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 A floresta 

• Ecossistema terrestre organizado em estratos 
superpostos (o musgoso, o herbáceo, o 
arbustivo e o arborescente), o que permite a 
utilização máxima da energia solar e a maior 
diversificação dos nichos ecológicos.  

Modificado de Kageyama  



Sucessão e ocupação 

Modificado de Kageyama  



Floresta nativa x Floresta cultivada 
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PLANTIO HOMOGÊNEO 

• Mudança na estrutura populacional da 
floresta 

• uniformidade 

– sementes: baixa variabilidade 

– clonal: uniformidade genética 

 

 



Climáxicas se “escondem” (escape) das doenças 
dentro da diversidade da floresta tropical; 

espécies ocorrem em baixa densidade dentro da 
floresta. 

Crescimento lento 
Pioneiras se “defendem” por meio de 

mecanismos químicos, físicos e/ou morfológicos. 
 Crescimento rápido 

Plantas de sub-bosque (umbrófilas) – se 
“defendem” por meio de mecanismos químicos 

muito eficientes. Metabolismo secundário. 

Formas de defesa 



 

• Eucalyptus: Principalmente em MG, SP, ES, MS, PR, BA e RS 

– Áreas de Expansão (MA e PI) 

– 5,6 milhões de ha ou 72 % 

 

• Pinus (PR, SC, RS, SP, MG e AP), 1,5 milhão de ha. 

 

• Seringueira: Explorada na região Amazônica e plantada em SP, 

MT, MG, GO e BA, 165 mil ha. 

 

• Outras espécies: Teca, Paricá, Acácias, etc. 

Florestas plantadas no Brasil ocupam uma área 
de 7,8 milhões de ha (IBÁ, 2016) 



Sistemas integrados 

• Plantios consorciados 

 

• Sistemas agro-florestais 

 

• Integração lavoura-pecuária e floresta (ILPF) 

 

 



A-Nematóide fitoparasita; B-Detalhes do aparato bucal e estilete. (Agrios, 2005) 
Barra=10 um 

Os fitonematóides 



Ciclo de vida 
dos 

nematóides  

Modificado de Agrios (2005) 



Morfologia e tamanho  

Modificado de Agrios (2005) 



Sintomas principais 

Galhadores (Meloidogyne) Cistos (Heterodera) Lesões 
(Pratylenchus) 

Bulbos e ramos (Ditylenchus) Sementes (Anguina) Folhas 
(Aphelenchoides) 

Cabeleira e lesões internas (Radopholus) 

Sintomas 

Modificado de Agrios (2005) 



Nomes comuns de alguns fitonematóides  

Nematóide cavernícola (banana) Radopholus 

Nematóide do cisto (soja) Heterodera 

Nematóide das lesões radiculares Pratylenchus 

Nematóide reniforme (algodão) Rotylenchulus 

Nematóide dos citros Tylenchulus 

Nematóide das galhas radiculares Meloidogyne 

Nematóide espiralado Helicotylenchus 



Forma prática de classificação 
Sintoma Hábito Forma Oviposição 

Galhadores obesos 

Cistos sedentários reniformes massas de ovos 

Reniformes reniformes 

Lesões radiculares migradores cilíndricos interior do órgão 

Cavernícolas filiformes ou no solo 

Modificado de Agrios (2005) 



Modificado de Agrios (2005) 

SINTOMAS E DANOS 

(Associação secundária) 



Diagnose 

Sintomas  
 
Sinais 
 
Identificação em lâmina 
 
Quantificação (solo e raiz) 
 
Fator de reprodução (FR) 
 
DNA 



Teca 

• Ocorrência de nematóides em mudas de 
Teca 
– Rotylenchus reniformes nas plantas novas – 

Viveiro de Cuiabá 

 

• Hospedabilidade de nematóides em mudas 
de Teca, plantadas em solo de cafeeiro 
– O sistema radicular das mudas de Teca, quando 

separado do solo, demonstrou elevado índice de 
galhas, em todas mudas 

– Meloidogyne exigua 



Fitonematóides em áreas de 
preservação permanente e cultivadas 
com teca no Estado de Mato Grosso 

Vista aérea das áreas amostradas no estado de Mato Grosso. 1A - Nova Maringá. 1B - Guarantã do Norte. 

Fonte:Google Earth acesso em 13/11/2007. 



Destaque para os gêneros encontrados 
• Floresta (13) 

Xyphinema; Meloidogyne, Paratylenchus, 
Discocriconemella,  Pratylenchus 

• Teca (3) 

Meloydogyne, Mesococrinema 

• Pasto (2) 

Pratylenchus, Discocriconemella 

 

 



TECA 

• Problemas em 2 áreas no 
Mato Grosso 

 

• Meloidogyne javanica  

 

• Os sintomas diretos 
foram galhas muito 
pequenas, mas em 
grande quantidade por 
todo o sistema radicular. 



TECA 

• Os sintomas iniciais na parte 
aérea foram atraso no 
crescimento da planta e  
amarelecimento marginal nas 
folhas 

http://www.nematoides.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2009/04/foto-1-informacoes-gerais.jpg


QUIRI 

• Quiri  

• Paulownia fortunei  

(Meloidogyne arenaria) 



 

 
• Enterolobium contortisiliquum  

 

– M. incognita e  

– P. brachyurus 

TIMBURI 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Meloidogyne_incognita.jpg


  

 

• Tabebuia avellanedae 

 

• M. incognita 

IPÊ ROXO 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Meloidogyne_incognita.jpg


– Copaifera langsdorffii  

 

 

COPAÍBA 

Suscetível a Meloidogyne incognita  [Borges et 
al., 2002] 

http://go2.wordpress.com/?id=725X1342&site=timblindim.wordpress.com&url=http://timblindim.files.wordpress.com/2008/02/copaiba_1b.jpg&sref=http://timblindim.wordpress.com/arvores/copaiba/
http://go2.wordpress.com/?id=725X1342&site=timblindim.wordpress.com&url=http://timblindim.files.wordpress.com/2008/02/copaiba_3a.jpg&sref=http://timblindim.wordpress.com/arvores/copaiba/
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Meloidogyne_incognita.jpg


  

 

• Caesalpinia echinata  

 

 

 

Pau-brasil 

Suscetível a Meloidogyne javanica e M. 
arenaria [Pf/Pi = 1,3 e 2,4 ; sensível a M. 
javanica (Tondati & Inomoto, 1999)] 



Fitonematóides associados ao Eucalyptus 

Os dados disponíveis 
sugerem que  
 

 os nematóides das galhas  
M. javanica e M.incognita e 

 
 nematóide das lesões 

Pratylenchus brachyurus 
 

  podem afetar negativamente 
 

 algumas espécies de 
Eucalyptus, mas somente em 
plantas muito jovens 



Palmáceas 

 (Coqueiro, tamareira, etc.)     

  
Bursaphelenchus cocophilus                                

 



Bursaphelenchus xylophilus 

          em Pinus 



Fitonematóides associados ao Pinus 

O único nematóide que 
oferece perigo para essa 
espécie florestal é o da 
murcha do pinheiro, 
Bursaphelenchus  xylophilus; 
 

Em espécies de Pinus 
suscetíveis, como P. 
densiflora, P. nigra e P. 
sylvestris, o nematóide causa: 
 
  murcha, amarelecimento e 

queda das acículas e morte da 
planta em menos de um ano. 

 Quarentenário para o Brasil 

Floresta de Pinus com muitas plantas mortas (bem 

amarelecidas) devido ao ataque por B. xylophilus 

detalhe da murcha da parte aérea  

que caracteriza a árvore morta 



Interação fitonetóides e as espécies 
florestais  

• Já foram relatadas nas espécies: 

– Pinus e eucalipto    - Aroeira 

– Teca            - Ingazeiro 

– Ipê            - Paineira 

– Copaíba           - Gameleira 

– Palmáceas                - Quiri 

– Orelha de negro      - Timburí 

– Pau Brasil           - Palmáceas (coco,  

– Seringueira                 dendê, etc.)  



Disseminação 

• SOLO INFESTADO; 

Substatro, nos equipamentos de preparo de 
solo, nos pneus de carro e caminhão, no 
solado de calçados, etc. 

Mudas infestadas 

 



Conclusões com base na literatura 
consultada 

 
• Os trabalhos de danos e perdas causadas por nematóides em espécies 

florestais são bastante reduzidos; 
• Densidades populacionais de nematóides fitoparasitos em geral são 

menores nas florestas naturais ou povoamentos florestais que em áreas de 
aproveitamento intensivo (pastagem e agrícola) 

• As raízes das espécies arbóreas por seu aspecto mais lenhoso oferecem 
obstáculo à boa hospedabilidade  aos nematóides fitoparasitas, 

• As mudas constituem o principal modo de disseminação principal e na 
introdução de nematóides em novas áreas 
 

 As espécies com maior ocorrência nas espécies florestais são as mesmas 
que têm destaque em culturas de importância agrícola, ou seja: 
 
 espécies de nematóides das galhas (Meloidogyne javanica, M. incognita e M. 

arenaria) e  
 

 o nematóide das lesões  radiculares(Pratylenchus brachyurus) 



Modificado de Takahashi, 2015 

Características principais de machos e 
fêmeas de Meloidogyne exigua 

A - macho 
Região labial 
Estilete 

B – Fêmea 
Padrão perineal 
 



Modificado de Takahashi, 2015 

Características principais de machos e 
fêmeas de Pratylenchus brachyurus 

A - macho 
Região labial 
Estilete 

B – Fêmea 
Vulva próxima à 
extremidade da cauda 
 



Estudo de caso e manejo 



Seringueira  

O Estado do Mato 
Grosso detém a maior 
área cultivada com 
seringueira (Hevea 
brasiliensis Muell. Arg) 
no Brasil 
 

Produzindo anualmente 
24.463 toneladas de 
látex coagulado 
 

22,4% da produção 
nacional 



 Meloidogyne exigua  
 

 Sua presença nos clones PB 235 e 
PB 217 foi registrada na região de 
Itiquira-Rondonópolis 
 

 Fator predisponente à ação do 
fungo oportunista Botryodiplodia 
theobromae (Lassiodiplodia ) 

 
 O clone IAN 717 

 Apresenta os sintomas 
mais precocemente 

 
 Apresenta um risco potencial  para 

as demais regiões de plantio do 
Brasil 



seringueira 

• Fonseca et al. (1999) 

 

– Estudaram a reação de 
porta enxertos de 
seringueira à Meloidogyne 
javanica e M. exigua 

 

– PB 235 

– IAN 873 

– RRIM 600 

– GT1 



São José do Rio Claro – MT 
Bernardo, et al. (2003) 

Dist. (km) Amostras Dist. média Quant./5g Amplitude 
pop. 

0 – 10 131 6,39 11.422,90 (96-61.824) 

10 – 20 78 14,71 7.511,38 (48-53.7600 

20 - 35 73 26,74 4.732,93 (0-51.840) 

Quantidade média de nematóides por 5 g de raizes  em relação  a distância ao 
município de São José do Rio Claro-MT 

DISCUSSÃO:  Intensa formação de galhas nas raízes 
Seca de ramos por Lassiodiplodia theobromae; 
Transito intenso de maquinas agrícolas de uso comunitário; 
Gradagem como método de limpeza das entre-linhas 



Distribuição de Nematoides em SP 
 Wilcken et al. (2015) Revista Summa Phytopathologica 

 
75 seringais; 
 
64 municípios; 
 
Clone RRIM 600; 
 
Pratylenchus: 
66 %  das 

amostras 
 
Meloidogyne: 
49,3% das 

amostras 



 

Maiores infestações: 
P. Brachyurus  - 196 nem. / 10 g raiz (Itajobi); 160 nem. / 250 mL de solo (Nova Luzitânia). 
Meloidogyne - 256 nem./ 10 g raiz (Pontalinda); 320 nem./ 250 mL de solo (Novo Horizonte). 



Detecção em mudas no 
estado de Goiás 

Detecções  em seringais adultos: 
 
vários municípios - SP  
 
Prata-MG 
 
Goianésia-GO 
 
Pinheiros-ES 



Ocorrência em Prata-MG 



Levantamento nematológico – Área 
experimental (Pezzoni, 2014) 

• Município de Itiquira – MT; 
 

• Área total de 6.646 ha plantados com seringueira; 
 

• Clones : GT 1 – 1.529 ha;  PR 255 – 1.251 ha;  PB 235 – 1.203 ha; PB 
217 – 1.044 ha;  RRIM 600 – 880 ha; entre outros. 
 

• Origem das sementes para porta enxerto – Tabapuã - SP 

 
• Idades entre 12 e 35 anos; 

 
• Bacia do Rio Paraguai. 



Pontos amostrais em  
maio – 265 (A) e  

novembro – 227 (B) 
(Heveatec) 



Redução %: 
 
Clone GT 1 
91,4 % 
 
Clone PR 255  
90,35 % 
 
Clone PB 235  
81,76 % 
 
Clone PB 217 
90,19 % 
 
Clone RRIM 600 
86,67 % 

 

Infestações nas raízes 



Clone M.exigua M. javanica M. incógnita raça 2 M. incógnita raça 3 

RRIM 600 S R MS S 

RRIM 511 R S 

RRIM 527 R 

RRIM 701 R R S 

IAN 873 S R MS S 

IAN 3087 R 

PB 217 R 

PB 235 S R 

PB 5/63 R R S 

FX 25 R 

GT 1 R 

Reação de alguns porta-enxertos a Meloidogyne spp.  

S = Suscetível; R = Resistente; MS = Moderadamente suscetível. 
Fonte: Lordello ET al. (1994); Lordello ET al. (1997); Fonseca ET al. (1998); Fonseca & Jaehn (1998) 



• NOVA ESTRUTURA 

• NOVA EMBALAGEM 

• NOVO SUBSTRATO 

• NOVA SEMENTE 

• NOVA SEMENTEIRA 

• UMA NOVA MUDA 

MUDAS DE SERINGUEIRA EM VIVEIROS 
SUSPENSOS (Nova legislação em SP) 



Instrução Normativa 29 do MAPA 



Semeadura - Antes 

Slide 13


Semeadura - Depois 

Fonte: Paulo Brito 

Slide 14


Repicagem - Antes 



 Repicagem - Depois 

Fonte: Paulo Brito 



• Repicagem - Depois 



Formação dos cavalinhos - Antes 



Formação dos cavalinhos - Depois 



Enxertia - Antes 



• Enxertia depois 



Mudas formadas - Antes 



Suspeitas de carrearem nematóides 

Pratylenchus brachiurus + Meloidogyne 



Associação nematóides na raiz com Lassiodiplodia theobromae na parte aérea  

Desfolha 

 

Seca de 

ponteiros 

 

Seca de ramos 

 

Morte da planta 







Grande volume de descartes (Perdas = $$$$) 



• Mudas formadas - Depois 

Fonte: Paulo Brito 



Mudas com sistema radicular isento de 
nemas 



Planejando o futuro 
Áreas com mudas de bancada 

1)Como manter  estas fazendas  plantadas com mudas de bancadas livres  
de nematóides? 
 
2)Entrada de máquinas? 
 
3)Como receber os visitantes? De Carro? A Pé? 
 
4)Disposição das bancadas para entregar a borracha? 
 
5)Entrada de funcionários? 
 
Etc.  
 

TEMOS  MUITO QUE MUDAR! 
 
 
 
 
 



E as áreas já atacadas? 

Caracterizar as áreas atacadas; 
 
Experimentação em parceria com 
produtores: 
- métodos de controle e manejo 
(Químico, Biológico. Integrado, plantios 
de plantas armadilhas nas reboleiras; 
aplicação de matéria orgânica, etc. 
 
 
 
 



E as pesquisas? 

1) Estudos de resistência de porta-enxertos; 
 

2) Danos ocasionados: 
 

3) Métodos de controle e prevenção; 
 

4) Estudos de fluxo gênico, que podem levar a origem do problema e do 
inóculo inicial 

 



Obrigado 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Meloidogyne_incognita.jpg
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