

cerrado do Brasil central. Cruz et al. (2003) analisou a ocorrência de nematoides fitoparasitas 

em genótipos diferentes de eucalipto e Pinus caribaea. Segundo os autores, Mesocriconema 

sp., Hemicychiophora sp. e Paratrichodorus sp. foram os nematoides mais destacaram em 

quantificação no solo. Esse fator deve-se principalmente ao seu hábito ectoparasita 

(LORDELLO, 1984; FERRAZ, 2010).  

Cruz et al. (2003) relatou no mesmo trabalho a ocorrência do nematoide das galhas, 

tanto no substrato quanto nas raízes, nas análises das espécies E. citriodora, E. tereticornis e 

E. toreliana. Ferraz (1980) inoculou M. javanica e M. incognita em essências florestais, 

incluindo as espécies E. citriodora, E. grandis, E. saligna e E. urophylla, além de outras três 

espécies de Pinus. As galhas estiveram presentes nas raízes de E. citriodora, sendo mais 

numerosas para M. incognita, ocorrendo na raiz principal e em radicelas dos mais diferentes 
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diâmetros. Para M. javanica, havia menor número de galhas concentradas, geralmente, nas 

radicelas e raramente ultrapassavam o dobro do diâmetro das áreas sadias vizinhas. Para E. 

saligna, o mesmo autor observou a ausência de galhas para as duas espécies de nematoide de 

galhas e evidenciou a presença de larvas pré-parasitas aos 14 dias e 14 e 28 dias, para M. 

incognita e M. javanica, respectivamente. E. grandis não apresentou galhas e tanto para essa 

florestal, quanto para E. urophylla foram recuperados apenas juvenis pré-parasitas de 

Meloidogyne incognita. Em síntese, Ferraz (1980) classifica as quatro espécies de eucalipto 

da seguinte maneira: E. grandis e E. uroohylla mostraram-se altamente resistentes para M. 

incognita e M. javanica, havendo indicação de imunidade em relação a última espécie; E. 

saligna altamente resistente às duas espécies de nematoides; E. citriodora tolerante a M. 

javanica e intolerante para M. incognita. 

 Mais recentemente, Almeida et al. (2012) testou reação de clones de eucalipto a M. 

enterolobii, espécie essa muito daninha para a cultura da goiabeira. Ambas as espécies 

botânicas são pertencentes a família Myrtaceae e tem como centro de origem o continente 

Australiano (ALMEIDA et al., 2008; PRYOR 1976). Apesar de sua agressividade para 

Psidium guajava L., os três clones testados do eucalipto “urograndis” não multiplicaram o 

nematoide de galhas da goiabeira e resultaram em altamente resistentes ou não hospedeiras. 

Esses trabalhos constituem o conhecimento disponível no Brasil sobre a relação entre a 

essência florestal e nematoides de galhas.  

Com relação a P. brachyurus, Lordello (1967) observou sintomas severos em E. alba e 

E. saligna, provocado por esse nematoide, em Santa Maria da Serra (SP). Segundo o mesmo 

autor, (apud FERRAZ, 1980) os sistemas radiculares infestados mostravam-se reduzidos, com 

áreas necróticas e grande descolamento cortical. O autor ainda relata que E. citriodora seja 

resistente ao patógeno, pois as plantas cultivadas em locais de grande infestação mostravam-

se vigorosas e sem as lesões típicas incitadas por P. brachyurus.  

Cruz et al. (2003) relata que Pratylenchus sp. apenas não foi encontrado nas raízes de E. 

camaldulensis. De maneira similar, Favoreto et al. (2013) encontraram Pratylenchus sp. em 

19 amostras das 56 mudas coletadas. Adicionalmente, no teste de hospedabilidade para P. 

brachyurus, todas as essências florestais testadas (incluindo eucalipto) apresentaram reação de 

suscetibilidade, sendo que Eucalyptus sp. apresentou FR igual a 15,45, quando considerou-se 

as populações do solo e raízes. Os autores explanam que, apesar de ser endoparasita migrador, 
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o nematoide das lesões radiculares foi encontrado em grande densidade no solo 

provavelmente devido à alta lignificação das raízes, que dificulta a infecção.   

A espécie P. coffeae foi encontrado em espécies mortas de eucalipto (E. globulus, E. 

microcorys e E. obtusiflora), porém não houve informações acerca das condições de 

crescimento das plantas, tamanho das plantas ou observações dos sintomas (BEAUMONT, 

1975 apud KEANE, 2000). Shah e Chaudrey (1975 apud KEANE, 2000) observaram 

espécies pertencentes a 24 gêneros associados com a mortalidade de mudas de eucalipto em 

plantações e viveiros no Paquistão. Destes, Pratylenchus foi um dos gêneros mais 

frequentemente associado, isolado tanto do solo quanto das raízes das plantas. Segundo 

Scribner (1889, apud CRUZ, 2003), Pratylenchus foi considerado o nematoide que mais 

causa dano para a cultura do eucalipto.  

Provavelmente um dos trabalhos mais recentes é acerca da reação de hospedeiro de 

espécies de eucalipto à P. brachyurus, realizado por Inomoto (2013), onde se observou FR > 

1 para as espécies testadas (E. grandis, E. citriodora e E. urophylla). O pesquisador ainda 

levanta algumas questões interessantes: Qual a reação dos demais eucaliptos?; qual o efeito 

das florestas de eucalipto implantadas no cerrado sobre as culturas anuais?; qual o efeito de P. 

brachyurus sobre o crescimento de plantas de eucalipto? Nessa linha de pensamento e 

considerando-se as condições de edafoclimáticas dos principais locais de plantio, que incluem 

o cerrado brasileiro, favoráveis a P. brachyurus e, de forma aditiva, o plantio em áreas 

próximas a outras destinadas ao cultivo da soja e o tempo de permanência do eucalipto no 

plantio, que varia de 6 até 15 anos (de acordo com HIGA et al., 2000), este autor posiciona 

essa espécie botânica em importante componente epidemiológico deste patógeno, atuando no 

aumento de inóculo por longos períodos e na sua sobrevivência em determinada área. A 

dispersão desses organismos ocorre principalmente por tratos culturais, porém irrigação ou 

alagamentos por chuvas podem transportar esses organismos por distâncias maiores e 

incrementar as densidades populacionais em áreas circunvizinhas (CASTILLO e VOLVLAS, 

2007). 

 

2.2 Material e métodos 

2.2.1 Local de realização dos experimentos 

Todos os experimentos foram realizados sob condições de casa de vegetação, no setor 

de nematologia agrícola, do Departamento de Fitopatologia e Nematologia (LFN) da Escola 
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Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (ESALQ/USP – 22° 42’ S, 47° 38’W, 546 m de 

altitude), localizada em Piracicaba, estado de São Paulo. 

 

2.2.2 Obtenção do material vegetal 

As mudas utilizadas para os experimentos foram obtidas através de sementes adquiridas 

no Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais – IPEF, com exceção ao E. saligna, que foram 

obtidas através de doação de mudas clonais I144 para o laboratório de nematologia. Para 

obtenção das mudas seminais, as sementes foram semeadas em sementeira e cobertas por uma 

pequena camada de solo peneirado autoclavado (peneira de 40 “mesh”, abertura de 0,420 

mm) e umedecido. A germinação ocorreu por volta de 15 dias depois da semeadura. Após 20 

dias de germinação, as plântulas foram transferidas para recipientes plásticos de 300 mL, 

contendo substrato autoclavado (121°C por 2h, 62% de areia, 8% de silte e 30% de argila), 

onde permaneceram por mais 3 meses. As plantas com essa idade mostraram-se adequadas 

para a realização do experimento. Originalmente seriam adquiridas mudas (clonais ou 

seminais) comercialmente para facilitar e acelerar os experimentos, porém, os viveiros 

consultados possuíam pouca variedade de espécies/ clones e quando possuíam variedade 

apreciável de espécies, não se interessaram em fornecer as quantidades solicitadas de mudas, 

por serem reduzidas. 

As espécies testadas foram: Corymbia citriodora (sin. Eucalyptus citriodora); 

E.camaldulenses; E. dunnii x Eucalyptus sp.; E. grandis; E. phaeotricha Blankely & McKie; 

E. resinifera Smith; E. robusta; E. saligna, E. urophylla; E. urophylla x E. grandis (referido 

por “urograndis”).  

Nos diferentes experimentos, essas espécies foram testadas juntamente com espécies de 

reação conhecida. Utilizou-se milho ‘DKB 390’, Crotalaria spectabilis Roth / C. ochroleuca 

G. don, soja’ Pintado’ e/ou algodão Deltapine ‘Opal’ para P. brachyurus. Para M. incognita 

utilizou-se C. ochroleuca e algodão. Para obtenção dessas espécies houve semeadura uma 

semana antes da data do experimento em substrato autoclavado.  Após a emissão do primeiro 

par de folhas, as plantas foram desbastadas e transferidas para recipientes plásticos de 300mL.  

2.2.3 Manutenção e obtenção de inóculo de P. brachyurus e M. incognita 

Para realização dos experimentos, utilizou-se o nematoide das lesões radiculares (P. 

brachyurus) e o nematoide de galhas (M. incognita). As populações desses nematoides foram 
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mantidas em plantas hospedeiras suscetíveis para garantir sua multiplicação. Para P. 

brachyurus foram utilizadas plantas de sorgo, milho, soja e algodão. Para M. incognita (Raça 

3) utilizou-se o algodão. As plantas contendo inóculo foram mantidas em casa de vegetação 

sob irrigação diária e condições de casa de vegetação. 

Os juvenis e adultos de P. brachyurus foram obtidos através do método de Baermann 

modificado para recipiente raso (HOOPER, 1986). Tal método consistiu no processamento 

das raízes das plantas infestadas em liquidificador, para obtenção de uma suspensão, contendo 

os nematoides. Posteriormente, depositou-se, em papel toalha previamente umedecida, 

posicionado acima de uma peneira, e mantido em B.O.D por 24h e à temperatura de 25°C. 

Após esse tempo houve recolhimento, com auxílio de uma pisseta, do líquido contido no 

recipiente e vertido em peneira de 500 “mesh”, com posterior recolhimento em béquer. A 

população utilizada nos experimentos foi a Pb 23, previamente caracterizada por Machado 

(2007) e isolada a partir de raízes de algodoeiro cultivado no município de Sapezal, localizado 

no Mato Grosso. Para M. incognita utilizou-se como inóculo os ovos e eventuais juvenis de 

segundo estádio, sendo obtido pelo método de Coolen e D’Herde (1972), que será descrito no 

próximo tópico. 

Para ambos os nematoides, a suspensão obtida resultante foi calibrada em microscópio 

de luz, utilizando-se uma lâmina de Peters, onde se realizou duas contagens de 0,5mL para 

estimar a quantidade total do inóculo e, dessa maneira, calibrar de modo a obter a alíquota 

necessária para inoculação de 200 nematoides por planta. 

2.2.4 Extração dos nematoides e análise dos dados 

As extrações dos nematoides seguiram a mesma metodologia proposta por Coolen e 

D’Herde (1972) intitulada “Método do liquidificador, peneiramento e flutuação em centrífuga 

com solução de sacarose”. Esse método assemelha-se ao famoso método proposto por Jenkins 

(1964).  Para tal, realizou-se secção da porção aérea do vegetal seguida de posterior lavagem 

das raízes em água corrente. Após retirar o excesso de substrato aderido, a porção radicular 

foi seca, com auxílio de papel toalha, cortada em pequenos pedaços, homogeneizada, pesada, 

colocada em sacos plásticos e acondicionadas em geladeira até o momento do processamento. 

Após isso, as raízes foram trituradas em liquidificador, contendo aproximadamente 300 mL 

de água, por 1 minuto. Feito isso, verteu-se essa suspensão resultante pelas peneiras de 60 e 

500 “mesh”. Os nematoides retidos na última peneira foram recolhidos, com auxílio de uma 
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pisseta, e foram submetidos a centrifugação (5 minutos, 1800 giros), após a adição de caulim. 

Após esse processo, descartou-se o sobrenadante e adicionou-se solução de sacarose (400g de 

açúcar em 750mL de água). Posteriormente realizou-se outra centrifugação (1 minuto, 1800 

giros) e, subsequentemente, verteu-se o conteúdo dos tubos em peneira de 500 “mesh”, 

seguida de lavagem com água para retirar excesso da solução de sacarose. Terminada essa 

etapa, houve posterior recolhimento dos nematoides em frascos. 

 Depois de obtida a suspensão de nematoides (adultos, ovos e juvenis), oriunda do 

processamento, houve recolhimento em recipiente de vidro. O volume da suspensão foi 

padronizado em 10mL para as amostras. Dessa, retirou-se uma alíquota de 1 ml para 

contagem em lâmina de Peters. Ao final do processo, obtiveram-se as variáveis: população 

final (Pf), nematoides por grama de raízes (Nem/g) e fator de reprodução (FR). As médias de 

cada uma dessas variáveis foram calculadas para cada tratamento e foram posteriormente 

submetidas a análise de variância. O teste de Tukey (5%) foi utilizado para comparação das 

médias. Com base no trabalho de Oostenbrink (1966) definiu-se o FR (R em Oostenbrink, 

1966) pela razão da população final pela inicial. Caso o FR seja superior a 1, serão hospedeiro 

é considerado suscetível e, abaixo de 1, a planta é considerado resistente. 

2.3 Delineamento dos experimentos. 

2.3.1 Experimento 1: Hospedabilidade de 3 espécies de eucalipto a P. brachyurus. 

Para o primeiro experimento, os tratamentos foram E. citriodora, E. grandis e 

E.urophylla. Além dessas espécies, utilizou como tratamentos adicionais soja “Pintado” e 

milho “DKB 390” como parâmetros de controle positivo. Todos os tratamentos foram 

inteiramente casualizados. Esse experimento diferiu dos demais no modo de obtenção das 

mudas. As plantas foram obtidas por meio de semeadura em tubetes contendo solo 

autoclavado, sendo posteriormente transplantadas e limitadas a uma planta por parcela. Após 

64 dias, inocularam-se 200 nematoides, que consistiram na população inicial do experimento. 

A avaliação ocorreu 94 dias depois da inoculação. Para a extração dos nematoides realizou-se 

o procedimento descrito no item 2.2.4. Para o presente experimento, foram realizadas sete 

repetições por espécies, onde considerou-se cada repetição como uma planta. Ao final, 

obteve-se as variáveis população final (Pf), fator de reprodução (FR) e o número de 

nematoide por grama de raiz (nem/g). O FR foi calculado pela razão da população final pela 
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população inicial. Os dados obtidos foram submetidos a teste estatístico de Tukey para 

comparação das médias. 

2.3.2 Experimento 2: Hospedabilidade de E. saligna a P. brachyurus. 

O experimento 2 teve por objetivo testar a hospedabilidade de E. saligna a P. 

brachyurus. Para tal, utilizaram-se 12 mudas de eucalipto do clone I-44, algodão e soja 

‘Pintado’. As mudas foram retiradas do tubete e postas em recipiente plástico de 500 mL 

contendo substrato autoclavado. Para o eucalipto, houve uma planta para cada parcela 

experimental. As plantas de reação conhecida possuíram três indivíduos para cada parcela 

experimental.  Dessa forma, o experimento foi composto de 12 repetições para cada 

tratamento, sendo eles E. saligna, algodão e soja, tendo sua implantação em 10/07/2013. 

Posteriormente, a avaliação ocorreu no dia 10/10/2013. O procedimento de extração e 

avaliação ocorreram da mesma forma que o item anterior. As temperaturas médias do período 

do experimento foram 19°C, 17°C e 18°C, para os meses de julho, agosto e setembro, 

respectivamente. 

2.3.3 Experimento 3: Hospedabilidade de 5 espécies de eucalipto a P. brachyurus 

Para o experimento 3 foram utilizadas 5 espécies de eucalipto e duas espécies de reação 

já conhecida para o controle. Os tratamentos foram Crotalaria ochroleuca (controle 

negativo), algodão (controle positivo) e as espécies de eucalipto, E. citriodora, E. dunnii x 

Eucalyptus spp., E. urophylla, E. urophylla x E. grandis (urograndis) e E. grandis. Cada 

tratamento possuiu 10 repetições e a parcela experimental consistiu em um indivíduo por 

recipiente plástico. A obtenção dessas espécies ocorreu da forma descrita anteriormente. Para 

a obtenção dos controles positivo e negativo, foram semeadas 3 sementes por recipiente de 

plástico, contendo aproximadamente 300mL de solo autoclavado, sendo mantidas uma planta 

por copo. A inoculação ocorreu no dia 01/02/2014 e a extração ocorreu no dia 01/05/2014. Os 

procedimentos para essas duas etapas já foram descritos anteriormente. As médias das 

temperaturas para meses de fevereiro, março e abril foram de 26,6°C, 24,8°C e 22,7°C, 

respectivamente. 

O inóculo de P. brachyurus foi obtido das raízes de soja e sorgo. Para a inoculação 

realizou-se dois orifícios próximos a base do vegetal, onde inoculou-se uma suspensão de 110 

nematoides por planta, caracterizando a população inicial. O número reduzido de nematoides 

é justificado pela baixa disponibilidade de inóculo devido a altas temperaturas ocorridas antes 
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do período da inoculação, que podem ter afetado o desenvolvimento dos organismos. Apesar 

das médias mensais, as temperaturas na casa de vegetação chegaram a 50°C. 

2.3.4 Experimento 4: Hospedabilidade de 4 espécies de eucalipto a P. brachyurus. 

Para o experimento 4 utilizou-se os seguintes tratamentos: Crotalaria spectabilis 

(controle negativo), milho e algodão (controles positivos), E. phaeotricha, E. resinifera, 

E.camaldulenses e E. robusta. Para cada tratamento designou-se 6 repetições. Os processos de 

obtenção do material vegetal, inoculação e extração dos nematoides foram os mesmos 

descritos anteriormente. A avaliação do experimento ocorreu 90 dias após a inoculação, sendo 

essa etapa feita no dia 15/05/2014 e a extração no dia 15/08/2014. A média das temperaturas 

atmosféricas totalizaram 19,6°C, 19,2°C, 17,7°C e 19,8°C, para os meses de maio, junho, 

julho e agosto, respectivamente. 

2.3.5 Experimento 5: Influência do plantio de algodão, soja e milho nas populações finais 

de P. brachyurus. 

O experimento 5 foi realizado com o objetivo de observar a influência do plantio de 

algodão, soja e milho nas populações finais de P. brachyurus em eucalipto. Esse experimento 

visou simular, de certa forma, como as populações desse nematoide presentes nas raízes do 

eucalipto podem flutuar caso haja o plantio de outras culturas hospedeiras de forma 

consorciada. Para tal, realizou-se inoculação de E. citriodora com uma população inicial de 

110 nematoides no dia 12/03/2014. Após 14 dias, transferiu-se o torrão contendo a muda para 

vasos de 5L, e, após mais 14 dias, realizou-se semeadura das culturas hospedeiras, sendo 

posteriormente limitadas de forma a ficar apenas 2 plantas de cada uma dessas por vaso. Para 

contornar problemas eventuais de germinação, semeou-se 50 sementes de cada espécie em 

vasos separados. As plântulas sobressalentes, quando necessário, eram transferidas para as 

parcelas, onde se realizava um orifício de 8 cm para facilitar a transferência. Dessa forma, 

essas culturas consistiram nos tratamentos, sendo o experimento inteiramente casualizado, 

contendo 4 tratamentos com 5 repetições. O delineamento experimental foi inteiramente 

casualizado e os tratamentos foram definidos como algodão Deltapine ‘Opal’ e eucalipto 

(A+E), milho ‘DKB 390’ e eucalipto (M+E), soja ‘Pintado’ e eucalipto (S+E) e o tratamento 

com apenas eucalipto (E), que consistiu no controle para estabelecer comparativo.  O 

experimento foi iniciado no dia 12/04/2014. 
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Após 100 dias, houve remoção da parte aérea das culturas associadas. Esse período foi 

definido com base no tempo do ciclo das culturas, que é de, aproximadamente, 120 dias. Após 

a secção das plantas, aguardou-se cerca de 90 dias, para que os nematoides presentes nas 

raízes da soja, algodão e milho, se estabelecem nas raízes do eucalipto. A secção da parte 

aérea das plantas hospedeiras ocorreu em 25/07/2014 e a extração dos nematoides ocorreu no 

dia 22/10/2014. As temperaturas atmosféricas na época de realização dos experimentos foram 

de 24,8°C, 22,7°C, 19,6°C, 19,2°C, 17,7°C 19,8°C, 22,5°C e 24,4°C para os meses de março 

até o dia 22 de outubro, respectivamente. 

2.3.6 Experimento 6: Reação de 3 espécies de eucalipto a M. incognita raça 3. 

O presente experimento testou a reação de três espécies de eucalipto a M. incognita raça 

3. Para o presente experimento utilizou-se os seguintes tratamentos: C. ochroleuca (controle 

negativo), algodão (controle positivo), E. citriodora, E. urograndis e E. urophylla. Para cada 

tratamento houveram 6 repetições. A inoculação ocorreu no dia 19/03/2014 e a extração dos 

nematoides ocorreu aproximadamente 90 dias depois, no dia 22/06/2014. A obtenção do 

material vegetal, a inoculação, extração e avaliação foram realizadas de mesma forma que os 

experimentos anteriores, sendo a população inicial do experimento 200 nematoides por planta 

(ovos e juvenis de 2 estádio). Adicionalmente, realizou-se observação das raízes em 

estereoscópio em busca dos sintomas típicos do patógeno. 

2.3.7 Terminologia 

Os termos “resistência” e “suscetibilidade” são diferentes a depender do patógeno que 

se trabalha. Para nematoides fitoparasitas, foram considerados os conceitos postulados por 

Trudgill (1991), onde resistência consiste na capacidade do vegetal de restringir o 

desenvolvimento e a multiplicação do nematoide em suas raízes. Dessa forma, as plantas 

suscetíveis permitiriam o desenvolvimento e reprodução desse patógeno. Neste trabalho, os 

tratamentos (espécies) que apresentaram valores médios do fator de reprodução superior a 1 

(FR≥1) foram consideradas suscetíveis e, de forma oposta, ao apresentar fator de reprodução 

menor que 1 (FR<1) foram consideradas resistentes (OOSTENBRINK, 1966).  
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2.4 Resultados e discussão 

As médias dos valores obtidos para FR, Nem/g e Pf estão expostas nas tabelas 2 a 6. As 

tabelas 2, 3, 4 e 5 referem-se aos experimentos com P. brachyurus e a tabela 6 refere-se ao 

experimento com M. incognita Raça 3. Essa contém também a reação ao nematoide testado. 

2.4.1 Experimentos com Pratylenchus brachyurus 

No experimento 1 todas as plantas promoveram o aumento nas populações de P. 

brachyurus, sendo consideradas suscetíveis. Os tratamentos E. citriodora, E. grandis e E. 

urophylla não diferiram estatisticamente do milho no FR e no Nem/g, mas permitiram menor 

reprodução de P. brachyurus que a soja. Essa espécie foi o hospedeiro mais favorável para a 

multiplicação de P. brachyurus. Dentre os eucaliptos, destaca-se E. citriodora, que apresentou 

Nem/g superior ao valor obtido para o milho. 

Tabela 2 -   Fator de reprodução, população final e nematoides por grama de raiz (Nem/g) de Pratylenchus 

brachyurus em 3 espécies de eucalipto, obtidas para experimento 1, 90 dias após a inoculação 

 

 

 

 

 

 

 

Números acompanhados de mesma letra não diferiram estatisticamente (Tukey 5%). 

 

  

Tratamento Pop. final Fator de 

Reprodução 

Nem/g  

Eucalyptus citriodora 697 3,57 b 158 b  

Eucalyptus grandis 375 1,85 b 96 b  

Eucalyptus urophylla 467 2,77 b 137 b  

Milho ‘DKB 390’ 6394 31,96 b 146 b  

Soja ‘Pintado’ 22020 110,1 a 3842 a  
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Tabela 3 -  Fator de reprodução, população final e nematoides por grama de raiz (Nem/g) de Pratylenchus 

brachyurus em Eucalyptus saligna, obtidas para o experimento 2, 90 dias após a inoculação. 

 

 

 

 

 

Números acompanhados de mesma letra não diferiram estatisticamente (Tukey 5%). 

No experimento 2 (tabela 3), E. saligna apresentou FR e Nem/g inferiores ao das 

espécies controle. Apesar da baixa densidade de nematoides nas raízes, esses órgãos 

encontravam-se, em todas as repetições, com acentuado escurecimento e extensas lesões. Tal 

reação será discutida mais adiante. 

As espécies de eucalipto testadas no experimento 3 (tabela 4) tenderam a ficar 

agrupadas estatisticamente, todas diferindo do algodão, espécie altamente favorável a P. 

brachyurus. Analisando apenas as espécies de eucalipto, E. urophylla apresentou o menor FR 

(0,9) e o híbrido “urograndis” apresentou o maior (3,7), ambos diferindo estatisticamente um 

do outro. Todas as espécies testadas foram favoráveis a P. brachyurus, exceto E. urophylla, o 

qual apresentou o menor FR. Essa espécie apresentou comportamento ambíguo ao apresentar 

FR menores que 1, como no presente experimento, e FR equiparável ao milho, no 

experimento 1.  Tal comportamento será discutido mais adiante. 

 No experimento 4 (tabela 5), os tratamentos avaliados diferiram das espécies de reação 

conhecida. Em geral, o FR dos eucaliptos foram relativamente baixos, porém observou-se que 

as espécies agruparam-se estatisticamente. E. camaldulensis e E. phaeotricha apresentaram os 

maiores FR dentre os eucaliptos, sendo comparáveis ao algodão. Destaca-se ainda E. 

resinifera e E. robusta, que apresentaram os menores FR e diferiram do algodão. Essa 

segunda espécie apresentou o menor Nem/g, diferindo dos controles positivos. Ambas não 

apresentaram tonalidade escura em sua porção radicular, de forma contrária a E. 

camaldulensis que, de maneira similar a E. saligna, apresentou grande necrose radicular, 

mesmo com uma população relativamente baixa de nematoides inoculados. Outra observação 

é E. phaeotricha, que mesmo ao apresentar FR similar às demais espécies, apresentou Nem/g 

Tratamento Pop. final Fator de 

Reprodução 

Nem/g  

Eucalyptus saligna 87 0,43 b 14 c  

Aldogão ‘Opal’ 1017 4,60 a 85 a  

Soja “Pintado” 1115 4,97 a 294 a  
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estatisticamente idêntico aos hospedeiros controle, diferindo estatisticamente das demais 

espécies. Tal fato é um indicativo que E. phaeotricha é um hospedeiro favorável, porém 

provavelmente em razão do volume radicular reduzido, não conseguiu sustentar uma 

quantidade maior de nematoides por falta de substrato. A massa das raízes teve média: 2,89g, 

enquanto que os outros tratamentos apresentaram médias de 4,01g até 12,46g. Essa variável é 

boa para comparação de tratamentos distintos, principalmente em análises de campo, onde se 

não tem precisão da medida da população inicial. Apesar disso, não fornece informações 

acerca de resistência ou suscetibilidade do hospedeiro (INOMOTO, 2011). 

 

Tabela 4 Fator de reprodução, população final e nematoides por grama de raiz (Nem/g) de Pratylenchus 

brachyurus em 5 espécies de eucalipto, obtidas para o experimento 3, 90 dias após a inoculação 

 

 

 

 

 

 

 

 

Números acompanhados de mesma letra não diferiram estatisticamente (Tukey 5%) 

  

Tratamento Pop. final Fator de 

Reprodução 

Nem/g  

Eucalyptus citriodora 231 2,1 bc 34 bc  

Eucalyptus dunnii x sp 199 1,8 bc 39 bc  

Eucalyptus grandis 177 2,77 bc 15 bc  

Eucalyptus urophylla 130 0,9 c 14 c  

“Urograndis” 405 3,7 b 47 b  

Algodão ‘Delta Opal’ 3103 28,2 a 1100 a  

Crotalaria ochroleuca 0 0 0  
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Tabela 5 - Fator de reprodução, população final e nematoides por grama de raiz (Nem/g) de Pratylenchus 

brachyurus em 4 espécies de eucalipto obtidas para o experimento 4, 90 dias após a inoculação 

 

 

 

 

 

 

 

                         Números acompanhados de mesma letra não diferiram estatisticamente (Tukey 5%). 

Ao se observar os diferentes experimentos, as espécies de eucalipto tendem a se agrupar 

estatisticamente, demonstrando uma certa uniformidade na resposta a P. brachyurus. Apesar 

disso, de todas as espécies de eucalipto testadas, E.urophylla, E. resinifera, E. robusta, E. 

saligna e E. camaldulensis apresentaram os menores FR, sendo 0,9, 0,71, 0,56, 0,43 e 0,86, 

respectivamente. Pelo conceito clássico de Oostenbrink (1966), essas espécies seriam 

consideradas resistentes, por apresentarem FR menor que 1, porém, os eucaliptos são espécies 

de ciclo longo, que levam até 8 anos para o primeiro corte (HIGA et al., 2000) e podem 

permitir o incremento nas densidades populacionais de P. brachyurus, mesmo que 

lentamente. Além disso, essas espécies de eucalipto foram testadas somente em 1 experimento 

neste trabalho e não haviam sido testados anteriormente por outros autores. 

E. urophylla apresentou FR abaixo de 1 apenas no experimento 3, possuindo FR 2,72 e 

2,77, no primeiro e segundo experimento, respectivamente. E. resinifera e E. robusta não 

apresentaram escurecimento da porção radicular e possuíram FR abaixo de 1. Aliado a isso, a 

última espécie apresentou o menor número de nematoide por grama de raiz (Nem/g) do 

experimento, 16 Nem/g. Esses fatos apontam para uma possível resistência e tolerância ao 

nematoide das lesões radiculares, porém é indubitável que mais experimentos com essa 

espécie deverão ser realizados, com a finalidade de confirmar a sua reação a P. brachyurus.  

E. camaldulensis e E. saligna apresentaram seus fatores de reprodução 0,9 e 0,43, sendo 

consideradas plantas com moderada resistência a colonização do nematoide, porém, em 

Tratamento Pop.final Fator de 

Reprodução 

Nem/g  

Eucalyptus camaldulensis 172 0,86 bc 32 bc  

Eucalyptus resinifera 142 0,71 c 36 abc  

Eucalyptus robusta 112 0,56 c 16 c  

Eucalyptus phaeotricha 212 1,06 bc 78 a  

Algodão ‘Delta Opal’ 443 2,22 b 75 ab  

Milho ‘DKB 390’ 827 4,13 a 66 ab  
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ambos os casos, as suas raízes encontravam-se seriamente deterioradas e exibindo grande 

escurecimento radicular, mesmo com uma população inicial relativamente pequena.  Bos e 

Parlevliet (1995) definem que hospedeiros podem demonstrar poucos sintomas, mesmo 

quando submetidas a populações muito altas, sendo assim tolerantes. Por outro lado, existem 

casos, como o observado para E. camaldulensis e E. saligna, onde hospedeiros exibem órgãos 

muito injuriados, mesmo com populações relativamente pequenas, sendo intolerantes.  

Em se tratando de E. saligna, a intolerância poderia corroborar com os dados obtidos 

por Lordello (1969), que observou sintomas severos de P. brachyurus nessa essência florestal, 

onde os sistemas radiculares infestados mostravam-se reduzidos, com áreas necróticas e 

grande descolamento cortical. Para P. brachyurus, a reação de intolerância foi observada em 

alguns genótipos de café, onde notou-se grande dano nas plântulas de Coffea arabica 

desencadeado pela atuação de uma população pequena de nematoides (INOMOTO et al., 

1998).  

Apesar da necessidade de repetições experimentais ou estudos posteriores de 

patogenicidade, E. camaldulensis e E. saligna podem ser consideradas plantas com uma certa 

resistência de acordo com a conceituação clássica de Oostenbrink (1966), por não permitir 

reprodução do nematoide e intolerantes, por não conseguir suportar a atuação do patógeno.  

No decorrer do experimento 2, as temperaturas baixas podem ter desfavorecido o 

desenvolvimento do nematoide. Outros experimentos devem ser realizados com a finalidade 

de verificar a reprodução de P. brachyurus neste eucalipto. 

As espécies com os maiores valores de FR para P. brachyurus foram E. citriodora, E. 

urophylla, E. grandis e o híbrido “urograndis”, sendo eles 3,57, 2,77, 2,77 e 3,7, para as 

espécies supracitadas, sendo os maiores dentre os experimentos de 90 dias.   O escurecimento 

radicular foi presente na maioria dos indivíduos testados. O híbrido “urograndis” apresentou o 

FR igual a 3,7 sendo o tratamento que apresentou o maior valor dessa variável, dentre os 

eucaliptos testados. A associação entre P. brachyurus e diversas espécies de eucalipto já tem 

sido relatada por alguns pesquisadores. Lordello (1967) foi o primeiro a relatar a relação da 

essência florestal com P. brachyurus, onde observou as mudas de E. saligna e E. alba 

apresentando sintomas severos de pratilencose na cidade de Santa Maria da Serra (SP). O 

autor ainda continua relatando que E. citriodora é resistente, já que essas mudas estavam 

vigorosas em meio aos outros eucaliptos deteriorados e sem os sintomas típicos do nematoide. 
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Os dados do presente trabalho, seguindo a classificação tradicional de Oostenbrink (1966), 

mostram que E. citriodora pode ser considerada suscetível por apresentar FR acima de 1.  

Cruz et al. (2003) observou a presença de Pratylenchus. sp. nas raízes de diversos 

eucaliptos, incluindo E. citriodora, E. saligna, E. urophylla e no híbrido “urograndis”, apesar 

de os níveis populacionais do nematoide serem baixos. 

Ferraz (1980) relata que P. brachyurus é hospedado por E. robusta. Essa espécie 

apresentou FR 0,56 (experimento 4) e, pela conceituação clássica de Oostenbrink (1966) 

poderia ser classificada como resistente. Por ter sido testada uma única vez, se faz necessário 

a realização de mais experimentos, afim de comprovar a reação dessa espécie. 

 O mesmo autor explana que, devido a sua larga disseminação em solos paulistas, o 

nematoide das lesões radiculares constitui-se uma das espécies potencialmente mais nocivas a 

eucaliptos. Na mesma linha de pensamento, a região com maior área de florestas plantadas 

compostas de eucalipto é a região central do Brasil, que consiste, também, no local de maior 

incidência do nematoide das lesões radiculares (ABRAF, 2012; FERRAZ, 2010). De fato, são 

necessários mais trabalhos para suplantar a carência de informações envolvendo eucaliptos e 

P. brachyurus, afim de se ter real dimensão da importância epidemiológica desse 

patossistema para outras espécies vegetais. 

As espécies mais utilizadas, no Brasil, são o E.grandis (55%), E. saligna (17%), o 

híbrido “urograndis” (11%) e E. urophylla (9%). Outras espécies, incluindo E. citriodora, 

totalizam 6% (Revista madeira, 2001). E. grandis é a espécie florestal mais plantada no Brasil 

e amplamente utilizada para produção de híbridos, principalmente com E. urophylla (SOUZA 

et al., 2004; COTTERILL e BROLIN, 1997).  Tais espécies, com exceção de E. saligna, 

consistiram nos tratamentos com os maiores fatores de reprodução e são cultivadas em locais 

com maior incidência e favorabilidade do nematoide das lesões radiculares (DIAS, 2010).  As 

florestas plantadas geralmente possuem outras espécies anuais implantadas, tais como 

diversas hortaliças, culturas anuais e frutíferas, que podem ser suscetíveis e intolerantes a ação 

de P. brachyurus (ARMANDO, 2002; GOULART, 2008).  Dentre essas espécies, destaca-se 

a soja como a espécie mais importante do ponto de vista econômico e mais afetada pelo 

nematoide das lesões radiculares. Essa cultura já foi relatada nas proximidades de florestas de 

eucaliptos ou consorciadas com essa essência florestal (INOMOTO, 2013; SOUZA et al., 

2012).  
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Fazendo uma análise holística da relação P. brachyurus e eucalipto, as espécies mais 

utilizadas mostram-se suscetíveis e devidamente implantadas em locais de densidades 

elevadas desse patógeno, de forma consorciada com commodities ou próximas a locais com 

essas culturas suscetíveis e intolerantes, sendo a principal a soja. Em plantios agroflorestais, a 

situação sempre é mais delicada, principalmente com a introdução de culturas anuais, pois o 

sistema torna-se mais estável (devido à presença de árvores) e, em contrapartida, o conjunto 

acaba aumentando a dificuldade para ações essenciais de controle para pestes e doenças 

importantes, sendo. P. brachyurus particularmente problemático para manejo, justamente por 

ser um endoparasita cosmopolita (SCHROTH, 2000; FERRAZ et al., 2012). 

O presente trabalho levanta outra questão relevante, que consiste no tempo de 

permanência do eucalipto durante o cultivo, que é por volta de 8 anos (HIGA, 2000). No caso 

do eucalipto, este tempo inviabiliza o manejo cultural e permite pleno desenvolvimento dos 

nematoides, podendo acarretar densidades populacionais bastante elevadas. Tal fato remete a 

fortes implicações para a epidemiologia e manejo de P. brachyurus, ao passo que esse 

patógeno assume grande importância no panorama atual para esta essência florestal. 

 

2.4.2 Experimento 5 – influência do plantio de soja, milho e algodão nas populações de 

P. brachyurus no eucalipto. 

Tabela 6 -  Fator de reprodução, população final e nematoides por grama de raiz (Nem/g) obtidos para os 

tratamentos “eucalipto”, “algodão + eucalipto”, “milho + eucalipto”, “soja + eucalipto” 

 

 

 

 

 

Números acompanhados de mesma letra não diferiram estatisticamente (Tukey 5%). 

 

Tratamento Pop. final Fator de 

Reprodução 

Nem/g  

A+E 2769 24,95 a 81 a  

M+E  6213 56,48 a 120 a  

S+E 3846 34,96 a 90 a  

E (Controle) 3762 34,20 a 93 a  
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Os dados obtidos no experimento estão expostos na tabela 6.  Tanto o FR quanto o 

Nem/g não diferiram estatisticamente para nenhum dos tratamentos (Tukey a 5% de 

significância). Dessa forma, não houve influência do plantio de outras culturas nas populações 

de P. brachyurus das raízes de E. citriodora, o que de certa maneira é surpreendente. Favoreto 

(2013) discorre em seu texto acerca dos prejuízos causados pela disseminação de P. 

brachyurus em um sistema agroflorestal, principalmente quando mais de um componente é 

hospedeira desse nematoide. A quantidade de substrato fornecida ao nematoide levaria a uma 

acentuada densidade populacional, o que dificultaria o desenvolvimento adequado da cultura 

de interesse. Em contrapartida, ciclos sucessivos de um patógeno em um único hospedeiro 

pode levar a uma seleção de indivíduos mais efetivos no parasitismo desse. De forma similar, 

Kandji et al. (2001) ao observar as populações de Pratylenchus em agroflorestal com 

milho/feijão e Crotalaria, não observou diferença nos tratamentos, que apresentaram 3045 e 

2345 nematoides do gênero Pratylenchus por litro de solo, respectivamente, mesmo havendo 

um declínio com o uso de crotalaria. As espécies do gênero Pratylenchus geralmente possuem 

a capacidade de migrar de raízes infectadas para raízes sadias de plantas diferentes, 

constituindo um importante mecanismo de disseminação (CASTILLO e VOLVAS, 2007). 

Dessa forma, as variações entre valores dos tratamentos do presente experimento podem ser 

atribuídas a essa habilidade.  

Mesmo não havendo diferenças estatísticas entre os tratamentos, outras implicações 

podem ser mencionadas. Como já mencionado anteriormente, Lordello (1967) sugere que E. 

citriodora é resistente e tolerante, por se mostrar vigorosa em solos com alta incidência de P. 

brachyurus.  As variáveis obtidas para E. citriodora para o experimento 1 e 3  foram 3,57  e 

2,1, para  FR e 158  e 34  para Nem/g.  No presente experimento, as médias para o tratamento 

M+E totalizou 56,48 e 120, para FR e Nem/g, respectivamente. O que confirma que este 

eucalipto é um bom hospedeiro ao nematoide das lesões radiculares, ao contrário do que este 

autor sugere. 

É plausível que as diferenças nas variáveis entre os experimentos sejam atribuídas a 

duração desses, já que não houve diferença estatística nos presentes tratamentos testados.  

Sendo assim, as espécies que pelo conceito clássico de Oostenbrink (1966), seriam resistentes, 

por apresentar FR abaixo de 1, necessitariam, na realidade, de um tempo maior para uma 

avaliação mais concreta.  Inomoto (2011), ao estudar a reação de híbridos de milho a P. 

brachyurus, observou que alguns tratamentos classificados como resistentes em análises de 60 
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e 70 dias após a inoculação, em períodos mais longos, de 107 dias, mostrou incremento nas 

populações do nematoide. Seguindo esse raciocínio, as espécies de eucalipto com FR baixo, 

devem ser testadas em períodos mais longos, como E. citriodora ao final de 190 dias, afim de 

melhor representar o ciclo da cultura no campo. Ressalta-se que, apesar de ser uma maneira 

muito confiável para se conhecer a reação da planta ao nematoide, existe a limitação para 

condução em casa de vegetação, já que esses experimentos demandam espaços consideráveis, 

além de esforço acentuado para manuseio do material de grandes volumes radiculares. Apesar 

disso, sugere-se aqui a necessidade de períodos longos para analisar a hospedabilidade de 

Eucalyptus a P. brachyurus.  

Pelos dados observados, pode-se afirmar que esta essência florestal tem uma grande 

capacidade de sustentar grandes populações de P. brachyurus, o que coloca o eucalipto como 

componente importante na sobrevivência e disseminação do nematoide das lesões radiculares. 

2.4.3 Reação de 3 espécies de eucalipto a Meloidogyne incognita raça 3 

Os dados obtidos do experimento estão expostos na tabela 7. Os tratamentos testados 

para M. incognita raça 3 não apresentaram as galhas, exceto o algodão (Anexo 3.A e anexo 

3.B). Os nematoides das galhas consistem em importantes patógenos de diversas culturas e, 

dependendo da região, podem apresentar um dos principais entraves para o cultivo de 

determinadas espécies vegetais (FERRAZ, 2012). M. incognita possui grande expressividade 

no Brasil, atacando diversas culturas, como algodão, batata, milho, café, figo, pêssego, 

repolho, alface, tomate, cenoura, entre outras (SOCIEDADE BRAS. DE NEMATOLOGIA, 

2014).  As galhas contêm geralmente de 3 à 6 células gigantes, também chamados de sítios de 

alimentação, que são estimulados por enzimas do nematoide (AGRIOS, 2005). Essas enzimas 

estimulam o ciclo celular e fragmentam o citoesqueleto, gerando células parenquimáticas do 

cilindro vascular que vão por sucessivas divisões celulares sem passar pela citocinese 

(GHEYSEN e MITCHUM, 2011). Esses sítios obliteram os vasos de xilema, ao passo que 

conferem nutrientes e alimento para o nematoide (AGRIOS, 2005). 
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Tabela 7 -  Fator de reprodução (FR), nematoides por grama de raiz (Nem/g), população final (Pf) e reação de 3 

espécies de eucalipto a M. incognita raça 3 

Variáveis de reprodução (Pf, FR, Nem/g) obtidos para o experimento 6 após 90 dias de inoculação. FR ≥ 1 

indica espécie suscetível e FR< 1 resistente (Oostenbrik, 1966). Números acompanhados de mesma letra não 

diferiram estatisticamente (Tukey 5%). 

 

O fator de reprodução menor que 1 coloca essas espécies de eucalipto como resistentes 

à atuação de M. incognita. Esse fato é reforçado pela ausência de galhas, necessárias para o 

prosseguimento da doença. Ferraz (1980) já relatou que E. grandis, E. saligna e E. urophylla 

são altamente resistentes a M. incognita e M. javanica, onde E. citriodora foi considerada 

tolerante ao segundo nematoide e intolerante ao primeiro. Cruz et al (2003) relata a presença 

de Meloidogyne sp. nas raízes de C. citriodora, E. tereticornis e E. torelliana, porém em 

quantidades muito baixas (40, 8 e 24, respectivamente). Almeida et al. (2012) testou reação 

de clones de eucalipto a M. enterolobii, espécie essa, muito daninha para a cultura da 

goiabeira. Ambas as espécies botânicas são pertencentes à família Myrtaceae e tem como 

centro de origem o continente Australiano (ALMEIDA et al., 2008; PRYOR 1976). Apesar de 

sua agressividade para Psidium guajava L., os três clones testados do eucalipto “urograndis” 

não multiplicaram o nematoide de galha da goiabeira e possuíram FR = 0, sendo altamente 

resistentes ou não hospedeiras. Essas evidências sugerem que a resistência dessas plantas aos 

nematoides de galha é um aspecto conservado dentro das espécies de eucalipto.  

Dada essa alta resistência, P. brachyurus pode ser considerado o nematoide mais 

daninho para as espécies de eucalipto. O comportamento das populações de nematoide em 

condições de campo, em uma SAF, não são afetados apenas pelas espécies consorciadas, que 

podem influenciar esses organismos, mas também por algumas práticas culturais, que podem 

igualmente levar a flutuações na presença destes.  Por exemplo, Herrera et al. (2011) não 

Tratamento Pf FR Nem/g  Reação  

E. citriodora 0 0 0  R  

E. urophylla 0 0 0  R  

“Urograndis” 0 0 0  R  

Algodão ‘Delta Opal’ 3255 16,28 2126,9  Padrão(S) 
 

C. ochroleuca 0 0 0  Padrão(R)  
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observou diferença nas densidades populacionais dos nematoides do gênero Pratylenchus em 

plantio convencional e orgânico, ao passo que Inomoto e Oliveira (2008) relataram que esses 

nematoides toleram um amplo espectro de variação de temperaturas.  Não há dúvidas que 

experimentos em casa de vegetação devam ser realizados para fornecer conhecimentos acerca 

da hospedabilidade destas essências florestais, sendo aconselhado períodos longos para 

avaliação dos ensaios. 

 

2.5 Conclusões 

Das 10 espécies testadas para P. brachyurus, 6 foram suscetíveis e 4 resistentes, pela 

conceituação clássica de Oostenbrink (1966). Ressalta-se que essas não necessariamente são 

resistentes, necessitando um período maior para o estabelecimento do patógeno. Das 3 

espécies de eucalipto testadas para M. incognita raça 3, todas mostraram-se resistentes. As 

espécies consorciadas com eucalipto não influenciaram as populações de P. brachyurus. E. 

citriodora possuiu FR diferente ao ser testado por períodos mais longos. Aconselha-se a 

realização de experimentos com períodos acima de 100 dias para uma correta classificação da 

reação de hospedeiro. Sendo assim o eucalipto é uma opção para aproveitamento de áreas 

muito infestadas com M. incognita raça 3, porém o seu uso mostra-se um risco em áreas 

infestadas com P. brachyurus. 
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ANEXO 1. A -  Figura evidenciando o contraste entre raízes de E. camaldulensis não inoculada 

(abaixo) e inoculada (acima) com Pratylenchus brachyurus.  A planta não inoculada foi 

sobressalente e não foi utilizada em experimentos. A planta inoculada foi utilizada no 

experimento 4. Observar a redução no tamanho da raiz inoculada e sua coloração escura 

devido as lesões necróticas causadas pelo nematoide 

 

                         

                  

ANEXO 1. B -   Figura evidenciando necrose nas raízes de E. saligna causado por P. brachyurus. 

Inoculou-se uma Pi de 500 nematoides para manutenção de inóculo, não havendo 

recuperação desses. Essa espécie parece ser intolerante ao nematoide P. brachyurus 
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A B 

ANEXO 2.A: Observação das lesões radiculares em raízes de algodão (seta) em estereoscópio.  Anexo 2.B: Pratylenchus 

brachyurus parasitando as raízes de E.  citridora (seta). Observação em micróscopio ótico com a coloração de fuccina 

ácida. Ambas as plantas foram oriundas do experimento 3 

ANEXO 3.A: observação do aspecto geral das raízes de algodoeiro infestadas com M. incognita raça 3. 

ANEXO 3.B: Destaque nas galhas presentes nas raízes. Essa espécie foi utilizada como controle positivo no experimento 

6. 

A B 


