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1- Introdução 

O crescimento populacional e o consequente aumento da demanda por 

alimentos têm provocado forte pressão sobre a agropecuária mundial. A solução 

deste problema depende do aumento da produtividade e da área cultivada bem 

como da introdução de novas espécies nos sistemas de cultivo. Nesse cenário, as 

leguminosas exercem papel importante na dieta de milhões de pessoas ao redor do 

mundo, sendo um alimento de elevada qualidade incluindo a presença balanceada 

de proteínas, fibras, vitaminas e elementos nutracêuticos. Sua produção e consumo 

estão na grande maioria, nos países em desenvolvimento, como no subcontinente 

Indiano, Oeste da Ásia, Norte da África, Sudoeste Europeu e América Central (Nene 

et al., 1981). Devido sua importância para a alimentação mundial, o ano de 2016 foi 

declarado, pela FAO, como o Ano Internacional das Leguminosas, tendo como 

propósito elevar a consciência da população sobre a potencial importância do papel 

desses alimentos na promoção da saúde, nutrição, bem como na segurança 

alimentar e sustentabilidade ambiental.  

Apesar da importância das leguminosas, poucos e consistentes trabalhos de 

melhoramento têm sido conduzidos por empresas públicas e privadas no Brasil 

(Nascimento et al., 2001), principalmente na busca por fontes de resistência a 

patógenos importantes como os nematoides. Não existe um grande interesse por 

parte das empresas de sementes em exercer atividades de P&D nestas espécies, 

uma vez que as cultivares desenvolvidas, na totalidade de polinização aberta, são 

pouco lucrativas, diferentemente de outras hortaliças que possibilitam a produção e 

venda de sementes hibridas. A Embrapa Hortaliças é uma das poucas instituições 

públicas que vem trabalhando com estas espécies, sendo que a empresa já 

introduziu cultivares de ervilha seca, ervilha verde, lentilha e grão-de-bico, e no ano 

de 2015 lançou uma cultivar de grão-de-bico (Artiaga et al., 2015). Este esforço 

depende ainda da capacidade de ampliar, consolidar e caracterizar acessos de 

germoplasma destas hortaliças para atributos agronômicos, nutricionais (conteúdo 

protéico, vitamínico e nutracêutico) e resistência a patógenos, exemplo os 

nematoides.    

As leguminosas, quando cultivadas na mesma área, sem que medidas de 

controle sejam utilizadas, muitas vezes não sobrevivem ao intenso ataque de 



    

fitonematoides. Dentre os nematoides fitoparasitas, os gêneros formadores de 

galhas radiculares (Meloidogyne spp.) são importantes no cultivo de grão-de-bico 

pois provocam grandes prejuízos econômicos podendo causar danos de até 100% 

na produção, dependendo da infestação da área e da cultivar plantada. No caso da 

soja, os fitonematoides mais impactantes são os indutores de galhas radiculares 

(Meloidogyne spp.), Pratylenchus brachyurus e o nematoide de cisto da soja 

(Heterodera glycines).  O cultivo sequencial e contínuo de soja e grão-de-bico na 

mesma área, ao longo do tempo, pode favorecer o aumento da população de 

fitonematoides que possuem essas duas leguminosas como hospedeiras.  

As espécies de Meloidogyne que mais causam problemas em hortaliças são 

Meloidogyne incognita, M. javanica, M arenaria e M. hapla. As espécies M. incognita 

e M. javanica são as predominantemente encontradas nestes hospedeiros 

(Charchar, 1999).  

Os problemas causados por nematoides nas diversas culturas assumem 

importância especial no Brasil pela existência de grandes áreas de cultivos, pela 

escassez de pessoal treinado em técnicas nematológicas, por falta de legislação 

rigorosa de quarentena e, principalmente, pela carência de cultivares resistentes 

(Charchar, 1999). 

O emprego de cultivares resistentes traz a vantagem de requerer pequena ou 

nenhuma tecnologia adicional e, consequentemente, ser de baixo custo e de baixo 

impacto ambiental. As fontes de resistência a nematoides, identificadas até o 

momento, são muito pouco estudadas quando comparadas à diversidade genética 

existente (Trudgill, 1991). Neste sentido, alguns estudos têm revelado uma ampla 

dispersão de resistência a diferentes raças de Meloidogyne em diversas culturas 

(Sasser, 1980). Alguns genes conferem resistência a mais de uma espécie de 

nematoides.  

 

2-Justificativas 

a) A cultura do grão-de-bico é altamente suscetível aos nematoides causadores de 

galhas (Meloidogyne spp.). As espécies M. incognita e M. javanica são as 

predominantemente encontradas neste hospedeiro.  

b) O grão-de-bico, quando cultivados na mesma área, sem que medidas de controle 

sejam utilizadas, muitas vezes não sobrevivem ao ataque da maioria das 



    

espécies do nematoide-das-galhas, resultando em até 100 % de perdas 

dependendo da infestação da área e da cultivar plantada;  

c) Os problemas causados por nematoides nas leguminosas são de grande 

importância no Brasil pela existência de grandes áreas de cultivos e intensidade 

dos plantios ao longo do ano, pela escassez de pessoal treinado em técnicas 

nematológicas, por falta de legislação rigorosa de quarentena e, principalmente, 

pela carência de cultivares resistentes; 

d) O controle de nematoides por meio de nematicidas é uma prática antieconômica, 

pois requer mão-de-obra na aplicação, apresenta alto custo e nem sempre tem a 

eficiência desejada, e nos últimos anos cada vez mais esses produtos tendem a 

serem banidos do mercado;  

e) Adotar um sistema de rotação de culturas grão-de-bico/soja/grão-de-bico com 

base no estudo da dinâmica populacional dos fitonematoides Pratylenchus spp., 

Meloidogyne sp. e Heterodera glycines neste esquema de rotação viabilizando o 

manejo populacional de nematoides comuns as duas culturas. 

 

3-Objetivos 

3.1 Objetivo geral 
Avaliar a influência da rotação de culturas (grão-de-bico/soja/grão-de-bico) na 

dinâmica populacional dos fitonematoides Pratylenchus spp., Meloidogyne sp. e 

Heterodera glycines. 

 

3.2 Objetivo específico 

Avaliar a dinâmica populacional dos fitonematoides Pratylenchus spp., Meloidogyne 

sp. e Heterodera glycines no sistema de rotação de culturas grão-de-bico/soja/grão-

de-bico com intuito de verificar a viabilidade deste esquema de rotação no manejo 

populacional de nematoides. 

 

4- Referencial Teórico 

4.1- Resistência ao nematoide-das-galhas em hortaliças leguminosas 

 
Lordello e Lordello (1993) avaliaram a cultivar de grão-de-bico ‘IAC-Marrocos’ 

para identificar resistência aos nematoides M. javanica, M. arenaria raça 2 e M. 



    

incognita raças 1, 2, 3 e 4. Os autores, verificaram que esta cultivar foi suscetível a 

todas as espécies de nematoides avaliadas.  

Em outro trabalho realizado por Sharma et. al. (1994), cuja finalidade foi 

identificar acessos de grão-de-bico pertencentes ao banco de germoplasma do 

International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics (ICRISAT) com 

resistência a Meloidogyne javanica, os autores selecionaram e avaliaram quarenta e 

sete acessos de grão-de-bico. Observou-se que a maioria dos acessos avaliados 

apresentaram vários sintomas e danos comuns em ataques severos de M. javanica, 

como, por exemplo, nanismo, grande quantidade de galhas nas raízes, cloroses e 

redução da massa seca da parte aérea e da raízes. Contudo os autores, observaram 

que onze acessos foram promissores para utilização em um programa de 

melhoramento visando a obtenção de cultivares tolerantes e/ou resistentes. 

Os mesmos autores, levaram estes onze acessos promissores a campo e os 

cultivaram em um solo infestado por M. incognita raça 1 e M. javanica (População 

média por amostra 7.7 a 10.5 juvenis por g/solo respectivamente) onde não se 

utilizou nenhum fertilizante orgânico ou mineral para a fertilidade do solo onde cada 

acesso foi semeado em duas linhas. A cada cinco semanas foi avaliado visualmente 

o crescimento dos acessos, onde se coletava dados sobre a quantidade de plantas 

secas, número de vagens por planta, plantas com vagem, tamanho das galhas e o 

comprimento das raízes. Novamente foram apresentados os mesmos sintomas e 

danos do que ocorreram nos ensaios de vasos, nanismo, grande quantidade de 

galhas nas raízes, cloroses e redução da massa seca da parte aérea e das raízes. 

Após a realização destas avaliações os autores chegaram à conclusão de que 

dos onze acessos promissores apenas um acesso apresentou desempenho 

adequado e foi considerado como tolerante, tanto em vaso e a campo, sendo o 

acesso mais promissor dos avaliados. Contudo, Sharma et. al. (1994) verificaram 

ainda em um estudo mais aprofundado, que os acessos com características mais 

promissoras e propensas a tolerância a M. javanica também são tolerantes ao 

estresse hídrico, com isso os autores levantaram a hipótese de que os genes de 

expressividade que garante a tolerância ou a possível resistência ao nematoide 

também são os genes que garantem a resistência ao estresse hídrico ou a interação 

desse genes com o mineral Ca, e com os níveis de absorção deste macronutriente, 

onde foi realizada avaliação dos nutrientes presentes na matéria seca. Os autores 

então identificaram algo em comum entre os acessos identificados como 
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promissores a resistência a M. javanica eles possuem altos níveis de Ca em sua 

massa seca e possuem tolerância ao estresse hídrico, com isso esses resultados 

encontrados podem servir para embasamento e aumentar a velocidade em 

encontrar genes de resistências em outros acessos de grão-de-bico em novos 

estudos.Ansari et al. (2004) avaliaram quatro genótipos de grão-de-bico para 

resistência a M. javanica, em campo naturalmente infestado, e verificaram que todos 

os acessos foram suscetíveis, apesar de terem apresentado rendimento de grãos 

maior do que a testemunha, estes não apresentaram resistência e nem tolerância a 

espécie de nematoide-das-galhas estudada. 

 

5- Materiais e Métodos 

 
Os experimentos que constituem as atividades do projeto serão instalados e 

conduzidos no Laboratório de Nematologia da Embrapa Hortaliças, Brasília, DF, e 

campo naturalmente infestado localizado em Campo Novo do Parecis, MT, no 

período de maio de 2019 a agosto de 2020. Serão realizados plantios em três 

épocas diferentes com 06 genótipos de grão-de-bico (BRS Cicero, BRS Aleppo, 

Jamu 96, BRS Cristalino, BRS Toro e BRS Kalifa). As amostras serão coletadas em 

pontos equidistantes, marcadas por meio de georreferenciamento, em áreas 

naturalmente infestadas pelo nematoide-das-lesões-radiculares (Pratylenchus 

brachyurus) e pelo nematoide-do-cisto (Heterodera glycines). Em cada ponto serão 

coletadas 05 amostras compostas e 05 plantas para formar as amostras simples de 

solo e de raízes, respectivamente. No total será amostrada uma área de 60 ha. As 

coletas serão realizadas em intervalos de 30 dias totalizando 04 coletas ao longo do 

ciclo da cultura. Após as coletas as amostras serão encaminhadas para o 

Laboratório de Nematologia da Embrapa Hortaliças, onde os nematoides serão 

extraídos, identificados e quantificados. As amostras dos sistemas radiculares das 

plantas de grão-de-bico coletadas ao longo do tempo serão processadas para a 

extração de juvenis, adultos e cistos dos fitonematoides de interesse (Bonetti e 

Ferraz, 1981). Logo após, a suspensão será recolhida com pisseta para um becker e 

levadas ao microscópio óptico para identificação e contagem do número juvenis 

presentes nos tratamentos. O experimento será realizado na safra de grão-de-bico 

(2019) – safra de soja (rotação de culturas - 2019/2020) – safra de grão-de-bico 

(2020). 



    

 Nas amostras de solo coletadas ao longo do tempo serão avaliados o número 

de cistos viáveis e não viáveis de Heterodera glycines e juvenis dos fitonematoides 

de interesse. Será utilizada uma alíquota de 150 cm3 de solo de cada amostra que 

será colocada em recipiente contendo de 1 a 2 L de água. A suspensão será agitada 

com bastão de vidro e após deixá-la em repouso por 15s será vertida imediatamente 

em peneira de 20 mesh sobreposta às de 100 e 500 mesh. Com o auxílio de uma 

pipeta, o resíduo retido na peneira de 100 mesh será recolhido em béquer e vertido 

em funil contendo papel filtro. Após a passagem de toda a água do funil o papel filtro 

será levado ao estereomicroscópio para contagem de cistos viáveis e não viáveis. O 

resíduo retido na peneira de 500 mesh será recolhido e centrifugado a 750 

gravidades durante 5 minutos. O sobrenadante será descartado, adicionará-se ao 

resíduo cerca de 50 mL de solução de sacarose saturada a qual será agitada com o 

auxílio de um bastão de vidro. A amostra será então centrifugada a 750 gravidades 

por 1 minuto. O sobrenadante será vertido em uma peneira de 500 mesh, recolhido 

em recipiente de 25 mL e levado ao microscópio para identificação e contagem do 

número juvenis de fitonematoides de interesse presentes nos tratamentos.  

 

6- Características avaliadas  

6.1-Peso dos sistemas radiculares 

As amostras dos sistemas radiculares das plantas de grão-de-bico e soja 

coletadas ao longo do tempo serão lavadas e pesadas, obtendo-se o peso fresco do 

sistema radicular. 

 

6.2-Número de juvenis de Pratylenchus spp. e Heterodera por sistema radicular 
e no solo 

 Será quantificado o número de juvenis de Pratylenchus spp. e Heterodera no 

solo e por sistema radicular e/ou grama de raiz de todos os tratamentos ao longo do 

tempo de acordo com a técnica de Bonetti e Ferraz (1981). 

 

6.3-Número de cistos viáveis e não viáveis de Heterodera no solo 
 Será quantificado o número de cistos viáveis e não viáveis de Heterodera 

glycines no solo de todos os tratamentos ao longo do tempo. 

 



    

6.4-Delineamento experimental e análise estatística 

Serão realizadas análises geoestatísticas, correlação de Pearson e 

elaboração de mapas em função da distribuição dos nematoides identificados versus 

épocas de plantio e genótipos. 
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