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RESUMO 
 

RIBEIRO, V. A. Desempenho de genótipos de algodoeiro quanto à reação ao nematoide 
das galhas. 2018. 61 f. Tese (Doutorado em Genética e Melhoramento de Plantas)–Escola 
de Agronomia, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2018.1 
 

No Brasil, os nematoides causam grande preocupação na agricultura, pois têm 
capacidade de parasitar as raízes de diversas espécies vegetais, o que dificulta o manejo das 
áreas infestadas. Dentre os nematoides, Meloidogyne incognita é o que causa maiores danos 
na cultura do algodão, e a ausência de medidas eficientes de controle pode inviabilizar seu 
cultivo. O uso de cultivares resistentes e de nematicidas são duas formas importantes de 
controle de M. incognita em algodoeiro. Dessa forma, a avaliação de genótipos quanto a 
reação a esse nematoide é de grande importância para a cadeia produtiva, tanto para 
caracterizar o desempenho de genótipos comerciais frente ao nematoide, quanto identificar 
fontes de resistência para programas de melhoramento genético. O uso de nematicidas como 
estratégia de manejo de nematoides é a alternativa mais utilizada em algodoeiro e a avaliação 
de princípios ativos e seus benefícios para a cultura devem ser investigados. Foram 
realizados três estudos para composição desse trabalho. O primeiro teve por objetivo avaliar 
o efeito de nematicidas via tratamento de sementes no controle de M. incognita e na 
qualidade de fibra de genótipos de algodoeiro. O experimento foi conduzido em esquema 
fatorial 3x3, com três níveis para genótipos e três níveis para nematicidas. Os resultados 
obtidos demonstram que o uso de nematicidas promoveu redução da densidade populacional 
de nematoides nas cultivares suscetíveis, mas não melhorou a qualidade de fibra dos 
genótipos avaliados, porém houve diferença significativa na qualidade de fibra entre os 
genótipos. O segundo avaliou o comportamento de genótipos de algodoeiro quanto a reação 
ao nematoide das galhas (M. incognita). Foram avaliados vinte e cinco genótipos de 
algodoeiro em duas áreas produtoras de algodão, naturalmente infestadas com nematoide 
das galhas. Os genótipos GA1201B3 e M-315RNR tiveram melhor desempenho entre os que 
possuem resistência genética, e os genótipos TMG81WS, FM982GL, BRS368RF e EB3813 
tiveram desempenho superior dentre os genótipos comerciais e que não possuem genes de 
resistência ao nematoide das galhas. E, o terceiro teve por objetivo caracterizar a distribuição 
de inóculo inicial de M. incognita, em área naturalmente infestada, e relacionar com a 
densidade populacional desse nematoide no sistema radicular de algodoeiro. Observou-se 
ausência de correlação entre a quantidade de nematoides no inóculo inicial e nas raízes de 
genótipos de algodoeiro. Assim, a utilização do inóculo inicial se mostrou ineficiente para 
estimação da população de nematoides que efetivamente parasitará as raízes de genótipos de 
algodoeiro. 
 
Palavras-chave: Meloidogyne incognita, Gossypium hirsutum, resistência genética, 
nematicidas, distribuição de nematoides. 



 

 

ABSTRACT 

 

RIBEIRO, V. A. Performance of cotton genotypes for resistance to root-knot nematode. 
2018. 61 p. Thesis (Doctorate degree in Genetics and Plant Breeding)–Agronomy College, 
Federal University of Goiás, Goiânia, 2018.   

 

In Brazil, nematodes cause damage in agriculture, since it has ability to parasitize 
roots of several plant species, so the management of infested areas is dificult. M. incognita 
causes major damage in cotton, and the absence of effective control measures could prevent 
its cultivation. Use of resistant cultivars and nematicides are two ways to control M. 

incognita in cotton. Thus, the evaluation of genotypes for reaction to nematode it is important 
for cotton crop, both to characterize the performance of commercial genotypes to nematode, 
as identifying sources of resistance for breeding programs. use of nematicides as nematode 
management strategy is the alternative most used on cotton and the evaluation of active 
ingredients and their benefits for culture should be investigated. Three studies were 
conducted for the composition of this work. The first was to evaluate the effect of 
nematicides in seed treatment to control M. incognita and fiber quality in cotton genotypes. 
The experiment was conducted in a 3x3 factorial, with three levels for genotypes and three 
levels for nematicides. Use of nematicides reduced population density of nematodes in 
susceptible cultivars, but did not improve fiber quality in cotton genotypes. However, a 
significant difference in fiber quality between genotypes. The second evaluated cotton 
genotypes response to root-knot nematode. Twenty-five cotton genotypes were evaluated in 
two cotton producing areas, naturally infested to root-knot. GA1201B3 and M-315RNR 
genotypes had best performance among those having genetic resistance, and TMG81WS, 
FM982GL, BRS368RF and EB3813 had superior performance among commercial 
genotypes that do not have resistance genes. The third aimed to characterize the distribution 
of initial inoculum of M. incognita, in naturally infested area, and relate to population density  
of nematode in cotton root. There was no correlation between initial inoculum and  nematode 
in cotton root genotypes. Thus, use of initial inoculum was inefficient for estimating 
nematode population that effectively infect root of cotton genotypes. 
 

Key words: Meloidogyne incognita, Gossypium hirsutum, genetic resistance, nematicides, 
nematode distribution. 



 

 

 
 
 
 
 
INTRODUÇÃO GERAL 

 

O algodoeiro (Gossypium hirsutum L.) é a principal cultura produtora de fibra 

no mundo, e sua produção, no Brasil, ocupa lugar de destaque. O país é quinto maior 

produtor e o terceiro maior exportador mundial de algodão (ICAC, 2014). Na safra 

2017/2018 a área plantada de algodão no país é de 1.176 mil hectares, e as projeções são de 

produção de 4.897,4 mil toneladas de algodão em caroço, e produtividade de 4.164 kg de 

algodão em caroço por hectare (Conab, 2018). 

Dentro do contexto da cadeia produtiva do algodoeiro, no Brasil, os nematoides 

causam grande preocupação, sobretudo pelo fato de serem parasitas polífagos, que 

dificultam o manejo das áreas infestadas. Muito disso decorre do modelo atual de exploração 

agrícola adotado na região central do país, que utiliza culturas anuais em grandes áreas, por 

vários anos, com tráfego intenso de máquinas e implementos agrícolas (Galbieri & Asmus, 

2016). É de conhecimento geral que isto contribui para a dispersão e o aumento das 

populações de nematoides nessas áreas.  

Dentre os nematoides que parasitam as plantas de algodoeiro, o nematoide das 

galhas (Meloidogyne incognita) é um dos que causam maiores danos (Inomoto, 2006; Asmus 

et al., 2011). Seu parasitismo, na ausência de medidas eficientes de controle, pode 

inviabilizar economicamente a cultura (Galbieri et al., 2011). Estima-se que as áreas 

infestadas por M. incognita, com perdas significativas de produtividade, representem cerca 

de 10% do total cultivado com algodão no país (Fuzatto et al., 1994; Galbieri et al., 2009; 

Asmus et al., 2011). 

A utilização rotineira de cultivares suscetíveis é um dos principais fatores que 

favorecem o aumento das populações de nematoides (Cia et al., 1997; Robinson, 1999). 

Nesse sentido, a adoção de cultivares resistentes torna-se a medida de controle mais eficiente 

(Koenning et al., 2001; Starr et al., 2007), visto que tão somente as práticas de rotação com 

culturas não hospedeiras de nematoides e o uso de nematicidas apresentam limitações 

técnicas e econômicas (Cheavegato et al., 2001; Starr et al., 2007; Galbieri et al., 2011). 

Acresce-se o fato de a resistência genética em alto nível encontrar-se apenas em 
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germoplasma exótico ou em linhagens com introgressão deste material, mas ainda não 

melhoradas (Robinson, 1999; Koenning et al., 2001). Esses genótipos, como se sabe, apesar 

de possuírem tal resistência, apresentam atributos agronômicos pouco favoráveis para os 

níveis tecnológicos atualmente adotados na cotonicultura nacional. Logo, há necessidade de 

estudos para avaliar e identificar genótipos adaptados, que apresentem níveis satisfatórios de 

resistência a M. incognita.  

Uma das técnicas mais utilizadas para controle de nematoides é o uso de 

nematicidas, e sua utilização no tratamento de sementes é a alternativa com menor impacto 

ambiental. O uso de nematicidas via tratamento de sementes promove a proteção do sistema 

radicular das plantas durante o período mais crítico, que corresponde a fase de 

estabelecimento da cultura no campo. Entretanto, o uso isolado do tratamento de sementes 

com nematicidas não garante proteção completa contra os danos causador por nematoides 

(Starr et al., 2007). 

Neste contexto, a investigação científica acerca do comportamento de genótipos 

de algodoeiro ao nematoides das galhas, bem como o uso estratégia de controle como 

resistência genética e uso de nematicidas são de suma importância para as correspondentes 

ações no manejo de nematoides em algodoeiro. Assim, o presente estudo teve como 

objetivos: i) Avaliar o comportamento de genótipos de algodoeiro em relação a nematoide 

das galhas; ii) Identificar genótipos mais promissores para serem utilizados em programa de 

cruzamentos visando a incorporação de resistência genética em germoplasma elite adaptado 

às condições climáticas do Brasil; iii) Avaliar associação de genótipos e tratamento de 

sementes na redução da densidade populacional do nematoide das galhas em algodoeiro; iv) 

Avaliar a distribuição dos nematoides em experimentos de campo e verificar seu potencial 

de infecção em algodoeiro. 
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1.1 A CULTURA DO ALGODÃO 

 

O algodoeiro é uma planta dicotiledônea que pertencente à família Malvaceae, 

gênero Gossypium. Este gênero é composto por 46 espécies diploides (genomas A-B-C-D-

E-F-G-K), cinco espécies alotetraploides (genoma AD). As espécies diploides são 

originárias de regiões tropicais e subtropicais na África, Ásia, América e Austrália. As 

espécies alotetraploides têm sua origem em regiões tropicais e subtropicais nas Américas 

(Fryxell, 1992; Wendel et al., 2009).  

O algodoeiro cultivado no mundo é quase, em sua totalidade (95%) oriundo de 

duas espécies: Gossypium hirsutum e Gossypium barbadense. A espécie G. hirsutum, 

também conhecida como algodoeiro herbáceo ou algodoeiro upland, é a mais plantada no 

mundo, responsável por 90% da produção mundial. A espécie G. barbadense responde por 

5% da produção mundial, uma vez que existem nichos de mercado específicos (Cia et al., 

1999). Existem duas espécies diploides que possuem valor comercial Gossypium arboreum 

e o Gossypium herbaceum, no entanto pouco cultivadas (Farias, 2005). 

O algodoeiro herbáceo possui porte subarbustivo e crescimento indeterminado 

e, para fins comerciais, foi adaptado como planta anual. Suas folhas possuem nectários em 

sua face inferior e na base das flores, além de glândulas produtoras de gossipol, uma 

substância tóxica a insetos e animais não ruminantes (Penna, 2005). Suas flores são 

hermafroditas e possuem os filetes das anteras ligadas à coluna estaminal que envolve o 

estilete até a base do estigma. Os ovários possuem de três a cinco carpelos, cada um contendo 

vários óvulos. Os grãos de pólen são liberados pelas anteras no momento da antese floral, 

permanecendo viáveis por doze horas; são relativamente grandes e permanecem aderidos 

uns aos outros, impossibilitando sua dispersão pelo vento. Assim, a polinização cruzada 

ocorre por meios de insetos polinizadores, sendo que no Brasil o principal agente polinizador 

é a abelha (Apis mellifera). 

O algodoeiro possui número variável de capulhos, entretanto, nos sistemas de 

produção de alto nível tecnológico preconiza-se dez capulhos por planta. Cada capulho 

possui de três a cinco carpelos que contém em média 32 sementes. Suas sementes são 

cobertas por dois tipos de células diferenciadas que constituem as fibras longas (fiáveis) e as 

curtas (não fiáveis) (Farias et al., 1996; Penna, 2005). O comprimento de fibras fiáveis varia 

de acordo com a espécie. Em G. hirsutum o comprimento da fibra varia de 25,4 mm a 34,9 
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mm; em G. barbadense o comprimento da fibra fiável é maior que 35 mm (Fuzatto, 1999; 

Carvalho, 2009). 

O algodoeiro se reproduz por autofecundação, existindo uma taxa de fecundação 

cruzada que depende, da quantidade de insetos polinizadores presentes nas condições de 

cultivo e das condições ambientais. As taxas de fecundação cruzada foram estimadas por 

diversos autores, variando de 5% a 75%. Dessa maneira, em programas de melhoramento 

genético do algodoeiro há como regra básica a polinização controlada, seja pelo amarrio de 

botões florais, utilização de barreiras físicas ou isolamento espaço-temporal. Essa atividade 

é imprescindível na manutenção da pureza genética de linhagens e cultivares; em lavouras 

para produção de sementes, onde muita das vezes há cultivares diferentes em distancias 

inferiores a trezentos metros, adota-se o descarte de bordaduras (Gridi-Papp, 1965; Moresco, 

2001; Freire, 2002; Barroso et al., 2005; Farias, 2005). 

 

1.2 CLASSIFICAÇÃO E BIOLOGIA DO GÊNERO Meloidogyne 

 

Os nematoides formadores de galha pertencem ao Filo Nematoda; Classe 

Chromadorea; Ordem Rhabditida; Família Meloidogynidae; Gênero Meloidogyne (De Ley 

& Blaxter, 2002). Segundo Perry (2009), foram descritas 106 espécies desse gênero. 

Os nematoides do gênero Meloidogyne são endoparasitas obrigatórios e 

hospedam-se em mais três mil espécies de plantas. Como agravante, além dos danos 

causados pelo parasitismo, a lesão formada ainda serve como porta de entrada para fungos e 

bactérias. Esse patossistema torna-se muito prejudicial às plantas infectadas, causando queda 

de produção nas mais diversas espécies de plantas (Castagnone-Sereno, 2002). 

O ciclo de vida desse gênero completa-se sob temperatura de 27°C, e entre 22 e 

30 dias. No entanto, esses nematoides cessam completamente suas atividades metabólicas 

vitais em temperatura acima de 40°C ou inferiores a 5°C (Ferraz, 2001). O ciclo de vida 

consiste em seis estádios biológicos: ovo, quatro fases juvenis (J1, J2, J3 e J4) e adulto. 

O ciclo inicia-se com a oviposição (ovo unicelular) pela fêmea. Dentro de pouco 

tempo o ovo começa seu processo de divisão celular e desenvolvimento, até a formação do 

chamado juvenil de primeiro estádio (J1). Ainda dentro do ovo ocorre a primeira ecdise, 

originando o juvenil de segundo estádio (J2), que eclode perfurando a casca do ovo com seu 

estilete, passando a migrar-se livremente no solo a procura de raízes de plantas hospedeiras. 

Os nematoides no estádio J2 e os machos podem se mover livremente no solo. As formas 
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juvenis de segundo estágio sobrevivem no solo em estado quiescente por longos períodos. 

Entretanto, durante o período quiescente consomem suas reservas nutricionais estocadas no 

intestino e, com isso, podem ter sua capacidade de infecção reduzida. Os J2 são atraídos até 

seus hospedeiros pelos exsudatos provindos das raízes das plantas. O entendimento acerca 

do estímulo proporcionado por estes exsudados para os nematoides ainda não está 

completamente elucidado. No entanto, sabe-se que alguns compostos orgânicos e 

inorgânicos excretados pelas raízes, no solo, e podem influenciar esses parasitas. Dentre 

estes compostos está o dióxido de carbono, que têm sua importância reconhecida como fator 

de atração de nematoides (Karssen & Moens, 2006; Moens et al., 2009). 

De maneira geral, os nematoides penetram as raízes das plantas imediatamente 

após o contato. A penetração ocorre próxima à coifa da raiz, mas também pode ocorrer em 

outros sítios. Ocorre pela combinação entre a injúria física causada pelo estilete e a 

decomposição dos tecidos por enzimas celulíticas e pectolíticas que se depositam no local 

de infecção dos nematoides. Após a penetração na raiz, os nematoides migram nos espaços 

intercelulares do córtex, na região de diferenciação celular. Essa migração causa a destruição 

da lamela média e, assim, ao longo do caminho de migração as células tornam-se distendidas; 

embora dificilmente se percebem sinais de alimentação pelo nematoide. Para contornar a 

barreira formada pela endoderme eles se movem em direção ao ápice radicular; em seguida, 

percorrem o cilindro vascular até a zona de diferenciação e tornam-se imóveis no tecido 

cortical onde estabelecem seu sítio de alimentação, resultando na formação das células 

gigantes (ou células alimentadoras). A região cefálica do nematoide fica embebida na 

periferia do tecido vascular e o resto do corpo fica no córtex paralelo ao eixo longitudinal da 

raiz (Taylor & Sasser, 1983; Williamson & Kumar, 2006). 

Após a penetração na raiz do hospedeiro e estabelecimento do sítio de 

alimentação, os nematoides ainda em estádio J2 sofrem mudanças morfológicas, passando 

por três ecdises se transformando em juvenis de terceiro (J3) e quarto (J4) estágios e, 

finalmente, em adultos. A fêmea adulta, em seu formato periforme, começa a se alimentar e 

secreta uma massa gelatinosa dentro da qual deposita seus ovos; ali ela permanece até findar 

o seu ciclo. A mudança de forma dos machos ocorre na última ecdise. Nesse período os 

juvenis J4 sofrem metamorfose e seus corpos se alongam assumindo forma vermiforme. No 

sítio de alimentação, as células adjacentes às células gigantes sofrem distúrbio hormonal, 

levando à hiperplasia e hipertrofia, dando origem às galhas, principal sintoma causado por 

nematoides do gênero Meloidogyne (Karssen & Moens, 2006; Williamson & Kumar, 2006; 
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Moens et al., 2009). Todo o ciclo de vida do nematoide das galhas pode ser observado na 

Figura 1. 

 

Figura 1. Ciclo de vida do nematoide das galhas, gênero Meloidogyne (Fonte: Coyne et al., 
2007).  
 

Nesses nematoides, o número de gerações por ano varia de acordo com a espécie 

e a disponibilidade de alimento; mas, de maneira geral, ocorrem muitas gerações. Os ovos 

de Meloidogyne são depositados na referida matriz gelatinosa, que proporciona proteção aos 

ovos frente a inimigos naturais e, também, atua como sinalizador de condições externas 

desfavoráveis. Por isso, o nematoide pode sobreviver no solo por longos períodos (Karssen 

& Moens, 2006). 

 

1.3 RELAÇÃO PLANTA-PATÓGENO 

 

1.3.1 Reação do hospedeiro ao patógeno 
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As plantas suscetíveis ao nematoide das galhas reagem às secreções produzidas 

pelos parasitas por meio de mudanças morfológicas e fisiológicas, formando as células 

gigantes. Em média, seis células gigantes constituem o sítio de alimentação do nematoide, 

que, por sua vez, se estabelece no floema ou no parênquima adjacente. A remoção dos 

solutos das células gigantes pode ser um dos estímulos necessários para manter o 

metabolismo celular ativo. Caso o hospedeiro não responda à formação do sítio de 

alimentação, o nematoide não se desenvolve e, consequentemente, morre por inanição. No 

entanto, se possuir reservas alimentares suficientes, ele pode migrar para fora e penetrar em 

outra raiz (Abad et al., 2003; Karssen & Moens, 2006; Perry et al., 2009). 

As células gigantes sofrem repetidas endomitoses induzidas pelo nematoide, sem 

que haja citocinese. Isso proporciona a divisão dos núcleos sem a formação de novas paredes 

celulares. No início do desenvolvimento destas células a endomitose de diferentes núcleos 

ocorre de maneira sincronizada. Em células gigantes mais desenvolvidas, a divisão 

sincronizada dos núcleos pode não ser constante. Há aumento do conteúdo citoplasmático e 

a célula expande-se lateralmente. As paredes celulares das células no sítio de alimentação 

são aparentemente contínuas. Entretanto, existem áreas mais finas e mais grossas ao longo 

de uma mesma parede celular. O aumento da demanda de alimentação do nematoide, devido 

ao aumento na produção de ovos, provoca o aumento também da atividade metabólica no 

citoplasma da célula gigante. Os núcleos das células gigantes chegam a ter 14 a 16 vezes 

mais DNA do que núcleos de células não infectadas (Abad et al., 2003; Karssen & Moens, 

2006; Perry et al., 2009). 

Paralelamente ao estabelecimento do sítio de alimentação, os tecidos radiculares 

em torno do nematoide passam por hiperplasia e hipertrofia, causando as galhas nas raízes, 

comumente associadas à infecção por nematoides do gênero Meloidogyne. As galhas 

começam a se desenvolver no primeiro ou segundo dia após a penetração de juvenis J2. O 

tamanho das galhas está associado ao hospedeiro, ao número de J2 que concluíram a 

penetração e a espécie do nematoide; entretanto, a sua formação não é essencial para o 

desenvolvimento do nematoide (Abad et al., 2003; Karssen & Moens, 2006; Perry et al., 

2009).  

O uso de reguladores de crescimento nas plantas tem implicação no 

desenvolvimento do sítio de alimentação e, consequentemente, sobre o desenvolvimento das 

galhas. As auxinas têm sido identificadas em maior concentração nos tecidos de raízes onde 

há galhas, em comparação com tecidos não infectados. O aumento de citocininas também 
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pode ser observado em plantas infectadas por nematoides do gênero Meloidogyne. Assim, a 

aplicação desses reguladores de crescimento em plantas resistentes pode reverter uma 

resposta de resistência da planta ao patógeno, tornando-as suscetíveis. O etileno também 

pode estar associado à formação de galhas. Este hormônio está envolvido na hipertrofia do 

parênquima cortical durante a formação das galhas (Karssen & Moens, 2006). 

 

1.3.2 Virulência e patogenicidade do gênero Meloidogyne 

 

No gênero Meloidogyne há muita variação interespecífica (Castagnone-Sereno, 

2006). Essa variação pode ser expressa na interação planta-patógeno, em três níveis, as 

condições não hospedeira, agressiva e virulenta. Assim, pode-se realizar a diferenciação de 

raças por meio da avaliação de infecção nos hospedeiros diferenciadores. O espectro de 

hospedeiros que leva à diferenciação de raças foi descrito para algumas espécies como: M. 

incognita, M. arenaria (Sasser, 1980) e M. chitwoodi (Mojtahedi et al., 1988). A 

agressividade é a habilidade do nematoide de causar doença (galhas) em hospedeiros 

suscetíveis em um determinado tempo. A virulência é a habilidade positiva ou negativa que 

o nematoide possui em causar doença (galhas) no hospedeiro. E, na condição virulenta, 

existe a interação de genes de virulência com genes de resistência, que são respectivos no 

parasita e no hospedeiro (Hussey & Janssen, 2002). 

Experimentos em condições controladas mostraram que a proporção de 

nematoides virulentos aumenta gradativamente após cada ciclo de seleção em plantas de 

tomate resistente (Netscher, 1977). As espécies M. incognita, M. arenaria e M. javanica se 

reproduzem por partenogênese mitótica; assim, outros mecanismos de recombinação 

genética devem ser responsáveis pelo aumento da virulência nessas populações (Hussey & 

Janssen, 2002).  

Há relatos de suplantação da resistência em populações naturais de nematoides, 

demonstrando a habilidade do patógeno em desenvolver mecanismos de adaptação a genes 

de resistência (Castagnone-Sereno, 2002). Segundo Muniz et al. (2009), em cafeeiro houve 

suplantação da resistência na cultivar IAPAR 59, portadora do gene de resistência Mex-1, 

por uma população de M. exigua, em campo, sem que houvesse exposição precedente da 

cultivar ao nematoide. Em algodoeiro também foi relatado a seleção de populações 

virulentas de M. incognita, após sucessivos plantios com a cultivar NemX, portadora de 

genes de resistência. Isto ocorreu nos Estados da Califórnia (Ogallo et al., 1997) e do Texas 
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(Zhou et al., 2000), nos Estados Unidos. Assim, torna-se importante a identificação de 

múltiplas fontes de resistência, que podem ser usadas em rotação ou para piramidação de 

genes em cultivares comerciais. 

 

1.4 RESISTÊNCIA DE PLANTAS A PATÓGENOS 

 

A resistência de plantas a patógenos é definida como a habilidade da planta em 

inibir ou impedir a reprodução do parasita (Agrios, 2005). Em nematoides a resistência da 

planta pode ser pré-infectiva ou pós-infectiva. A primeira ocorre antes da penetração do 

nematoide na superfície das raízes, e ocorre devido à produção de exsudados radiculares 

com capacidade repelente ou tóxica ao nematoide; ou, ainda, pela não penetração do 

nematoide devido a condições físicas adversas das raízes (Roberts et al., 1998). A resistência 

pós-infectiva manifesta-se após a penetração do nematoide nos tecidos da planta. É uma 

resistência ativa, determinada pela interação entre patógeno e hospedeiro (Roberts et al., 

1998). As plantas resistentes não permitem o parasitismo pelos nematoides, ou seja, 

bloqueiam a penetração na raiz ou não permitem o desenvolvimento e a reprodução do 

parasita; dessa forma, não ocorre a multiplicação do nematoide. Ademais, a resistência pode 

ser moderada ou alta (Roberts, 2002).  

No que tange ao controle genético, a resistência pode ter herança governada por 

um único gene (monogênica), por alguns genes (oligogênica) ou por vários genes 

(poligênica) (Roberts, 2002). Também pode ser classificada como resistência vertical, que é 

específica à determinada raça do patógeno, ou resistência horizontal, que é efetiva para todas 

as raças do patógeno (Vanderplank, 1978). A resistência vertical, geralmente, é controlada 

por um gene ou poucos genes de grande efeito. Já a resistência horizontal geralmente é 

poligênica, determinada por vários genes de pequeno efeito, que conferem nível quantitativo 

à resistência. Esta, em geral, é mais durável à pressão exercida pela população de nematoides 

(Flor, 1971).  

O termo suscetibilidade é usado como oposto à resistência. Plantas susceptíveis 

permitem mais facilmente o desenvolvimento do nematoide e com alta reprodução. A 

tolerância é habilidade da planta em permitir a invasão e a reprodução do nematoide, porém, 

sem apresentar danos econômicos significativos. Assim, intolerância é utilizada para 

descrever plantas que, quando infectadas, possuem crescimento retardado ou morrem, ou, 



19 

ainda, reduzem drasticamente sua produtividade. Assim, plantas suscetíveis podem ser 

intolerantes ou tolerantes aos nematoides (Roberts, 2002). 

 

1.5 MECANISMOS DE RESISTÊNCIA A NEMATOIDES EM ALGODOEIRO 

 

Estudos histopatológicos e bioquímicos relacionados à resistência do algodoeiro 

a nematoides tem sido realizados extensivamente. Na maior parte dos casos, os juvenis J2 

invadem as raízes de plantas resistentes e migram através de seus tecidos, da mesma forma 

como em plantas suscetíveis. No entanto, em plantas resistentes o desenvolvimento do sítio 

de alimentação é inibido e o nematoide é incapaz de completar o seu ciclo de vida. Em alguns 

casos, plantas resistentes exibem reação de hipersensibilidade, que resulta no colapso e 

morte programada das células (apoptose) próximas ao nematoide, impossibilitando a sua 

penetração. A seguir são expostos dois estudos clássicos relacionados a mecanismos de 

resistência em algodoeiro. 

Jenkins et al. (1995) compararam três níveis de resistência ao nematoide das 

galhas, nas cultivares M-315 (resistente), M-78 (moderadamente resistente) e M-8 

(suscetível), quanto ao processo de infecção e desenvolvimento de galhas nas raízes. Foi 

observado que a penetração de J2 nos três genótipos foi similar, porém, a maior parte 

daqueles que penetraram nas raízes da cultivar M-315 não conseguiram se desenvolver e 

atingir os estádios J3 e J4; além disso, houve produção de pequenas e poucas galhas. 

Evidenciou-se, desta maneira, que o estágio crítico para o desenvolvimento do nematoide no 

genótipo resistente ocorreu aos seis dias após a infecção (transição de J3 para J4) e, 

provavelmente, outra vez aos 24 dias (transição de fêmeas jovens para fêmeas adultas com 

ovos). Portanto, estes podem ser os momentos em que os genes de resistência dessa cultivar 

estavam ativamente expressos. Na cultivar M-78 o estágio crítico de desenvolvimento do 

nematoide ocorreu aos 24 dias. De acordo com os autores, o genótipo M-78 possui apenas 

um dos genes de resistência, pois, a maioria dos genes que operam em estágios iniciais no 

acesso resistente M-315 são ausentes no genótipo M-78 (McClure et al., 1974). Entretanto, 

os genes ativos aos 24 dias podem ser os mesmos nas cultivares M315 e M-78 (Jenkins et 

al., 1995). 

Callahan et al. (1997) identificaram uma proteína que se acumulava dentro de 

galhas imaturas em raízes de plantas resistentes ao nematoide das galhas. Essa proteína foi 

nomeada como MIC3 (Meloidogyne Induced Cotton 3). Zhang et al. (2003) identificaram a 
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sequência de DNA genômico correspondente a essa proteína, bem como o gene, também 

nomeado de MIC3. Esses autores confirmaram o acúmulo de mRNA do gene MIC3 e 

proteína dentro das galhas em raízes de plantas resistentes. 

Wubben et al. (2008) analisaram o acúmulo dessa proteína em galhas das 

cultivares M-315 (resistente) e M-8 (suscetível) aos 14, 21, 28 e 35 dias após a inoculação. 

Na avaliação realizada aos 14 dias foi observado que houve penetração de J2, em níveis 

similares, nas raízes das duas cultivares. Porém, a indução de MIC3 foi significativamente 

maior no genótipo resistente, em relação ao suscetível. Aos 21 dias estágios tardios de J2 e 

J3 foram observados nos tecidos de galhas das duas linhagens, mas, o nível de transcrição 

da proteína MIC3 no genótipo M-315 foi oito vezes maior do que na M-8, indicando ação 

da proteína após a formação do sítio de alimentação na cultivar resistente. Aos 28 dias não 

foi observado aumento no tamanho de galhas do genótipo M-315, em relação ao tempo 

anterior; já as galhas do genótipo M-8 cresceram normalmente. A avaliação histopatológica 

revelou que juvenis J2 desenvolveram-se até o estádio J4 na cultivar susceptível (M-8), mas 

não ocorreu progresso no desenvolvimento dos nematoides em M-315. Aos 35 dias, 

observaram fêmeas completamente desenvolvidas e produção de ovos na cultivar suscetível, 

porém esse desenvolvimento não foi observado nas raízes da cultivar resistente. 

 

1.6 FONTES DE RESISTÊNCIA EM ALGODOEIRO 

 

Há poucas cultivares de algodoeiro resistentes ao nematoide das galhas, e com 

bom potencial produtivo e de qualidade de fibra, que atendam às exigências atuais do 

mercado. Nos Estados Unidos, segundo Starr et al. (2007), as únicas cultivares comerciais 

de algodão resistentes ao nematoide das galhas, atualmente disponíveis, são: Acala NemX e 

Stoneville 5599BR, adaptadas às áreas de produção na região Oeste; e Paymaster 1560 e 

Stoneville LA887, adaptados à região Sul do país. Ressaltam ainda que a única cultivar que 

apresenta nível moderado de resistência e continua sendo utilizada pelos produtores de 

algodão na Califórnia é a Acala NemX; as demais são consideradas obsoletas em potencial 

produtivo, atributos agronômicos ou qualidade de fibra. A eficiência da cultivar Acala 

NemX também foi destacada por Ogallo et al. (1999), que, após plantio por três anos 

consecutivos, observaram produtividade estável nesta cultivar, enquanto, em cultivares 

suscetíveis, a produtividade declinou em 30%. 
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Apesar das poucas cultivares resistentes, várias linhagens altamente resistentes 

têm sido disponibilizadas. Entre elas destaca-se Auburn 623 RNR, resultante do cruzamento 

entre Clevewilt 6 e Wild Mexican Jack Jones. Outra linhagem é Auburn 634 RNR, 

desenvolvida a partir do cruzamento entre Auburn 623 RNR e Auburn 56. A linhagem 

Auburn 634 RNR tem sido utilizada para se desenvolver uma série de linhagens resistentes, 

entre as quais M-120 RNR, M315, conforme ilustra a Figura 2 (McPherson et al., 2004; 

Robinson et al., 2001).  

Segundo Robinson et al. (2001), as linhagens resistentes LA RN 4-4 e LA RN 

1032 e a cultivar Stoneville LA 887 foram desenvolvidas a partir de cruzamentos envolvendo 

a linhagem Clevewilt 6, provável doador da resistência desses genótipos. Na Califórnia, as 

cultivares Acala NemX e Acala NemX HY foram liberadas, com resistência derivada da 

linhagem N6072, cuja origem da resistência não é clara (Hyer & Jorgenson, 1984; Oakley, 

1995; Robinson et al., 2001).  

 

Figura 2. Representação diagramática da origem da resistência de cultivares e linhagens de 
algodoeiro a M. incognita (Fonte: Robinson et al., 2001). 

 
Segundo Robinson et al. (2001), existem três principais fontes de resistência ao 

nematoide das galhas em algodoeiro. A fonte de resistência moderada da cultivar Acala Nem 

X, que é de origem desconhecida; a resistência moderada da cultivar Stoneville LA887, 

oriunda do acesso Clevewilt 6; e o alto nível de resistência do acesso Auburn 623 RNR, 
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oriundo de segregação transgressiva no cruzamento entre dois acessos moderadamente 

resistentes, Clevewilt 6 e Wild Mexican Jack Jones. 

No Brasil, Carneiro et al. (2005) avaliaram seis genótipos de algodoeiro 

disponibilizados pelo Instituto Agronômico de Campinas (IAC) e selecionados em 

condições de campo para resistência a M. incognita raça 3. Entre os genótipos avaliados, 

concluíram que IAC 20-233 e IAC 20 RR-98/409 são moderadamente resistentes, e IAC 

96/414 mostra-se resistente ao patógeno. Quanto à origem genética da resistência dos 

genótipos do IAC, pode-se verificar que todos se originaram da cultivar americana Auburn 

56. Essa cultivar foi introduzida e estudada no Brasil na década de 1960 e utilizada como 

fonte de resistência genética ao complexo F. oxysporum f. sp. vasinfectum. x M. incognita 

(Fusnem), com bons resultados. As cultivares IAC 17, IAC 20 e, as mais recentes, IAC 23 e 

IAC 24 foram também originadas de seleção genealógica a partir de Auburn 56. Nos Estados 

Unidos, a cultivar Auburn 56 é considerada ultrapassada por apresentar resistência 

intermediária ao complexo Fusnem, e há tempo já foi substituída por outras fontes de 

resistência, como Auburn 623 RNR e 634RNR, que apresentam altos níveis de resistência a 

M. incognita (Koenning et al., 2001). 

Outro relato de resistência foi apresentado por Goldfarb et al. (2003), que 

avaliaram 23 linhagens do programa de melhoramento da Embrapa Algodão, mais três 

cultivares comerciais, também quanto à reação ao complexo Fusnem. Os autores observaram 

que a cultivar IAC-23 e as linhagens CNPA GO 2000-130 e CNPA GO 2000-1148 

destacaram-se por apresentar resistência ao este complexo de patógenos. 

Mota et al. (2014) identificaram novas fontes de resistência a M. incognita em 

algodoeiro. Uma delas o acesso CIR 1348 de Gossypium barbadense, e a outra o acesso TX 

25 de Gossypium hirsutum. Em CIR 1348 há, pelo menos, dois mecanismos envolvidos na 

resistência, um aos sete dias após a inoculação e outro aos 21 dias após a inoculação. Em 

TX 25 foi evidenciado um mecanismo de resistência com ação aos 14 dias após a inoculação. 

 
1.7 CONTROLE QUÍMICO DE NEMATOIDES EM ALGODOEIRO 

 

O manejo de nematoides no algodoeiro apresenta dificuldade, tal qual em outras 

culturas que são cultivadas em áreas de grande extensão. Isso ocorre porque existem poucas 

alternativas viáveis para promover o controle desses parasitas. Além da rotação de culturas 
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não hospedeiras, e o uso de cultivares resistentes, o manejo químico é uma opção viável e 

eficaz em lavouras de algodão (Mueller et al., 2012). 

Historicamente, o uso de nematicidas químicos iniciou-se nos EUA com os 

produtos fumigantes a partir da década de 1940 (Schimitt, 1985). Esses produtos 

apresentavam eficiência no controle de nematoides, porém apresentavam amplo espectro de 

ação, causando grande distúrbio ambiental (Spurr, 1985). Apesar da eficiência no controle 

de nematoides, as dificuldades de aplicação, aliadas aos elevados custos, além do grande 

risco ambiental que tais produtos apresentavam, acarretou na redução de sua utilização na 

cultura do algodão (Starr et al., 2007). 

A partir da década de 1970 foram disponibilizados comercialmente os 

nematicidas não fumigantes, os organofosforados e carbamatos, reconhecidos como 

nematicidas menos tóxicos em relação aos da geração anterior, os fumigantes. Esse grupo 

apresentava menor espectro de ação além de ter menor mobilidade no solo (Spurr, 1985). 

Atualmente, tanto nos EUA quanto no Brasil, o controle químico de nematoides 

é feito com a utilização de nematicidas via tratamento de sementes e/ou via aplicação em 

sulco de plantio. Essas duas técnicas visam o uso de baixa ou ultrabaixa quantidade de 

princípios ativos. Assim, há menor impacto ambiental causado pelos nematicidas, sem abrir 

mão do seu benefício no controle de nematoides (Machado, 2016). 

O uso de tratamento de sementes promove proteção ao desenvolvimento de 

raízes nos primeiros dias ou semanas após a germinação, que corresponde a fase de 

estabelecimento da cultura no campo. Assim, o tratamento de sementes de algodão com 

nematicidas, contribui de modo positivo para o desenvolvimento inicial da planta. Porém, 

em algodoeiro quando utilizado de maneira isolada não garante a proteção completa contra 

os danos causados por nematoides (Starr et al., 2007). Nesse sentido, a aplicação de 

nematicidas em sulco de plantio pode ser uma opção vantajosa, já que permite melhor 

distribuição do produto no sulco, não apenas nas proximidades das sementes, como no caso 

do tratamento de sementes (Corte, 2013). Na cultura do algodão no Brasil, a aplicação de 

nematicidas em sulco de semeadura ainda é pouco utilizada, além disso existem poucos 

produtos disponíveis no mercado com essa característica (Machado, 2016). 
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RESUMO 
 

Foi instalado um experimento de campo para avaliar o efeito de nematicidas via 

tratamento de sementes no controle de Meloidogyne incognita e na qualidade de fibra de 

genótipos de algodoeiro. O experimento foi conduzido em blocos completos casualizados, 

em esquema fatorial 3x3, com cinco repetições. Os tratamentos de sementes avaliados foram 

abamectina, thiodicarbe e sem nematicida, os genótipos foram GA 120R1B3, TMG 81WS e 

FM 966LL. Foi avaliado a densidade populacional de nematoides por grama de raiz, e 

atributos da qualidade de fibra como comprimento de fibra, uniformidade de comprimento, 

índice de fibras curtas, resistência, micronaire, elongação, índice de consistência da fiação, 

maturação e porcentagem de fibra. Os resultados obtidos demonstram que o uso de 

nematicidas promoveu redução da densidade populacional de nematoides nas cultivares 

TMG 81WS e FM 966LL. O uso de nematicidas na cultivar resistente GA120R1B3 não 

reduziu a densidade populacional do nematoide. O uso de nematicidas não melhorou a 

qualidade de fibra dos genótipos avaliados em área infestada naturalmente por nematoides. 

Porém, houve diferença significativa na qualidade de fibra entre os genótipos avaliados. 

Observou-se que GA 120R1B3 além de resistência ao nematoide das galhas possui atributos 

de qualidade de fibra superior ou compatível com cultivares comerciais. 

Palavras-chave: Nematoide das galhas; Gossypium hirsutum; Abamectina, Thiodicarbe; 
Comprimento de fibra. 
 

ABSTRACT 
 

A field experiment was installed to evaluate the effect of nematicides seed 

treatment to control Meloidogyne incognita and quality of cotton genotypes fiber. Trial was 

conducted in randomized complete blocks, in a 3x3 factorial, with five replications. The 

evaluated treatments were abamectin, thiodicarb and without nematicide, the genotypes were 

GA 120R1B3, TMG 81WS and FM 966LL. Population density of nematodes per gram of 

root was estimated, and attributes of fiber quality as fiber length, length uniformity, short 

fiber content, strength, micronaire, elongation, spinning consistency index, percentage and 

fiber maturation. The results show that the use of nematicides promoted reduction of the 

population density of nematodes in genotypes TMG 81WS and FM 966LL. Nematicides use 

in resistant cultivar GA120R1B3 did not reduce the population density of nematode. 

Nematicides did not improve the fiber quality of genotypes in nematodes infested area. Thus, 
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a significant difference in fiber quality between genotypes. GA 120R1B3 in addition to 

resistance to root-knot nematode, It has superior fiber quality attributes or compatible with 

brazilian commercial cultivars. 

Key words: Root-knot nematode; Gossypium hirsutum; Abamectin, Thiodicarb; Fiber 
length. 
 

2.1 INTRODUÇÃO 

 

O algodoeiro (Gossypium hirsutum) é a cultura produtora de fibras mais 

importante do mundo (Starr et al, 2007), e sua produção, no Brasil, ocupa lugar de destaque. 

O país é quinto maior produtor e o quarto maior exportador mundial de algodão (ICAC, 

2018), cuja produção se concentra nos Estados do Mato Grosso e da Bahia, com mais de 

80% da área plantada (CONAB, 2018).   

Os nematoides são uma das grandes preocupações na agricultura por causarem 

perdas da ordem de US$ 100 a US$ 157 bilhões de dólares (Singh et al., 2013). As perdas 

causadas por esses fitoparasitas são de 14,5% nas regiões tropicais e subtropicais (Nicol et 

al., 2011). Nos Estados unidos a estimativa de perda anual na cotonicultura é de 4% a 5% 

(Weaver, 2015). No Brasil não existem estimativas de perdas, mas Galbieri et al. (2016) 

relatam um levantamento nas lavouras no Estado Mato Grosso e verificaram que o 

nematoide das galhas (Meloidogyne incognita), o principal nematoide da cultura, está 

presente em 24,4% das áreas produtoras de algodão. 

O nematoide das galhas afeta plantações de algodão em todo o mundo (Martin 

et al., 1994; Baird et al., 1996), a forma infectiva (J2) desse nematoide penetra no sistema 

radicular das plantas, estabelece sitio de alimentação, as células adjacentes ao sitio de 

alimentação sofrem hiperplasia e hipertrofia e dão origem às galhas, principal sintoma 

causado por esse nematoide (Karssen e Moens, 2006; Moens et al., 2009). As galhas nas 

raízes resultam em mudanças fisiológicas no tecido radicular no sítio de alimentação que 

reduz a absorção de água e nutrientes (Koenning et al., 2004), essas alterações provocam 

redução da produtividade (Orr e Robinson, 1984; Thomas e Kirkpatrick, 2001).  

Uma das técnicas utilizadas para controle de nematoides é o uso de nematicidas, 

e sua utilização no tratamento de sementes é a alternativa com menor impacto ambiental 

(Starr et al., 2007) quando comparado com nematicidas aplicados em sulco de semeadura, e 

garante proteção nas primeiras semanas após plantio que são períodos mais críticos no 
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estabelecimento da cultura. No Brasil os nematicidas mais utilizados são a abamectina e o 

thiodicarbe. Esses produtos foram liberados para uso pelos seus obtentores em 2006 e 2007, 

respectivamente. O uso de abamectina pode reduzir a formação de galhas por M. incognita 

(Faske & Starr, 2007), porém observa-se que sua eficiência em experimentos de campo foi 

variável (Lawrence e Lawrence, 2007; Erwin et al., 2008; Kemerait et al., 2008; Bessi et al., 

2010). Há poucos relatos na literatura acerca do uso de thiodicarbe no controle de 

nematoides, resultados com o tratamento de sementes em experimentos de campo também 

são variáveis (Lawrence e Lawrence, 2007; Erwin et al., 2008; Kemerait et al., 2008). 

Além de proporcionar condições para garantir boa produtividade com o controle 

de nematoide, é importante que a fibra produzida alcance padrão de qualidade para o 

processo de industrialização. Dessa forma, a produtividade dos processos têxteis e a 

qualidade dos produtos gerados dependem muito das características físicas da fibra de 

algodão (Lima, 2014). Ressalta-se ainda que existem padrões de classificação internacionais 

da fibra do algodoeiro (USDA-AMS, 2001). Em função dessa classificação o valor de 

comercialização pode ser alterado, com premiações para fibra de melhor qualidade e 

deságios para fibra de menor qualidade, ambos em relação ao padrão internacional 

estabelecido. 

Estudos relacionados ao uso de nematicidas em experimentos de campo são 

escassos na literatura, sobretudo nas condições da cotonicultura tropical no Brasil. Ademais, 

a avaliação de qualidade de fibra nesses experimentos tem sido pouco explorada. Assim, 

objetivou-se avaliar o efeito de nematicidas via tratamento de sementes no controle do 

nematoide das galhas e seus efeitos na qualidade de fibra em genótipos de algodoeiro. 

 

2.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Foi implantado um experimento de campo para avaliação do efeito de 

nematicidas, via tratamento de sementes, em genótipos de algodoeiro. Para esse propósito 

foi planejado um experimento fatorial 3x3, sendo dois nematicidas nematicidas e um 

controle e três genótipos de algodoeiro. Os níveis para o fator nematicidas, via tratamento 

de sementes, foram: sem nematicida, 1.080 g de thiodicarbe + 360 g de imidacloprido para 

100 kg de sementes (Cropstar, Bayer Cropscience) e 150 g abamectina para 100 kg de 

sementes (Avicta 500FS, Syngenta Crop Protection). Esses nematicidas foram escolhidos 

por serem os principais produtos utilizados via tratamento de sementes em algodoeiro para 
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proteção contra M. incognita. Os genótipos foram: FM 966LL, TMG 81WS e GA 120R1B3. 

Esses genótipos possuem comportamentos distintos em relação ao nematoide das galhas, 

FM 966LL conhecidamente suscetível, TM G81WS genótipo amplamente utilizado por 

cotonicultores no Brasil como tolerante e GA 120R1B3 (Davis et al., 2011) utilizado com 

padrão de resistência a M. incognita.  

Em 24 de dezembro de 2015 foi realizado o plantio do experimento em área 

comercial caracterizada por cultivos sequenciais de algodão e com elevada infestação natural 

por M. incognita no município de Primavera do Leste, MT (15º25’57”S, 54º27’43”W). Cada 

unidade experimental foi composta por duas fileiras de plantas com 3 metros de 

comprimento espaçadas 0,90 metros. O delineamento experimental utilizado foi de blocos 

completos casualizados, com cinco repetições. O plantio das parcelas foi realizado 

utilizando-se 10 sementes por metro linear.  

Sessenta dias após a semeadura foram coletadas raízes de seis plantas, tomadas 

ao acaso, em pontos equidistantes de cada parcela. Estas raízes foram lavadas e, em seguida, 

submetidas a pesagem para obtenção da massa fresca. Em seguida, foi realizada a extração 

dos nematoides pelo método de Coolen & D’ Herde (1972), preconizado para a quantificação 

do número de ovos e de formas juvenis de segundo estágio (J2) de M. incognita. Após a 

contagem dos nematoides sob microscópio ótico (aumento 5x), como auxílio de uma câmara 

de Peters, foi determinada a densidade populacional do nematoide, que foi expressa em 

número de ovos e J2 por grama de raiz.  

Ao final do ciclo da cultura, foi coletado uma amostra contendo 30 capulhos do 

terço médio das plantas de algodoeiro em cada parcela do experimento. Após o 

descaroçamento, as amostras de fibra foram avaliadas por equipamento HVI da Uster 

Technologies modelo 900 para determinar o comprimento de fibra (UHM), uniformidade de 

comprimento (UI), índice de fibras curtas (SFC), resistência de fibra (STR), micronaire 

(MIC), elongação (Elong), índice de consistência da fiação (SCI), maturação (MAT) e 

porcentagem de fibra (Lint). 

Os dados de cada variável avaliada no estudo foram submetidos à análise de 

variância (ANOVA), com verificação prévia de suas pressuposições. Quando observado 

efeito significativo para interação entre nematicidas e genótipos foi realizado desdobramento 

da interação utilizando teste de Tukey a 5% de probabilidade. Quando não foi identificada 

interação significativa foram explorados os efeitos principais de nematicidas e genótipos. 
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2.3 RESULTADOS 

 

Foi observado efeito significativo da interação entre cultivares e nematicidas 

para densidade populacional de nematoides (Tabela 1). Tanto o tratamento de sementes com 

abamectina quanto com o thiodicarbe reduziram a densidade de nematoides nas cultivares 

FM 966LL e TMG 81WS. No tratamento sem nematicida houve maior densidade de 

nematoides nestas duas cultivares. Ambas as cultivares FM 966LL e TMG 81WS, quando 

tratadas com os nematicidas, tiveram menor densidade populacional de nematoides, e não se 

diferiram da cultivar resistente GA 120R1B3. Porém quando as sementes desses genótipos 

não foram tratadas com nematicidas, a cultivar FM 966LL teve maior densidade de 

nematoides do que TMG 81WS, que por sua vez foi maior que GA 120R1B3 (Tabela 1).  

 

Tabela 1. Médias de densidade populacional do M. incognita (ovos + J2/g de raiz) em 
algodoeiro aos 60 dias após a emergência das plântulas em solo naturalmente 
infestado em Primavera do Leste – MT, na safra 2015/2016. 

 
Tratamento de Sementes 

Média 
Sem nematicida Thiodicarbe Abamectina 

FM966 LL 2060  aA1 240  aB 416 aB 905 

TMG81 WS 1398  bA 302  aB 651 aB 784 

GA120 R1B3    82  cA   23  aA   26  aA 43 

Média 1180 188 364 577 
1: médias seguidas da mesma letra maiúscula nas linhas e minúscula nas colunas, não diferem entre si 

segundo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
 

O uso de abamectina e thiodicarbe promoveu a redução da densidade do 

nematoide das galhas na cultivar FM 966LL em 80% e 88%, respectivamente. Na cultivar 

TM G81WS houve redução da densidade do nematoide das galhas em 53% e 78% com a 

utilização de abamectina e thiodicarbe via tratamento de sementes, respectivamente. O uso 

de abamectina e thiodicarbe na cultivar GA 120R1B3 não foi estatisticamente significativa.  

Não foi observado efeito significativo da interação entre genótipos e nematicidas 

para as variáveis relacionadas à qualidade de fibra em algodoeiro. O uso de nematicidas não 

influenciou nenhum componente relacionado à qualidade de fibra, porém houve diferença 

entre os genótipos avaliados (Tabela 2). Observa-se que o genótipo GA 120R1B3 obteve 

maior comprimento de fibra (UHM), maior uniformidade de comprimento (UI), maior 
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elongação (Elong), e menor índice de fibras curtas (SFC), do que os genótipos comerciais 

FM 966LL e TMG 81WS. FM 966LL obteve maior resistência de fibra (STR), com 

desempenho 5% e 10% superior do que TMG 81WS e GA 120R1B3, respectivamente. Para 

micronare (MIC) foi observado que GA 120R1B3 obteve a fibra mais fina em 5% e 10% do 

que FM 966LL e TMG 81WS, respectivamente. Em relação ao coeficiente de fiabilidade 

(SCI), parâmetro importante para as indústrias têxteis, os genótipos GA 120R1B3 e FM 

966LL não se diferiram entre si e foram superiores a TMG 81WS.  Quanto à maturidade 

(MAT) da fibra FM 966LL e TMG 81WS foram superiores em relação à GA 120R1B3. O 

maior rendimento de fibra (Lint %) foi observado em TMG 81WS seguido por GA 120R1B3 

e FM 966 LL. 

 

Tabela 2. Médias de caracteres relacionados à qualidade de fibra em algodoeiro 185 dias 
após o plantio em Primavera do Leste – MT na safra 2015/2016. 

Tratamento 
  UHM UI SFC MIC STR 

 inch % % -- gf.tex-1 

Genótipo FM966 LL 1,10  b1 83,42  b 8,42  a 3,96  b 30,82  a 

 
TMG81 WS 1,08  b 83,22  b 9,10  a 4,17  c 29,19  b 

 
GA120 R1B3 1,21  a 84,57  a 7,14  b 3,75  a 27,70  c 

Nematicida Sem Nemat 1,14  a 83,99  a 7,93  a 3,97  a 29,43  a 

 
Thiodicarbe 1,13  a 83,59  a 8,42  a 3,99  a 29,49  a 

 
Abamectina 1,13  a 83,63  a 8,31  a 3,91  a 28,76  a 

Tratamento 
  Elong SCI MAT Lint  

 % -- % %  

Genótipo FM966 LL 6,02  c 139,47  a 85,60  a 39,95  c  

 
TMG81 WS 6,95  b 130,13  b 85,47  a 43,86  a  

 
GA120 R1B3 7,35  a 143,87  a 83,99  b 41,64  b  

Nematicida Sem Nemat 6,81  a 139,47  a 85, 07  a 42,04  a  

 
Thiodicarbe 6,70  a 137,40  a 85,13  a 41,87  a  

  Abamectina 6,81  a 136,47  a 84,85  a 41,53  a  
1 médias seguidas da mesma letra minúscula nas colunas, não se diferem entre si (Tukey a 5%). UHM: 
comprimento de fibra, UI: uniformidade de comprimento, SFC: índice de fibras curtas, STR: resistência de 
fibra, MIC: micronaire, Elong: elongação, SCI: índice de consistência da fiação, MAT: maturação e Lint: 
porcentagem de fibra. 
 

2.4 DISCUSSÃO 
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O uso de nematicidas é uma das alternativas para controle de nematoides mais 

utilizadas em algumas culturas (Starr et al, 2007). Isto se deve ao número limitado, ou 

ausente em algumas situações, de cultivares comerciais produtivas e resistentes aos 

nematoides (Koennig et al., 2001; Starr et al., 2007). No presente estudo o uso de 

nematicidas, via tratamento de sementes, reduziu a densidade de nematoides nas raízes de 

genótipos suscetíveis de algodoeiro. Ademais, o efeito dos nematicidas proporcionou 

ausência de diferença estatística entre as cultivares suscetíveis e o genótipo resistente quando 

foi avaliada a densidade de nematoides 60 dias após o plantio. O uso de nematicidas no 

genótipo resistente não reduziu a densidade populacional de M. incognita, porém é 

pertinente o uso de nematicidas em genótipos como medida preventiva e auxiliar no manejo 

de nematoides. O uso de nematicidas via tratamento de sementes promove a proteção do 

sistema radicular das plantas na fase de estabelecimento da cultura por um período limitado 

de tempo (Monfort et al., 2006), e este período é variável de acordo com o produto e com as 

condições ambientais (Wheeler et al., 2013). Os resultados aqui obtidos mostraram que os 

dois produtos utilizados resultaram em redução populacional do nematoide aos 60 DAP, é 

possível que esse efeito se prolongue até o final do ciclo da planta. 

O uso de abamectina para controle de nematoides em algodoeiro se mostrou 

eficaz e pode ser visualizado em diversos trabalhos na literatura (Monfort et al., 2006; Fraske 

e Starr, 2006; Fraske e Starr, 2007; Cabrera et al., 2009; Bessi et al, 2010). Apesar de 

thiodicarbe possuir poucos relatos na literatura cientifica, Wheeler et al. (2013) 

demonstraram, em estudo realizado durante sete anos em áreas com infestação natural de 

nematoides, que uso desse princípio ativo e da abamectina foram eficientes no aumento da 

produtividade de algodoeiro em 0,8% e 1,9%, respectivamente em relação ao tratamento 

controle sem nematicidas. O uso de abamectina e thiodicarbe também se mostrou eficiente 

no controle de Rotylenchulus reniformis em algodoeiro (Kubo et al, 2012) evidenciando-se 

a importância do tratamento de sementes com nematicidas para controle de outas espécies 

de nematoides de importância econômica para o algodoeiro. 

De acordo com os resultados encontrados o uso de nematicidas via tratamento 

de sementes não promoveu melhora na qualidade de fibra do algodoeiro. Isso provavelmente 

ocorreu porque o dano causado por M. incognita reduz a produtividade das plantas (Orr e 

Robinson, 1984; Thomas & Kirkpatrick, 2001) e tem pouco efeito na qualidade da fibra. 

Essa hipótese foi levantada por Davis et al (2014) no estudo em que foi avaliado efeito do 
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estresse hídrico e M. incognita na qualidade de fibra em algodoeiro. Neste estudo os 

caracteres, comprimento de fibra, resistência de fibra, uniformidade de comprimento e 

elongação não se diferiram com uso de nematicidas.  No entanto, é coerente que estudos 

envolvendo maior número de genótipos e locais sejam conduzidos para confirmar o que foi 

observado na presente pesquisa.  

O comprimento de fibra é uma característica que expressa o comprimento 

comercial, é determinado maiormente pelo efeito genotípico, porém plantas submetidas a 

estresse térmico, estresse hídrico ou nutricional podem produzir fibras mais curtas. Já a 

uniformidade de comprimento é a relação entre o comprimento da fibra e o tamanho médio 

das fibras, essa medida representa a homogeneidade do comprimento da fibra. Tanto o 

comprimento da fibra quanto a uniformidade de comprimento afetam na resistência, na 

uniformidade do fio e na rotação dos equipamentos durante o processo de fiação (USDA-

AMS, 2001). O genótipo GA 120R1B3 se destacou em relação aos demais genótipos 

comercias com valores superiores de comprimento e uniformidade do comprimento de fibra 

em algodoeiro.  

O índice de fibras curtas, que possui relação direta com a uniformidade de 

comprimento (USADA-AMS, 2001), representa a porcentagem por peso das fibras com 

comprimento inferior a 12,7 mm (Lara et al., 2014). GA 120R1B3 obteve média inferior ao 

demais genótipos em relação ao índice de fibras curtas. Na comercialização alguns contratos 

exigem índice de fibras curtas abaixo de 10%. Como essa característica depende fortemente 

do beneficiamento do algodão na algodoeira (Lara et al, 2014), as cultivares com menores 

índices de fibras curtas são preferidas. 

Micronaire é mensurado a partir da permeabilidade do ar em uma superfície 

conectada as fibras do algodão, valores baixos indicam presença de fibras finas ou imaturas, 

e valores altos indicam fibras mais grosseiras (Davis et al., 2014). O valor de 

comercialização do algodão reduz quando a fibra apresenta micronaire fora do intervalo 

entre 3,7 a 4,2 (Lara et al., 2014). Observa-se que os valores obtidos nas cultivares aqui 

estudadas estão dentro dos padrões de comercialização da fibra. No entanto, GA 120R1B3 

possui menor valor de micronaire do que os demais genótipos, isso provavelmente está 

associado a menor porcentagem de maturidade da fibra apresentada por essa cultivar. 

A resistência da fibra é calculada a partir da força em gramas necessária para 

quebrar um feixe de fibras de algodão. A distância percorrida pela pinça até a ruptura da 

fibra é considerada para calcular a elongação (Lara et al., 2014). Existe uma alta correlação 
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entre resistência da fibra e resistência do fio. Algodão com maior resistência tem maior 

probabilidade de resistir à ruptura no processo de industrialização da fibra (USDA-AMS, 

2001). As fibras das cultivares FM 966LL e TMG 81WS possuem resistência forte e da 

cultivar GA 120R1B3 é considerada média (USDA-AMS, 2001). Quanto a elongação o 

resultado obtido foi inverso à resistência, GA 120R1B3 obteve maior elongação antes de se 

romper do que TMG 81WS e FM 966LL. 

O índice de consistência da fiação é uma variável que normalmente surge da 

correlação múltipla da resistência do fio, do comprimento e da uniformidade de 

comprimento. A indústria têxtil considera esse parâmetro para atingir melhores índices de 

produtividade, e do estabelecimento das misturas dos fardos para alimentação no processo 

de fiação (Lara et al, 2014; Lima, 2014). Os genótipos GA 120R1B3 e FM 966LL 

produziram fibra mais adequada para o melhor rendimento da indústria têxtil, e assim devem 

alcançar maiores níveis de produtividade. 

No controle de nematoides no algodoeiro deve-se utilizar do maior número de 

estratégias possível. Starr et al. (2007) trata das estratégias de controle dos nematoides 

utilizando-se da rotação de culturas, do uso de nematicidas e da resistência genética. Sabe-

se que existem poucas cultivares comerciais com altos níveis de resistência, produtivas e 

com qualidade de fibra dentro dos padrões internacionais de comercialização, no Brasil ainda 

não há cultivares com tais características disponíveis. Porém, neste estudo verificou-se a 

eficiência do uso de nematicidas via tratamento de sementes com controle de nematoides na 

fase inicial da cultura, além da caracterização do genótipo GA 120R1B3, um dos genótipos 

mais promissores disponibilizados nos últimos anos. Este genótipo além de doador efetivo 

para resistência a M. incognita, possui atributos de qualidade de fibra superior ou compatível 

com genótipos comerciais de algodoeiro no Brasil. Os atributos relacionados à qualidade de 

fibra para a cultivar GA 120R1B3 e FM 966LL são compatíveis com os obtidos por Davis 

et al. (2011) nos USA. 

 

2.5 CONCLUSÃO 

 

O tratamento de sementes com nematicidas em cultivares suscetíveis de 

algodoeiro é eficiente no controle de M. incognita, porém não proporciona melhoria na 

qualidade de fibra.  
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O tratamento de sementes com nematicidas em cultivares resistentes de 

algodoeiro não diminui a densidade de M. incognita nas raízes, todavia o seu uso é 

recomendado como parte do manejo de nematoides. 

O genótipo GA 120R1B3, além de resistência a M. incognita, possui atributos 

de qualidade de fibra superior ou compatível com genótipos comerciais de algodoeiro no 

Brasil. 
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RESUMO 
 

O nematoide das galhas encontra-se disseminado nas áreas produtoras de 

algodão, e o uso de cultivares resistentes ou tolerantes é uma alternativa de manejo viável, e 

desejadas pelos cotonicultores. No entanto, há escassez de informação acerca do 

desempenho de cultivares comerciais e ausência de genótipos com caracteres agronômicos 

que atendam a demanda da cotonicultura com resistência genética. O objetivo desse trabalho 

foi avaliar o comportamento de genótipos de algodoeiro quanto a reação ao nematoide das 

galhas em áreas infestadas naturalmente. Foram avaliados vinte e cinco genótipos de 

algodoeiro em duas áreas produtoras de algodão naturalmente infestadas com nematoide das 

galhas nos municípios de Primavera do Leste - MT e São Desidério - BA. Os genótipos 

GA1201B3 e M-315RNR tiveram melhor desempenho entre os que possuem resistência 

genética sendo indicados como doadores em programas de melhoramento genético para 

resistência ao nematoide das galhas. Os genótipos TMG81WS, FM982GL, BRS368RF e 

EB3813 tiveram desempenho superior dentre os genótipos comerciais e pré-comerciais que 

não possuem genes de resistência.  

 

Palavras-chave: Meloygogyne incognita; Gossypium hirsutum; Resistência genética; 
Cultivares comerciais. 
 

ABSTRACT 
 

Root-knot nematode is widespread in producing areas of cotton, and resistant or 

tolerant cultivars is a viable alternative handling and desired by cotton growers. However, 

there is lack of information about performance of commercial cultivars and there is no 

genotypes genetic resistant with agronomic traits that meet the demand of cotton farming. 

The aim of this study was to evaluate the behavior of cotton genotypes as the reaction to the 

root-knot nematode in infested area. Twenty five cotton genotypes were evaluated in two 

cotton producing areas naturally infested by root-knot nematode in Primavera do Leste - MT 

and São Desidério - BA. GA1201B3 and M-315RNR had best performance among those 

having genetic resistance, being indicated as donors in breeding programs for resistance to 

root-knot nematode. TMG81WS, FM982GL, BRS368RF and EB3813 had superior 

performance among commercial and pre-commercial genotypes that lack resistance genes. 

 

Key words: Meloygogyne incognita; Gossypium hirsutum; Genetic resistance; Commercial 
genotypes. 
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Dentro do contexto da cadeia produtiva do algodoeiro, os nematoides causam 

grande preocupação, sobretudo pelo fato de serem parasitas polífagos, que dificultam o 

manejo das áreas infestadas (10). Muito disso decorre do modelo atual de exploração 

agrícola adotado na região central do país, que utiliza culturas anuais em grandes áreas, por 

vários anos, com tráfego intenso de máquinas e implementos agrícolas. É de conhecimento 

geral que isto contribui para a dispersão e o aumento das populações de nematoides nessas 

áreas.  

Dentre os nematoides que parasitam as plantas de algodoeiro, o nematoide das 

galhas (Meloidogyne incognita) é um dos que causam maiores danos (1). Seu parasitismo, 

na ausência de medidas eficientes de controle, pode inviabilizar economicamente a cultura 

(5). Estima-se que as áreas infestadas por M. incognita, com perdas significativas de 

produtividade, representem cerca de 10% do total cultivado com algodão no país (1). 

A utilização rotineira de cultivares suscetíveis é um dos principais fatores que 

favorecem o aumento das populações de nematoides (9). Nesse sentido, a adoção de 

cultivares resistentes torna-se a medida de controle mais eficiente (8, 10), visto que tão 

somente as práticas de rotação com culturas não hospedeiras de nematoides e o uso de 

nematicidas apresentam limitações técnicas e econômicas (5, 10). Acresce-se o fato de a 

resistência genética em alto nível encontrar-se apenas em germoplasma exótico ou em 

linhagens com introgressão deste material, mas ainda não melhoradas (8, 9). Esses 

genótipos, como se sabe, apesar de possuírem tal resistência, apresentam atributos 

agronômicos pouco favoráveis para os níveis tecnológicos atualmente adotados na 

cotonicultura nacional. Logo, há necessidade de estudos para avaliar e identificar genótipos 

adaptados, que apresentem níveis satisfatórios de resistência a M. incognita. 

Devido a ocorrência do nematoides das galhas de maneira disseminada nas áreas 

utilizadas para cotonicultura (6) e a escassez de informação cientifica acerca da reação das 

cultivares comerciais a esses parasitas, buscou-se avaliar o comportamento de genótipos 

comerciais e linhagens de algodoeiro em relação a M. incognita e identificar genótipos mais 

promissores para serem utilizados em áreas infestadas e em programa de cruzamentos 

visando a incorporação de resistência genética em germoplasma elite adaptado às condições 

climáticas do Brasil. 

Foram avaliados vinte e cinco genótipos de algodoeiro, dentre eles dezessete 

cultivares comerciais, três linhagens elite e cinco linhagens exóticas. Dentre os genótipos 
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avaliados cinco possuíam informações prévias acerca de resistência ou tolerância ao 

nematoides das galhas: GA120R1B3, TAM2562RKNR, M-315RNR e IAC26RMD 

possuem genes de resistência, e TMG81WS possui recomendação, pelo seu obtentor, como 

tolerante. Foram implantados dois experimentos de campo em áreas infestadas naturalmente 

para avaliação do desempenho de genótipos de algodoeiro ao nematoide das galhas nos 

municípios de Primavera do Leste - MT (15°25'57.8"S 54°27'46.7"W) e São Desiderio - BA 

(12°50'59.3"S 46°07'59.5"W), ambientes previamente caracterizados diferentes níveis de 

infestação por M. incognita. 

O delineamento experimental utilizado foi de blocos completos casualizados 

com cinco repetições para cada tratamento. O plantio das parcelas foi realizado utilizando-

se 10 sementes por metro linear. Cada unidade experimental foi composta por duas fileiras 

de plantas com 3 metros de comprimento espaçadas 0,90 metros. 

Sessenta dias após a semeadura foram coletadas raízes de seis plantas, tomadas 

ao acaso, em pontos equidistantes de cada parcela. Foi realizada a extração dos nematoides 

pelo método de Coolen & D’ Herde (3), preconizado para a quantificação do número de ovos 

e de formas juvenis de segundo estágio (J2) de M. incognita. Foi então quantificado a 

densidade de ovos e nematoides por 10 gramas de raiz.  

Os dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA), seguido do teste 

de Scott-Knott a 5% probabilidade.  Parar atendimento das pressuposições da ANOVA, os 

dados do número de nematoides por 10 gramas de raiz foram transformados em Log (X) e 

Log (X+1) nos experimentos provenientes de Primavera do Leste e São Desiderio, 

respectivamente.   

Verificou-se que o desempenho dos genótipos nos dois locais foi similar apesar 

de se tratarem de ambientes em diferentes níveis de infestação de nematoide das galhas. M. 

incognita mostrou-se capaz de infectar as raízes de todos genótipos avaliados, inclusive os 

genótipos resistentes. Isso ocorreu em função dos genes de resistência a M. incognita 

contidos nos genótipos conferirem apenas resistência parcial, por meio de dois genes. O 

primeiro com atuação durante o estabelecimento do sitio de alimentação do nematoide 14 

dias após a infecção, e o segundo com atuação aos 22 dias após a infecção diminuindo a 

capacidade de reprodução das fêmeas de M. incognita, ambos relatados na literatura por (7). 

Apesar dos nematoides infectarem todos os genótipos avaliados é possível 

visualizar variabilidade genética considerável no desempenho destes genótipos quanto a 

reação à M. incognita. GA1201B3 e M-315RNR demonstraram maior nível de resistência 
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nos dois experimentos, assim recomenda-se a utilização desses genótipos como doadores de 

resistência a esse fitoparasita em programas de melhoramento genético. Acresce-se o fato de 

GA120R1B3 possuir bons atributos de qualidade de fibra (4), um dos principais objetivos 

em programas de melhoramento genético de algodoeiro. TAM2562RKNR e IAC26RMD 

também obtiveram desempenho satisfatório nos experimentos.  

 

Tabela 1. Médias de densidade populacional do nematoide das galhas por 10 gramas de raiz 
em genótipos algodoeiro aos 60 dias após a emergência das plantas em local com 
solo naturalmente infestado na safra 2014/2015. 

Genótipo Tipo 
Primavera do Leste - MT São Desiderio - BA 

Nem.10g raiz-1 Nem.10g raiz-1 
GA120R1B3 Exótico 282 d1 1 c 
TAM2562RKNR Exótico 395 d 9 b 
M-315RNR Exótico 421 d 4 c 
IAC26RMD Cultivar 683 c 13 b 
TMG81WS Cultivar 1070 b 12 b 
BRS371RF Cultivar 1190 b 19 a 
FM913GLT Cultivar 1275 b 22 a 
FM982GL Cultivar 1419 b 14 b 
FM944GL Cultivar 1475 b 21 a 
FM940GLT Cultivar 1492 b 21 a 
DP1228B2F Cultivar 1514 b 21 a 
MS33-RKN Exótico 1519 b 17 a 
BRS368RF Cultivar 1734 b 12 b 
BX1639GLT Linhagem 1876 b 21 a 
EB3813 Linhagem 1960 b 12 b 
FM993GLT-01 Linhagem 2106 a 20 a 
FM980GLT Cultivar 2164 a 22 a 
TMG42WS Cultivar 2180 a 20 a 
TMG11WS Cultivar 2186 a 25 a 
FM975WS Cultivar 2197 a 25 a 
DP1240B2F Cultivar 2290 a 18 a 
DP555BG Cultivar 2821 a 22 a 
FM966LL Cultivar 3022 a 24 a 
IMA5672B2F Cultivar 3461 a 23 a 
MS01-RKN Exótico 3769 a 17 a 

1: médias seguidas da mesma letra na coluna, não de diferem estatisticamente segundo teste de Scott-knott a 

5% de probabilidade. 
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Destaca-se o desempenho de TMG81WS, FM982GL, BRS368RF e EB3813, 

apesar de menos expressivos, pois são os genótipos comerciais com desempenho mais 

próximo dos genótipos resistentes, além de serem superiores estatisticamente aos demais 

genótipos avaliados. Os três últimos podem ser considerados tolerantes, visto que tem 

desempenho similar, a TMG81WS, mas são necessários estudos que avaliam sua 

produtividade frente ao ataque do nematoide, para confirmar sua reação. Bélot et al. (2) 

relataram o desempenho de TMG81WS e FM982GL como moderadamente tolerante em 

experimento realizado na safra 2015/2016.  

Os genótipos avaliados nesse estudo ocuparam 78,2% da área plantada com 

algodoeiro no Estado do Mato Grosso na safra 2015/2016 (2), de acordo com esses dados, 

as cultivares tolerantes a nematoides ocuparam apenas 12,5% das áreas plantada. Galbieri et 

al. (6) relataram que 24,4% das áreas cultivadas com algodão no Estado do Mato Grosso 

estão infestadas com M. inconita. Isso evidencia baixa taxa de utilização de cultivares 

tolerantes e a falta de cultivares resistentes disponíveis para cultivo em áreas infestadas. A 

partir desse estudo disponibiliza-se maior informação acerca de cultivares comerciais 

tolerantes ao nematoide das galhas, e a indicação de linhagens resistentes para incorporação 

de resistência genética por meio do melhoramento de plantas. 
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RESUMO 
 

A avaliação de genótipos quanto a reação a nematoides em programas de 
melhoramento não é considerado trivial. Tanto em experimentos de campo quanto em casa 
de vegetação observa-se limitações. O principal fator limitante em campo é a distribuição 
heterogênea do nematoide, porém a estimação de inóculo potencial nas unidades 
experimentais pode ser uma alternativa viável para avaliação de genótipos com maior 
precisão em condições de campo. Assim, objetivou-se com esse estudo caracterizar a 
distribuição de inóculo potencial de M. incognita, em área naturalmente infestada, e 
relacionar com a densidade populacional desse nematoide no sistema radicular de 
algodoeiro. Foi conduzido um experimento, em área com solo naturalmente infestado, em 
que foi estimado o inóculo potencial das parcelas por meio de bioensaio. As parcelas no 
campo foram semeadas com sementes de genótipo de algodoeiro suscetível a M. incognita; 
e sessenta dias após o plantio foram coletas as raízes dos genótipos de algodoeiro e feito a 
extração e contagem de nematoides. Observou-se ausência de correlação entre a quantidade 
de nematoides no inóculo potencial e nas raízes de genótipos de algodoeiro. Assim, a 
utilização de bioensaios se mostrou ineficiente para estimação da população de nematoides 
que efetivamente parasitou as raízes do algodoeiro. 
 
Palavras-chave: Nematoide das galhas; Distribuição horizontal; Bioensaio; População 
inicial 
 

ABSTRACT 
 

Evaluation of genotype reaction to nematodes in breeding programs is not 
considered simple. In Both field and greenhouse trials is observed limitations. The main 
limiting factor on the field is the heterogeneous distribution of nematode, however potential 
inoculum estimation in the experimental plots may be a viable alternative to evaluate 
genotypes with greater precision under field conditions. Thus, the objective of this study was 
to characterize the initial inoculum distribution of M. incognita in a naturally infested area, 
and to corelate to population density of this nematode in cotton root. An experiment was 
conducted in an area with naturally infested soil, it was estimated the potential inoculum of 
plot by bioassay. Field plots were seeded with cotton genotypes susceptible to M. incognita, 
sixty days after planting we collected roots of cotton genotypes and extract nematodes. There 
was no correlation between nematodes in the potencial inoculum and in the roots of cotton 
genotypes. Thus, bioassay was inefficient for estimating nematode population that 
effectively penetrate roots of cotton genotypes. 
 
Keys words: Root-knot nematode; horizontal distribution; Bioassay; Initial population. 
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4.1 INTRODUÇÃO 

 

O gênero Meloidogyne é o mais importante entre os nematoides que infectam 

espécies cultivadas (Jones et al., 2013), e Meloidogyne incognita é uma das espécies desse 

gênero que infectam o algodoeiro (Bridge, 1992. Starr, 1998). Esta espécie, seguramente, é 

uma das que causa maiores danos a cotonicultura no Brasil (Galbieri & Asmus, 2016). 

A infecção de M. incognita inibe a translocação de água e nutrientes na planta, 

isso inibe o desenvolvimento da parte aérea e do sistema radicular do algodoeiro (Bartlen et 

al., 2014). A ausência de medidas de controle pode inviabilizar o cultivo de algodoeiro em 

áreas infestadas com esse nematoide (Galbieri et al., 2011). 

Entre as alternativas de controle de nematoides, o uso de cultivares resistentes é 

um dos mais eficientes e de fácil aplicação (Koenning et al., 2001; Inomoto, 2006, Starr et 

al., 2007, Galbieri et al., 2009). Porém, o desenvolvimento de cultivares resistentes não pode 

ser considerado trivial. Segundo Suassuna et al. (2016), selecionar para resistência aos 

nematoides a campo, em condições de infestação natural, é ineficiente, por conta de o 

inóculo naturalmente presente no solo ser distribuído de forma desigual, havendo assim a 

possibilidade de que algumas plantas não sejam expostas ao patógeno. Em contrapartida à 

avalição de campo, a seleção operada em condições controladas, em casa de vegetação, é 

muito mais precisa, mas extremamente trabalhosa. Assim, o conhecimento acerca da 

distribuição dos nematoides em condições de campo pode ser uma alternativa viável para 

avaliação de grande quantidade de genótipos em programas de melhoramento genético. 

Sabe-se que o tipo de distribuição dos nematoides em campo é de forma 

agregada e em forma de reboleiras (Barker et al., 1998). Outro aspecto é que, os nematoides 

apresentam níveis populacionais distribuídos de forma binomial negativa, com a curva de 

distribuição de frequência assimétrica à esquerda, segundo levantamento feito por Barker et 

al. (1985) em diversos estudos realizados nos EUA nas décadas de 70 e 80. Esse 

comportamento caracteriza-se na prática por muitos pontos sem ou com poucos nematoides 

e poucos pontos com grande quantidade de nematoides. Como já mencionado, este tipo de 

distribuição dificulta a realização de experimentos em condição campo, uma vez que, 

observa-se baixa precisão experimental, e a possibilidade de ocorrência de “escapes” 

(Suassuna et al., 2016).  



53 

Para viabilizar essa prática experimental em condições de campo, com maior 

precisão, pode ser realizado levantamento do inóculo potencial nas parcelas da área 

experimental, por meio de amostragens do solo das parcelas e realização de bioensaio em 

casa de vegetação com planta suscetível. Associado a isso, a utilização de ferramentas 

geoestatísticas voltadas para distribuição espacial podem ser úteis. Por meio dessa técnica é 

possível caracterizar a variabilidade espacial dos nematoides e quantificar a magnitude e 

grau de dependência espacial, além de visualizar a evolução espacial ao longo do tempo 

(Silva et al., 2000). 

Assim, objetivou-se com esse estudo caracterizar distribuição de inóculo 

potencial de M. incognita, em área naturalmente infestada, por meio de bioensaio e 

relacionar com a densidade populacional desse nematoide no sistema radicular de 

algodoeiro. 

 

4.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O estudo foi realizado em Primavera do Leste – MT em área comercial da 

Fazenda São José (15°25'59.6"S e 54°27'47.8"W). A escolha da área foi devido ao histórico 

de alta infestação observado na propriedade por M. incognita. 

Para condução do experimento foram consideradas 88 parcelas com 5,4 m². 

Dentro de cada parcela foram coletadas duas amostras simples de solo em pontos 

equidistantes com profundidade de 0,20 m. A partir das amostras simples foi obtido uma 

amostra composta devidamente identificada com número de cada parcela. As amostras de 

solo foram transportadas até a Universidade Federal de Goiás, e em casa de vegetação foi 

implantado um bioensaio. O solo de cada amostra composta foi depositado em copos 

plásticos de 500 mL, em seguida foi semeado genótipo FM 966LL, conhecidamente 

suscetível a M. incognita. Trinta dias após o plantio as raízes de cada planta foram retiradas 

dos recipientes, lavadas e, em seguida, submetidas a pesagem para obtenção da massa fresca. 

Em seguida, foi realizada a extração dos nematoides pelo método de Coolen & D’ Herde 

(1972), preconizado para a quantificação do número de ovos e de formas juvenis de segundo 

estágio (J2) de M. incognita. Após a contagem dos nematoides sob microscópio ótico 

(aumento 5x), como auxílio de uma câmara de Peters, foi determinado o inóculo inicial do 

nematoide para cada parcela, que foi expressa em número de ovos e J2 por grama de raiz.  



54 

Após amostragem de solo no campo foram semeadas duas fileiras de plantas 

com 3 metros de comprimento espaçadas 0,90 metros em cada parcela. O plantio das parcelas 

foi realizado utilizando-se 15 sementes por metro linear da cultivar FM 966LL, suscetível a 

M. incognita. Sessenta dias após o plantio (60 DAP) foram coletadas raízes de seis plantas 

de algodoeiro, tomadas ao acaso, em pontos equidistantes de cada parcela. Utilizando-se a 

metodologia de extração de nematoides citada acima, e foi estimado a densidade de 

nematoides por grama de raiz.  

Foi realizado análise estatística descritiva dos dados coletados com o objetivo de 

identificar o comportamento do conjunto de dados. Para tanto foi considerada a média, valor 

mínimo e máximo, amplitude, desvio padrão e coeficiente de variação. Também foi realizada 

a correlação linear de Pearson entre as variáveis inóculo inicial e a densidade de nematoides 

aos 60 DAP, a significância da correlação foi testada pelo teste t-Student. Para construção 

dos mapas de distribuição horizontal dos nematoides foi utilizado procedimento de 

interpolação inverso do quadrado das distâncias (IDW). 

 

4.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A partir da análise descritiva dos dados, observa-se que houve grande 

discrepância em relação aos valores médios de nematoides no inóculo potencial e nas raízes 

das plantas 60 DAP (Tabela 1). Observa-se também, que os demais parâmetros descritivos 

tiveram valores discrepantes. Isso provavelmente ocorreu pela diferença de ambientes em 

que os dados foram coletados. Na condição de casa de vegetação os recipientes pequenos 

(500 mL) proporcionam espaço limitado para o desenvolvimento radicular, isso aumenta 

possibilidade de interceptação dos nematoides pelo sistema radicular das plantas. Associa-

se a isso as condições mais homogêneas de temperatura e umidade do solo. Esses fatores 

podem ter contribuído para maiores valores médios de nematoides no inóculo potencial em 

relação aos observados no sistema radicular das plantas de algodoeiro 60 DAP. 
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Tabela 1. Estatística descritiva dos valores obtidos para M. incognita em experimento na 
Fazenda São José em Primavera do Leste – MT na safra 2014/2015. 

 Inóculo potencial 60 DAP 
 Ovos + J2 por grama de raiz Ovos + J2 por grama de raiz 

Média 2.798 202 
Desvio padrão 3.219 114 
Coeficiente de variação (%) 115 57 
Mínimo 101 42 
Máximo 18.367 534 
Amplitude 18.266 492 
Correlação -0,038 p-valor 0.7250 

 

O padrão de distribuição de frequência dos nematoides foi do tipo binomial 

negativa (Figura 1), tal qual relatado por Barker et al (1985). Foram observados muitos 

pontos com pequena quantidade de nematoides e poucos pontos com elevada quantidade de 

nematoides. Esse comportamento interfere na precisão de experimentos em condições de 

campo, pois tem-se condição de heterogeneidade das condições ambientais no local de 

instalação do experimento.  

 

 

Figura 1. Distribuição de frequência dos nematoides na Fazenda São José em Primavera do 
Leste – MT, na safra 2014/2015. A: Ovos + J2 por grama de raiz no inóculo 
potencial B: Ovos + J2 por rama de raiz em algodoeiro 60 DAP  

 

Adicionalmente, verificou-se ausência de correlação linear entre a quantidade de 

nematoides no inóculo potencial e nas raízes de algodoeiro 60 DAP. Esse comportamento 

A B 
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indica, na prática, que a presença de nematoides na parcela não tem relação direta com a 

quantidade de nematoide que infectaram as plantas de algodoeiro 60 DAP, de acordo com a 

metodologia utilizada. Debiasi et al. (2011) observaram em estudo realizado em condições 

de campo que a utilização de bioensaio para determinação da população inicial antes da 

implantação do experimento não constitui um indicador confiável da população de 

nematoides que efetivamente parasitará as raízes das plantas. Dentro desse contexto, a 

utilização de bioensaio para determinação de inóculo potencial de nematoides torna-se 

ineficiente como estratégia de corrigir a heterogeneidade em solos infestados naturalmente, 

justamente por não haver dependência entre os valores de nematoides no solo e os que, de 

fato, vão parasitar as raízes das plantas.  

Observa-se visualmente que não há sobreposição direta entre a maior quantidade 

de nematoides no inóculo potencial e nas raízes das plantas 60 DAP (Figura 2). Isso ocorreu 

provavelmente porque nos pontos em que havia maior inóculo potencial as plantas não 

conseguiram se estabelecer, automaticamente as plantas tiveram menor desenvolvimento 

radicular e menor quantidade de nematoides nas raízes. Nos pontos em que havia menor 

inóculo potencial as plantas conseguiram se estabelecer tiveram maior quantidade de raízes 

e os nematoides multiplicaram em maior proporção, isso foi demonstrado por Kim & Ferris 

(2002). Freitas (2013) verificou padrão similar em avaliação da distribuição horizontal de 

Pratylenchus brachyurus em soja.  

Outro aspecto acerca desse comportamento pode estar associado as variações 

das condições ambientais, que, por sua vez, podem afetar a taxa de penetração dos 

nematoides no sistema radicular das plantas (Noe & Barker, 1985). Sabe-se também que 

genótipos de algodoeiro possuem diferenças em relação aos atributos do desenvolvimento 

radicular (Ribeiro, 2014), como isso a interceptação de nematoides pelas raízes ocorre de 

maneira diferencial, isso pode contribuir na para ausência de dependência entre a quantidade 

de nematoides observado no inóculo potencial e nas raízes das plantas 60 DAP. 

Ressalta-se que a estimação de inóculo potencial não resultou em estimativa 

confiável da infecção de nematoides no sistema radicular no genótipo suscetível de 

algodoeiro. Assim, o uso de bioensaios como estratégia para corrigir a heterogeneidade 

observada em experimentos de campo com nematoides é inviabilizada, pelo menos quando 

se trata de avaliação de genótipos. No entanto, para conjecturas mais abrangentes acerca do 

uso de bioensaios para estimação da população potencial deve-se realizar mais 

experimentos. 
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Figura 2. Distribuição horizontal de nematoides na Fazenda São José em Primavera do Leste – MT, na safra 2014/2015. A: Ovos + J2 por 
rama de raiz no inóculo inicial e B: Ovos + J2 por grama de raiz em algodoeiro 60 DAP.  

A 
B 
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4.4 CONCLUSÃO 

 

Não há relação dependência linear entre o inóculo potencial e a quantidade de 

nematoides que parasitam as raízes de algodoeiro. 

O uso de bioensaio para corrigir o efeito da distribuição heterogênea de 

nematoides em experimentos de campo não é eficiente, pelo menos, quando o objetivo é a 

discriminação de genótipos de algodoeiro. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A avaliação de desempenho de genótipos quanto a reação à nematoides é uma 

pratica necessária em programas de melhoramento genético. Em algodoeiro essa prática tem 

importância maior devido à ausência de cultivares comerciais resistentes a nematoides, 

sobretudo a M. incognita. Acresce-se o fato de que, a resistência genética em alto nível está 

disponível apenas em germoplasma exótico, pouco adaptado as condições de cultivo no país. 

Neste sentido, o uso de outras medidas de controle de nematoides disponíveis ganham maior 

importância no manejo desses fitoparasitas; destaca-se a rotação com culturas não 

hospedeiras e o uso nematicidas.  

Considerando-se os resultados desse estudo, pode-se verificar que existem 

genótipos exóticos com potencial para ser utilizados como genitores em programas de 

melhoramento visando resistência a M. incognita. Além do mais, apresentam características 

de qualidade fibra compatível com os genótipos comerciais utilizados no Brasil. 

Evidencia-se que o uso de nematicidas via tratamento de sementes é eficiente no 

controle de nematoides em algodoeiro, pelo menos nas primeiras semanas de cultivo. No 

entanto, é imprescindível a utilização de outros métodos de controle visando o manejo 

integrado de nematoides. Assim, há necessidade eminente por genótipos comerciais com alto 

nível de resistência genética a esses parasitas. 

Por fim, a experimentação em nematologia, principalmente em condições de 

campo, é bastante comprometida devido a heterogeneidade de distribuição dos nematoides 

em áreas infestadas naturalmente. Nesse estudo, evidenciou-se que a avaliação do inóculo 

potencial no campo não teve relação linear com a quantidade de nematoides que parasitam 

as raízes de algodoeiro. 


