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RESUMO 

RABELLO, Lilian Katiany Castello. Quantificação de danos e perdas causados 

por Meloidogyne javanica em alface (Lactuca sativa L.). 2010. Dissertação 

(Mestrado em Produção Vegetal) - Universidade Federal do Espírito Santo, 

Alegre-ES. Orientador: Prof. Dr. Fábio Ramos Alves.  

 

Objetivou-se com o presente trabalho identificar a(s) espécie(s) de 

Meloidogyne associada(s) às raízes de alface (Lactuca sativa L.) cv. Vitória de 

Santo Antão cultivada no campo em área naturalmente infestada por esse(s) 

patógeno(s) na região de Iúna, ES, e quantificar os danos e a perda causados às 

plantas, associando-se os níveis populacionais do(s) nematóide(s) às 

características de crescimento das plantas. A área experimental constou de 

quatro canteiros de 10,0m x 1,60m, cultivados com 160 plantas de alface cada, 

totalizando 640 plantas. Primeiramente, procedeu-se a coleta de amostras para 

extração e identificação da(s) espécie(s) de Meloidogyne. Posteriormente, 

quantificaram-se os danos e a perda causados por esse patógeno na alface em 

quatro avaliações (Av1, Av2, Av3 e Av4, sendo cada avaliação correspondente a 

um plantio) realizadas nos meses de julho, setembro e novembro de 2009, 

respectivamente, e janeiro de 2010. Os quatro plantios foram feitos de forma 

consecutiva. Em cada avaliação foi retirada uma amostra de 100 plantas, de um 

total de 640 plantas, com níveis diferentes de infestação pelos nematóides (0 a 

nível máximo). Foram avaliados o número de folhas (NF), massa fresca do caule 

(PC), peso da matéria fresca e seca das folhas (PMF e PMS, respectivamente), 

número de galhas (NG) e população final dos nematóides (PF). A análise 

estatística foi feita através de dois procedimentos distintos utilizando-se o 

software BioEstat 5.0. Quando se considerou cada avaliação individualmente, 

analisaram-se os dados por regressão linear simples. Para as análises 

envolvendo todas as avaliações, foi utilizado o teste de Kruskal-Wallis. Os 

cálculos de perda foram estimados em função do custo de produção x valor da 

comercialização das plantas com peso superior a 200g e foram feitos para o 

cultivo de 640 pés de alface (total de plantas cultivadas na área experimental), 

2.000 pés (total de plantas comercializadas semanalmente) e 128.000 pés (total 



6 

 

de plantas cultivadas em 1ha). Foi demonstrada a presença de Meloidogyne 

javanica na área de estudo através de eletroforese da isoenzima esterase. O 

aumento da população de M. javanica acarretou redução no NF, PMF, PMS e PC 

em todas as avaliações. Quando se comparou: a) PMF entre Av1 e Av3; Av1 e 

Av4; Av2 e Av3; Av2 e AV4; b) PF entre Av1 e Av3; Av1 e Av4; Av2 e Av3; Av2 e 

Av4; c) NG entre Av1 e Av3; Av1 e Av4; Av2 e Av3; Av2 e Av4; as diferenças 

entre as médias foram significativas. Na Av1 e Av2 100% das plantas eram 

comercializáveis, não havendo perda financeira para o agricultor. Na Av3 e Av4, 

7% e 65%, respectivamente, das plantas não eram comercializáveis. O quarto 

ciclo de cultivo (Av4) se mostrou completamente inviável, uma vez que o produtor 

teve prejuízo de R$ 12,37; R$ 38,67 e R$ 2.474,00 para o cultivo de 640, 2.000 e 

128.000 plantas, respectivamente. O limiar de dano econômico no Av4 foi de 

10.151 nematóides/planta ou 109 galhas/planta. 

 

Palavras-chave: Danos, Perdas, Lactuca sativa, Meloidogyne javanica. 
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ABSTRACT 

 

RABELLO, Lilian Katiany Castello. Quantification of damage and yield losses 

caused by Meloidogyne javanica in lettuce (Lactuca sativa L.). 2010. Dissertation 

(MSc in Plant Production) - Federal University of Espirito Santo, Alegre-ES. Prof. 

Dr. Fabio Alves Ramos. 

 

The objective of this work was to identify the Meloidogyne species 

associated with lettuce (Lactuca sativa L.) cv. Vitoria de Santo Antao growing in 

naturally infested field for that(s) pathogen(s) in the region of Iuna, Espirito Santo 

State, and quantify the damage and losses yield caused in plants, associating the 

population levels of nematode for growth traits of plants. The experiment consisted 

of four beds each measuring 10.0mx 1.60 m and cultivated with 160 lettuce plants, 

with a total of 640 plants. Firstly, the samples for extraction and identification of 

Meloidogyne species were collected. Subsequently, the damage and losses yield 

caused by this pathogen in lettuce was quantified in four evaluations (Av1, Av2, 

Av3 and Av4) held in July, September and November, 2009, respectively, and in 

January, 2010. The four crops of lettuce were made consecutively. At each 

evaluation a sample of 100 plants was collected, from total of 640 plants, with 

different infestation levels by nematodes (0 to maximum). It was evaluated the 

leaves number (LN), stem fresh weight (SFW), fresh and dry leaves weight (FWL 

and DWL,  respectively), galls number (NG) and the final population of nematodes 

(PF). Statistical analysis was performed with two different procedures using the 

BioEstat 5.0 software. When each individual evaluation was considered, the data 

were analyzed by simple linear regression. For analysis involving all evaluations, 

the Kruskal-Wallis test was used. The losses yield were estimated considering the 

production cost x amount of commercialization of plants weighing more than 200g. 

For this calculation it was considered 640 lettuce plants (total of plants cultivated in 

the experimental area), 2,000 plants (total of plants sold weekly by the farmer) and 

128,000 plants (plants cultivated in 1 ha). It was demonstrated the presence of 

Meloidogyne javanica in the study area by electrophoresis. As Meloidogyne 

javanica population increased, reduction in LN, SFW, FWL and DWL was 
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observed in all evaluations. When It was compared: a) PMF between Av1 and 

Av3; Av4 and Av1, Av2 and Av3; Av2 and AV4; b) PF between Av1 and Av3; Av1 

and Av4, Av2 and Av3; Av2 and Av4; c) NG between Av1 and Av3; Av1 and Av4, 

Av2 and Av3; Av2 and Av4; the difference between means were significant. In Av1 

and Av2 100% of the plants was marketable, without financial loss to the farmer. In 

Av3 and AV4, 7% and 65%, respectively, of plants were not marketable. The 

fourth crop (Av4) was completely unfeasible, since the farmer had a yield loss of 

R$ 12.37; R$ 38.67 and R $ 2,474.00 for the cultivation of 640, 2,000 and 128,000 

plants, respectively. The economic damage threshold in AV4 was 10.151 

nematodes per plant or 109 galls/plant. 

 

Key-words: Damage, Yield losses, Lactuca sativa, Meloidogyne javanica. 
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1. Introdução 

 

A alface (Lactuca sativa L.), família Asteraceae, está entre as dez 

hortaliças folhosas mais apreciadas in natura no Brasil, sendo cultivada em todas 

as regiões brasileiras (CEASA-ES, 2010) e constitui importante fonte de sais 

minerais, cálcio e vitaminas, especialmente a vitamina A. Juntamente com o 

tomate, é a hortaliça mais utilizada na culinária brasileira (Melo, 2007).  

É altamente suscetível aos nematóides-das-galhas, Meloidogyne spp. 

(Lordello, 1988) e, dependendo da cultivar, da densidade populacional, da 

virulência do nematóide, das condições ambientais, da interação entre nematóide 

e outros patógenos, de condições fisiológicas da planta e do teor de matéria 

orgânica do solo, pode sofrer perdas quantitativas e qualitativas, de 

imperceptíveis a totais, quando parasitada por esses patógenos (Santos, 1995; 

Agrios, 1997; Ferraz et al., 2001). De fato, Pinochet (1987), relatou que as perdas 

ocasionadas por esses patógenos em alface estão estimadas entre 10 e 100%. 

As espécies dos nematóides-das-galhas que causam danos em alface no 

Brasil são: Meloidogyne incognita (Kofoid e White) Chitwood, M. javanica (Treub) 

Chitwood, M. arenaria (Neal) Chitwood, M. hapla Chitwood (Taylor e Sasser, 

1978; Charchar, 1995) e M. petuniae (Charchar, Eisenback and Hirschmann) 

(Charchar, 1999). As espécies M. incognita e M. javanica são encontradas com 

maior freqüência em regiões de temperaturas mais elevadas (20-28ºC) (Netscher 

e Sikora, 1990); M. arenaria em áreas do Centro-Oeste com temperaturas em 

torno de 25ºC; M. hapla em áreas das regiões Sudeste e Sul, com temperaturas 

que variam de 12 a 24ºC (Charchar, 1995); e M. petuniae em áreas restritas da 

região Centro-Oeste, onde a temperatura geralmente varia de 12 a 28ºC 

(Charchar, 1999).  

Tihohod (1993) indica várias medidas de manejo dos fitonematóides. 

Entretanto, de acordo com esse autor, é de fundamental importância o 

conhecimento do momento adequado para implementá-las quando se pensa na 

aplicação integrada das táticas de manejo. Segundo Campos (1999), o ideal é 

manipular a população do nematóide para mantê-la abaixo do limiar de dano 

econômico, definido como a intensidade de doença na qual o benefício do 
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controle iguala-se ao seu custo. Entretanto, para que essa definição seja 

operacional e que o manejo integrado seja viável, é necessário quantificar os 

danos e as perdas causados pelos fitonematóides. O termo dano é utilizado para 

indicar qualquer redução na quantidade e/ou qualidade de produção (Zadoks, 

1985) e perdas são definidas como a redução em retorno financeiro, por unidade 

de área, devido à ação de organismos nocivos (Bergamin Filho e Amorim, 1996). 

Jesus Junior et al. (2004) também afirmam que a quantificação de danos e 

perdas é um ponto chave na definição de qualquer estratégia de manejo de 

patógenos, porém, raras são as pesquisas no Brasil em nematologia com esse 

intuito, principalmente com a cultura da alface cultivada no campo. Alguns desses 

trabalhos têm sido feitos com os nematóides das lesões, Pratylenchus spp., 

(Potter e Olthof, 1974; Machado e Inomoto, 2001), todavia, a maior parte deles 

são realizados em outros países com os nematóides formadores de galhas, 

Meloidogyne spp., (Viaene e Abawi, 1996; Viaene e Abawi, 1998; Widmer et al., 

1999; Chen et al., 1999; Castillo et al., 2006; Santos et al., 2006). No Brasil, não 

existe nenhum relato na literatura sobre a quantificação de danos e da perda 

ocasionados por M. javanica em alface cultivada em condições de campo. 

Diante dessas informações, ressalta-se a importância de se quantificar 

danos e perdas em alface explorada comercialmente e parasitada por 

Meloidogyne spp., em nível de campo, para nortear os produtores quanto à 

tomada de decisão para o manejo desses patógenos. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo Geral 

 

Identificar a(s) espécie(s) de Meloidogyne associada(s) às raízes de alface 

cv. Vitória de Santo Antão cultivada comercialmente em condições de campo na 

região de Iúna-ES  e quantificar os danos e as perdas causados por esse(s) 

patógeno(s). 

 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

a- Identificar a(s) espécie(s) de Meloidogyne associada(s) à cultura da alface 

cv. Vitória de Santo Antão em um campo de produção comercial na região 

de Iúna-ES por eletroforese da isoenzima esterase. 

b-  Quantificar os danos e a perda causados pelos nematóides das galhas na 

cultura da alface em condições de campo, associando-se os níveis 

populacionais do(s) nematóide(s), assim como o número de galhas, às 

características de crescimento das plantas, ou seja, número de folhas, 

peso da matéria fresca e seca e peso do caule. 

c- Determinar o limiar de dano econômico para a área de estudo.  
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 A cultura da Alface 

 

A alface (Lactuca sativa L.) é cultivada em todo o território brasileiro, sendo 

uma das hortaliças mais consumidas no mundo (Costa e Sala, 2005; Henz e 

Suinaga, 2009). Trata-se de uma planta de clima subtropical, com temperaturas 

amenas, entre 12 e 24ºC. As condições climáticas nas quais a muda é produzida 

afetam o comportamento da planta adulta. No Brasil, originalmente, a alface era 

uma cultura típica de outono-inverno, no Centro-Sul. Entretanto, ao longo dos 

anos os fitomelhoristas desenvolveram cultivares adaptadas ao plantio durante a 

primavera e o verão, resistentes ao pendoamento precoce. Assim, pela criteriosa 

escolha das cultivares disponíveis, é possível plantar e colher alface, de boa 

qualidade, ao longo do ano (Queiroga et al., 2001). 

A alface é uma planta herbácea, pertencente à família Asteracea. Possui 

caule diminuto ao qual se prendem as folhas, que constituem a parte comestível 

da planta e podem ser lisas ou crespas, fechando-se ou não na forma de uma 

"cabeça". A coloração das plantas pode variar do verde-amarelado até o verde 

escuro e também pode ser roxa, dependendo da cultivar. Na fase reprodutiva, 

emite uma haste com grande número de flores completas de coloração 

amarelada, dispostas em inflorescência do tipo capítulo, a estrutura floral favorece 

a autopolinização (Trani et al, 2005).  

O gênero Lactuca compreende aproximadamente 100 espécies 

conhecidas. Geralmente os botânicos consideram que Lactuca sativa é originária 

da espécie selvagem Lactuca serriola (L. Synonym). Existe grande variabilidade 

genética na espécie Lactuca sativa, sendo determinados quatro tipos em função 

das características morfológicas: 1- Lactuca sativa L. var. capitata: É a alface de 

pomo que se subdivide em alface repolhuda e manteiga. A alface manteiga se 

caracteriza por uma folhagem lisa e pouco recortada, já a repolhuda, por 

folhagem quebradiça, mais ou menos recortada, cuja cor varia do amarelo-verde 

das alfaces chamadas “européias” ao verde muito escuro das alfaces chamadas 

“americanas” de tipo iceberg. 2- Lactuca sativa L. var. longifolia: É a alface 
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romana cujas folhas são alongadas e de forma  oblonga. 3- Lactuca sativa crispa: 

É a alface chamada crespa que geralmente não forma cabeça, sendo que certas 

variedades têm folhas muito frisadas. 4- Lactuca sativa L. var. angustana ou 

cracoviensis: É a alface aspargo, cujo atrativo culinário principal reside na haste 

carnuda, principalmente na Ásia (Kokopelli Seed Foudantion, 2010). 

 Nas folhas da alface encontram-se vitaminas e minerais, sendo que 350 

gramas de planta fresca apresentam: 56 KCal; 95,80% de água; 2,3% de hidratos 

de carbono; 1,20% de proteínas; 0,20% de gorduras; 0,50% de sais minerais 

(potássio, cálcio, sódio, magnésio e ferro). Contém ainda a vitamina A (245 UI), 

vitaminas do complexo B (B1 e B2) e C. As folhas de coloração verde-escura, 

principalmente as folhas externas, contêm 30 vezes mais vitamina A do que as 

internas (Amaral, 2005). 

As cultivares de alface atualmente disponíveis no mercado brasileiro de 

sementes podem ser agrupadas em cinco tipos morfológicos principais, tendo 

como base a formação de cabeça e tipo de folhas. O tipo Repolhuda Lisa 

apresenta folhas lisas, delicadas e macias, com nervuras pouco salientes, com 

aspecto oleoso (“manteiga”), formando uma cabeça típica e compacta, tendo 

como exemplo de cultivares Áurea e Maravilha de Verão. As Repolhudas Crespas 

ou Americanas possuem folhas crespas, consistentes e crocantes, cabeça grande 

e bem compacta, ex: Crespa Repolhuda e Tainá. As do tipo Solta Lisa têm folhas 

lisas e soltas, relativamente delicadas, sem formação de cabeça compacta, como 

a Vitória de Santo Antão e Regina. As Soltas Crespas possuem folhas grandes e 

crespas, textura macia, mas consistente, sem formação de cabeça; pode ter 

coloração verde ou roxa, como as cultivares Black Seeded Simpson e Elba. E as 

do tipo Romana, que têm folhas alongadas, duras, com nervuras claras, com uma 

cabeça fofa e alongada, na forma de cone. Ex: Branca de Paris e Romana Balão. 

Dentre as cultivares comercializadas, a Elisa, Glória, „Piracicaba 65, Crespa 

Repolhuda, Gloriosa, Vera, Vitória de Santo Antão são indicadas para cultivo em 

regiões quentes localizadas entre as latitudes 0o e 23o (Henz e Suinaga, 2009). 
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3.2 O gênero Meloidogyne e sua importância para a cultura da alface 

 

De acordo com Pinochet (1987), os nematóides, na olericultura, causam 

perdas que podem variar de mínimas a totais. A intensidade dos danos e das 

perdas depende da densidade populacional dos nematóides, da suscetibilidade 

da cultura, das condições ambientais e da presença de outros patógenos que 

podem interagir com os nematóides. Nesse contexto inserem-se os danos 

quantitativos e qualitativos. Os primeiros referem-se à redução da produtividade. 

Nesse caso, as plantas infectadas apresentam menor eficiência do sistema 

radicular para realização de suas funções de absorção e condução de água e 

nutrientes. Consequentemente observa-se baixa eficiência na nutrição, o que 

implica em gastos adicionais com fertilizantes para manutenção da produtividade 

(Lordello, 1988). Danos qualitativos dificultam o comércio do produto agrícola, 

pois provocam principalmente diminuição do tamanho dos frutos e, no caso da 

alface, redução do peso da cabeça (Viaene e Abawi, 1996; 1998; Chen et al., 

1999; Castillo et al., 2006; Santos et al., 2006). Em plantas olerícolas, a infestação 

pode ocorrer já na sementeira, agravando ainda mais o problema dos parasitas, 

provocando grandes danos na produção final porque o desenvolvimento das 

plantas é afetado desde o início (Santos e Souza, 1996). 

Entre os fitonematóides, destacam-se os causadores de galhas, inseridos 

no gênero Meloidogyne, com mais de 69 espécies. Porém, quatro delas têm 

grande distribuição nos países tropicais e alta disseminação nas regiões 

olerícolas (Taylor e Sasser, 1978), com grandes prejuízos econômicos em todo o 

mundo (Sasser e Triantaphyllou, 1977). Dentre essas, M. incognita e M. javanica 

são as mais importantes para a agricultura brasileira por atacarem diversas 

culturas de importância econômica (Lordello, 1988). A espécie M. incognita ocorre 

com maior freqüência em áreas agricultáveis, estando associada a 87% das 

plantas catalogadas. Dentro da espécie M. incognita existem 4 raças fisiológicas 

ou patótipos, os quais se reproduzem diferencialmente em cultivares de algumas 

espécies botânicas, caracterizadas mundialmente como plantas diferenciadoras 

(Tihohod, 1993). A segunda espécie mais freqüente é M. javanica, extremamente 
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comum em hortaliças, entre elas a alface, e que podem comprometer as áreas de 

cultivo comercial (Pimenta e Carneiro, 2005). 

Os fitonematóides do gênero Meloidogyne são considerados, 

economicamente, os mais importantes, pois possuem ampla distribuição 

geográfica e gama de hospedeiros, ocorrendo em áreas cultivadas em quase todo 

o mundo (Sasser, 1980). A ação desses organismos pode reduzir 

significativamente a produtividade e a qualidade dos produtos agrícolas, 

conferindo, principalmente em olerícolas, um aspecto desagradável aos olhos do 

consumidor (Hussey, 1985). Em alguns casos, esses patógenos podem causar 

até mesmo o abandono da área ou da atividade agrícola (Zambolim et. al., 2005). 

De fato, Sasser (1980), afirma que um dos maiores obstáculos à produção de 

alimentos no mundo é o parasistimo de plantas cultivadas pelos nematóides das 

galhas.  

 Sasser e Freckman (1987) e Moura (1996), demonstraram que 95% dos 

prejuízos causados à agricultura mundial por nematóides do gênero Meloidogyne 

são devidos às espécies M. incognita, M. javanica, M. arenaria e M. hapla. 

A maioria das cultivares de alface são suscetíveis ao ataque de 

Meloidogyne spp., que têm elevada taxa reprodutiva, acumulando no solo 

números expressivos de ovos após cultivos consecutivos (Campos et al., 2001; 

Wilcken et al., 2004). As plantas, quando infectadas, apresentam sintomas 

acentuados de deficiência nutricional como nanismo e amarelecimento, se 

tornando impróprias para o consumo (Raski e Krusberg, 1984; Pajovic, 2007). No 

sistema radicular, são formadas galhas que resultam em restrições à absorção e 

ao transporte de água e nutrientes a partir do solo, ficando cloróticas, com 

„cabeça‟ de tamanho reduzido, pequeno volume foliar e sem valor comercial 

(Charchar e Moita, 1996).  

 

3.3 Quantificação de danos e perdas em alface (Lactuca sativa L.) 

parasitada por fitonematóides 

 

Os danos que os fitonematóides causam às plantas podem ser explicados 

pela espoliação de nutrientes ao serem parasitadas por esses patógenos, 
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alteração na absorção e translocação de água e nutrientes, modificação ou 

destruição de tecidos radiculares ou ainda, diminuição do crescimento das raízes 

(Hussey e Williamson, 1997). Esses eventos resultam em várias respostas nas 

plantas parasitadas (Bird, 1974), muitas das quais de caráter fisiológico, 

resultando, via de regra, em amarelecimento e redução do porte das plantas 

(Viaene e Abawi, 1998; Widmer et al. 1999; Viaene e Abawi, 1996; Chen et al., 

1999; Castillo et al., 2006; Santos et al., 2006). 

De acordo com Michereff (2004), há muitos trabalhos sobre os danos em 

plantas causados por doenças foliares, mas poucos são aqueles referentes aos 

patógenos radiculares, entre eles os fitonematóides. Segundo o autor, deve-se 

determinar o impacto desses patógenos sobre as culturas parasitadas. Muitas 

vezes, pesquisadores relatam que as reduções na produção de determinadas 

culturas variam de 50 a 80%, por exemplo, porém, esse tipo de informação, na 

maioria das vezes, é oriundo de observações de campo, sem, entretanto, ter sido 

gerada por trabalho científico específico. Alguns autores afirmam que para 

relacionar a redução da produção de uma cultura ao ataque de fitonematóides é 

necessário determinar a correlação entre densidade populacional do nematóide 

que está ocorrendo em determinada cultura e os danos a ela causados (Sleeth e 

Reynolds, 1955; Fawole e Mai, 1979; Griffin, 1981; Barker, 1982; Norton, 1983; 

Towson et al., 1983; Barker et al., 1985; Alves e Campos, 2000; Asmus, 2001). À 

medida que essas informações se tornam disponíveis para um determinado 

patossistema, pode-se então determinar as perdas (Barker et al., 1985). 

Asmus (2001) afirma que nos últimos anos muitos métodos foram 

desenvolvidos objetivando-se determinar os danos causados por diferentes 

densidades populacionais de nematóides em plantas hospedeiras sob diferentes 

condições experimentais. No entanto, ressalta o autor, para que tenham aplicação 

prática, esses métodos devem ser fundamentados em alguns critérios, como a 

escolha de um modelo que, ao correlacionar a intensidade da doença ou da 

população patogênica com os danos causados à cultura, possibilite a previsão 

das perdas. No entanto, nem sempre consegue-se expressar a realidade 

verificada em condições de campo à partir das previsões, o que tem causado 

preocupação aos epidemiologistas e nematologistas e anseio por respostas.  
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De acordo com Jesus Junior et al. (2004), estimativas confiáveis dos danos 

causados pelos patógenos são um pré-requisito para o desenvolvimento de 

qualquer programa bem sucedido de manejo de doenças, independentemente do 

método a ser empregado. Corroborando essas afirmações, Asmus (2001) acredita 

que embora seja unânime na comunidade científica a idéia de que a quantificação 

dos danos causados por nematóides às plantas seja fundamental para a tomada 

de decisão de manejo, poucos são os trabalhos feitos em nematologia com esse 

intuito (Loveys e Bird, 1973; Potter e Olthof, 1974; Wallace, 1974; Barker et al., 

1976; Bhudanananda e Prasad, 1989; Balogun e Babatola, 1990; Schans e 

Artzen, 1991; Melakeberhan, 1999; Asmus, 2001, Machado et al., 2006), 

principalmente quando se considera a cultura da alface (Viaene e Abawi, 1996).  

Em um desses trabalhos, Potter e Olthof (1974) cultivaram beterraba, 

alface e espinafre em microparcelas infestadas com níveis crescentes dos 

nematóides das lesões (Pratylenchus penetrans) e nematóide das galhas 

(Meloidogyne hapla) e relataram que à medida que os níveis populacionais do 

nematóide aumentaram houve maior redução no rendimento das plantas, 

chegando a 81% em plantas parasitadas por M. hapla e 43% por P. penetrans. 

Pode-se entender por limiar de dano econômico como a intensidade de doença, 

na qual, o benefício do controle iguala ao custo de controle, devendo ser 

calculado para diferentes culturas e cultivares de uma mesma cultura. Acima 

deste nível há prejuízo econômico para o produtor. Nesse estudo, o limiar de dano 

econômico para as culturas da beterraba, espinafre e alface foi de 17%, 13% e 

10%, respectivamente. Em outro estudo, realizado em Nova York, EUA, as 

reduções de rendimento da alface ocorreram quando a população de 

Meloidogyne spp. foi maior ou igual a 2 ovos/cc de solo (Widmer et al., 1999).  

Em estudo realizado por Viaene e Abawi (1996) foi observado que o mais 

alto nível de inóculo inicial de M. hapla (32 ovos/cm3 de solo) causou danos na 

produtividade de até 64% em microparcelas e morte de plantas em casa de 

vegetação. Segundo os autores, o limiar de dano econômico (T), foi de 7 e 8 

ovos/cm3 de solo em experimentos conduzidos em casa de vegetação em 1991 e 

1992,  respectivamente. Nos ensaios de microparcelas, o valor T foi de 1ovo/cm3 

de solo em 1991 e 2 ovos/cm3 de solo em 1992.   
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De acordo com Chen et al. (1999) a infestação do solo com 4 ovos de M. 

hapla/cm3 é suficiente para causar expressiva redução na biomassa de alface cv. 

Montello. Os pesos das plantas que não receberam o nematóide foram 816 e 589 

g/planta e 638 e 486 g/planta com a presença do nematóide, nos anos de 1995 e 

1996, respectivamente.   

Segundo Castillo et al. (2006), plantas de alface cv. Iceberg cultivadas 

durante o outono-inverno e parasitadas por M. arenaria com níveis de incidência 

variando de 80 a 100% apresentaram-se com intenso amarelecimento e 

definhadas, tornando-se inviáveis para comercialização.  

Viaene e Abawi (1998) avaliaram os danos de M. hapla sobre a alface cv. 

Montello em áreas cultivadas ou não com Sorghum bicolor subsp. drummondii 

como cultura de cobertura. Em área sem o tratamento o nematóide reduziu o 

peso das plantas em 26%. Os autores não relataram qual a perda ocorrida nessa 

área. 

Segundo Santos et al. (2006) quando sementes da alface cv. Elisa são 

semeadas diretamente em campo infestado por M. javanica, o crescimento das 

plantas pode ser reduzido em até 54,4% e o diâmetro do caule em até 18%. Em 

outro estudo, Santos e Souza (1996) verificaram que a produção comercial de 

alface pode ser aumentada em 284% caso as mudas sejam produzidas em 

bandeja, ao invés de se fazer a semeadura direta em campo infestado pelo 

nematóide.  

De acordo com Chen et al. (2000), o nematóide M. hapla causou  

danos a alface cultivada em solos orgânicos em nível de   

campo. Todavia, relataram os autores, quando as plantas foram tratadas com 

Bacillus thuringiensis, Streptomyces costaricanus e Paecilomyces marquandii, o 

número de galhas e a reprodução do nematóide reduziu, o que implicou em 

aumento do peso da cabeça de alface.   

A maioria dos trabalhos envolvendo quantificação de danos são feitos no 

exterior com cultivares de alface que não são comuns no Brasil e, muitos deles, 

envolvendo o nematóide M. hapla, comum em áreas agrícolas em países que 

produzem alface, como os Estados Unidos, mas pouco comuns no Brasil. Em 

nosso país, particularmente no Estado do Espírito Santo, cultiva-se com muita 
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frequência cultivares como Vitória de Santo Antão, na qual é muito comum a 

ocorrência de M. javanica, o que justifica a execução desse trabalho, uma vez que 

não existe em nosso país nenhum trabalho de quantificação de danos e perdas 

envolvendo esse patossistema.  

 

 

4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O experimento foi conduzido na propriedade do produtor rural Sr. 

Alexander Ribeiro de Oliveira em área naturalmente infestada com nematóide das 

galhas e cultivada com alface (Lactuca sativa L.) cv. Vitória de Santo Antão no 

município de Iúna-ES.   

A área experimental constou de quatro canteiros com 10,0m x 1,60m, 

cultivados com 160 plantas de alface cada, totalizando 640 plantas a cada ciclo 

da cultura. 

 

4.1) Coleta de amostras para extração e identificação da(s) espécie(s) 

de Meloidogyne presente(s) na área experimental.  

 

O primeiro procedimento foi à identificação da(s) espécie(s) de 

Meloidogyne presente(s) na área por meio da técnica de eletroforese da 

isoenzima esterase. Para isso, foram coletadas, aleatoriamente, 30 plantas, que 

foram encaminhadas imediatamente ao laboratório de Fitopatologia do Centro de 

Ciências Agrárias da Universidade Federal do Espírito Santo (CCA-UFES) para a 

extração das fêmeas. De cada planta foram retiradas 10 fêmeas para 

identificação, resultando em um total de 300 fêmeas analisadas. 

Como padrão de referência, foram utilizadas fêmeas de Meloidogyne 

javanica multiplicadas e mantidas em raízes de tomate cv. Santa Clara, cultivado 

em casa de vegetação no CCA-UFES. Foram selecionadas fêmeas com 

coloração branco-leitosa, que normalmente apresentam um maior teor de 

proteínas, e propiciam melhor resultado na corrida eletroforética.  
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As fêmeas foram colocadas em microtubos com 15µL de solução extratora, 

composta de 2g de sacarose, 200µL de Triton X-100, 7,8mL de água destilada e 3 

gotas de solução de azul de bromofenol. 

Após a extração, foi preparado um gel de poliacrilamida em duas etapas: 

 

- Gel de corrida: 1,925mL de tampão de corrida (18,5g de Tris-base e 

1.000mL de água destilada), 3,08mL de Bis-acrilamida (29,2g de acrilamida, 0,8g 

de bis-acrilamida e 100mL de água destilada), 6,4mL de água destilada, 10 µL de 

Temed e 100µL de solução de Persulfato de amônio. O gel foi colocado em placa 

de vidro até sua polimerização, que ocorreu por volta de 15 a 20 minutos. 

 

- Gel de empilhamento: 1,925mL de tampão de empilhamento (6g de Tris-

base e 1000mL de água destilada), 3,08mL de Acrilamida-bis (29,2g de 

acylamide, 0,8g de bis-acrylamide e 100mL de água destilada), 6,4 mL de água 

destilada, 10 µL de Temed e 100 µL de solução de Persulfato de amônio. O gel foi 

colocado em placa de vidro até sua polimerização, que ocorreu por volta de 20 a 

25 minutos. 

Após a polimerização do segundo gel, dez canaletas de cada gel foram 

preenchidas com solução tampão de eletrodo (1,5g de Tris-base, 7,1g de glicina e 

1000mL de água), e logo em seguida as fêmeas de nematóide foram maceradas 

com microbastões de vidro, retiradas dos microtubos com micropipetas e 

colocadas nas canaletas.  

Na primeira canaleta foram colocadas as fêmeas de M. javanica (utilizadas 

como padrão de identificação) e, nas demais, as fêmeas a serem identificadas. As 

placas foram colocadas na cuba de eletroforese e cobertas com a solução tampão 

do eletrodo. A fonte ligada a cuba, teve sua voltagem regulada para 80V por 15 

minutos, tempo necessário para que as proteínas penetrem no primeiro gel. Após, 

aumentou-se a voltagem para 200V por 50 minutos. A fonte permaneceu ligada 

por 65 minutos. 

Após esse tempo, procedeu-se a retirada do gel, que foi colocado em um 

recipiente para ser corado. A solução corante é constituída de 100 mL de solução 

tampão fosfato (preparada com 815 mL de solução feita com 13,8 g de fosfato de 
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sódio monobásico em 1000 mL de água destilada e 185 mL de fosfato de sódio 

bibásico em 1000 mL de água destilada); 0,1 g de Fast Blue RR e 0,05 g de α-

Naftil. Após verter a solução corante sobre o gel, o recipiente foi colocado em 

estufa a 37ºC por 60 minutos. 

Após esse período, a solução corante foi drenada e substituída por solução 

descorante, composta de 650 mL de água destilada, 300 mL de metanol e 50 mL 

de ácido acético. Após 60 minutos, a solução descorante foi drenada e o gel 

lavado com água destilada e colocado em solução secadora, composta de 24 mL 

de glicerol, 400 mL de etanol e 600 mL de água destilada. 

 

4.2) Quantificação dos danos causados pelos nematóides das galhas 

em alface cv. Vitória de Santo Antão cultivada no campo. 

 

Uma vez identificada à espécie de Meloidogyne, quantificaram-se os danos 

causados por esse patógeno na alface.  

Foram feitas quatro avaliações (Av1, Av2, Av3 e Av4) realizadas nos 

meses de julho, setembro e novembro de 2009, respectivamente e janeiro de 

2010. Cada avaliação correspondeu a um ciclo completo de cultivo de alface. As 

temperaturas médias do ar para os respectivos meses de avaliação foram 17, 19, 

21 e 21 oC. Os quatro plantios foram feitos de forma consecutiva. Apenas o 

primeiro plantio foi realizado após seis meses de pousio. 

Em cada avaliação foi retirada uma amostra de 100 plantas, de um total de 

640 plantas, com níveis diferentes de infestação pelos nematóides (0 a nível 

máximo encontrado no campo). As plantas foram embaladas em sacolas plásticas 

e levadas imediatamente para o laboratório de Fitopatologia do Centro de 

Ciências Agrárias da Universidade Federal do Espírito Santo (CCA-UFES), onde 

as avaliações foram realizadas. Foram avaliados no mesmo dia da coleta o 

número de folhas (NF), peso da matéria fresca do caule (PC) e das folhas (PMF). 

Após, as folhas foram secas em estufa a 70oC por 72 horas, para a medição do 

peso de matéria seca (PMS). 

Posteriormente, foram avaliados também o número de galhas (NG) e a 

população final dos nematóides (PF) nas plantas infectadas, conforme método 
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proposto por Hussey e Barker (1973) modificado por Boneti e Ferraz (1981). A 

quantificação do NG foi feita através da contagem total das galhas de cada raíz, 

sendo depois triturados os sistemas radiculares em liquidificador com solução de 

hipoclorito de sódio a 5%. Todo o conteúdo contido no liquidificador foi recolhido 

em peneiras com malhas de 80 e 400 mash, sendo que a peneira de 80 mash 

recolhia as partículas mais grosseiras e a de 400 mash retinha os ovos e juvenis 

do nematóide. 

O conteúdo retido na peneira de malha mais fina (400 mash) foi recolhido 

em becker e analisado em câmara de Peters sob microscópio estereoscópico, 

sendo que para cada amostra foram feitas três contagens de ovos e juvenis e 

calculada a média entre elas. 

A análise estatística dos dados foi feita através de dois procedimentos 

distintos. Quando se considerou cada avaliação individualmente, analisaram-se 

os dados por regressão linear, cujo modelo foi escolhido observando-se os 

critérios: coeficiente de determinação (R2) e significância do coeficiente de 

regressão (ß1). Todas as análises foram feitas utilizando-se o software SigmaPlot 

11. Já para as análises envolvendo todas as avaliações, foi utilizado o teste de 

Kruskal-Wallis. Essas análises foram feitas utilizando-se o software BioEstat 5.0. 

 

4.3) Quantificação da perda causada pelos nematóides-das-galhas em 

plantas de alface cultivada a campo. 

 

O produtor Alexander Ribeiro de Oliveira, comercializa 2.000 pés de alface 

por semana. Assim, fez-se os cálculos de perda semanal do agricultor além da 

estimativa de perda para 640 pés de alface (total de plantas cultivadas na área 

experimental) e 128.000 pés (total de plantas cultivadas em 1ha). Foi-nos 

fornecido pelo agricultor o custo de produção de 2.000 pés de alface (Tabela 1), 

assim como o valor da comercialização dessas plantas, feita em mercado local. 

Em função dessas informações, estimou-se o valor para a produção de 640 

plantas assim como de 128.000 plantas. Além disso, o cálculo da estimativa da 

perda foi também baseado em dados de comercialização fornecidos pela Central 

de Abastecimento do Espírito Santo (CEASA-ES). Segundo os critérios da 
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CEASA-ES, plantas de alface com peso inferior a 300g não têm boa aceitação 

comercial, mas são comercializadas quando há baixa oferta do produto no 

mercado. Plantas com peso inferior a 200 g definitivamente não são 

comercializadas. No presente trabalho foram consideradas plantas 

comercializáveis aquelas com peso superior a 200 g. Os cálculos foram feitos 

para cada avaliação individual. As plantas foram divididas em 4 categorias com 

base no peso da matéria fresca (g), sendo: plantas com menos de 100g 

(categoria 1), plantas de 100,01 a 200g (categoria 2), de 200,01 a 300g (categoria 

3) e plantas pesando mais de 300g (categoria 4). 

 Em função dessas informações, estimou-se a perda que o agricultor teve 

em função do parasitismo dos nematóides. 

O limiar de dano econômico foi estimado com base na equação gerada 

pela regressão envolvendo o PMF e/ou NG e PF. O LDE foi calculado somente 

para o Av4, uma vez que não houve danos que acarretassem perdas 

significativas nas Av1, Av2 e Av3. 

 

Tabela 1. Estimativa do custo de produção de alface cv. Vitória de Santo 

Antão cultivada no campo no município de Iúna-ES na propriedade do agricultor 

Alexander Ribeiro de Oliveira. Os cálculos apresentados são referentes à: a) 

2.000 pés de alface (total de plantas comercializadas semanalmente na 

propriedade); b) 640 pés de alface (total de plantas na área experimental); c) 

128.000 plantas (total de plantas cultivada em 1ha).  

Descrição* Valor (R$) 

TOTAL para produção de 2000 plantas R$ 248,67 

TOTAL para produção 640 plantas  R$ 79,57 

TOTAL para produção 128.000 plantas  R$ 15.914,88 

  

Calculou-se, para cada avaliação, o rendimento obtido com a 

comercialização das plantas das categorias 3 e 4 (R$ 0,30/planta) e subtraiu-se 

esse valor do gasto realizado com a produção total da cultura.  
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5. RESULTADOS 

 

5.1. Identificação do(s) fitonematóide(s) 

Foi constatada apenas a presença do nematóide Meloidogyne javanica na 

área de estudo. 

 

5.2. Quantificação de danos causados por Meloidogyne javanica em alface 

cultivada a campo. 

É importante ressaltar que durante todo o período experimental, não houve 

incidência de outras doenças da parte aérea ou do solo, além dos nematóides, 

logo, os danos quantificados, foram resultantes somente do parasitismo do 

nematóide sobre as plantas. 

 

a) Número de Folhas por Planta (NF) 

O aumento da população de M. javanica acarretou redução no NF em 

todas as avaliações (Figura 1). 

 Na Av1, os pontos extremos são representados por plantas exibindo 55 

folhas e nível zero do patógeno, em contraste com plantas de apenas 31 folhas, 

nas quais foram detectadas população final de 9.000 indivíduos de M. javanica e 

17 galhas (Figura 1).  

Na Av2, o NF também variou de 31 a 55, porém, observou-se aumento na 

PF, que variou de 0 a 12.000 nematóides (Figura 1) e o NG, que variou de 0 a 15 

(Figura 1). 

Na Av3, os NF mínimo e máximo foram de 21 e 47, respectivamente, 

sendo que o PF apresentou maior aumento, variando de 0 a 25.000 nematóides e 

0 a 38 galhas (Figura 1). 

Na Av4, a PF variou de 0 a 48.000 e o NG de 0 a 812. O NF mínimo e 

máximo foi de 18 e 28 (Figura 1), respectivamente. A redução do NF foi de 

35,71%. 

 

b) Peso da matéria fresca das plantas (PMF) 
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O aumento da população de M. javanica causou redução no PMF das 

plantas em todas as avaliações (Figura 2). 

 Na Av1, o PMF variou de 728,49g em plantas com nível 0 de nematóides e 

299,49g para plantas com PF de 9000. O NG variou de 0 a 17 (Figura 2). 

A variação do PMF na Av2 foi de 720,34g, para plantas isentas de M. 

javanica e 310,34g para plantas com 12.000 indivíduos, tendo o NG variado de 0 

a 15 (Figura 2). 

O PMF da Av3 teve seu mínimo em 175,21g e máximo em 351,54g para as 

populações de 0 e 25.000 nematóides e NG de 0 a 38 (Figura 2). 

Na Av4 observou-se uma variação da PF de 0 a 48000 para plantas com 

PMF de 440,89g e 22,07g, respectivamente, o que mostra uma porcentagem de 

redução de PMF de 94,98%. O NG variou de 0 a 812 (Figura 2). 

 

c) Peso da matéria seca das plantas (PMS) 

 

O aumento da população de M. javanica causou redução no PMS das plantas 

em todas as avaliações, à medida que a PF aumentou (Figura 3). 

Na Av1 nota-se plantas cujos PMS variam de 14,39g a 32,34g para níveis 

de 0 a 9000 nematóides e 0 a 17 galhas (Figura 3). 

O PMF, na Av2 foi de 30,31g (PF 0) a 14,9g (PF 12000). O NG subiu de 0 

para 15 (Figura 3). 

À medida que a PF aumentou de 0 a 25.000, na Av3, os PMS mínimo e 

máximo foram de 8,63g e 20,02g, respectivamente, e o NG teve aumento de 0 

para 38 (Figura 3). 

Na Av4, o PF variou de 0 a 48000 e as plantas apresentaram os PMS 

máximo de 18,97g e mínimos de 3,21g. Já o NG aumentou de 0 para 812 (Figura 

3). A redução do PMS foi de 83,07%. 

 

d) Peso do Caule (PC) 

 

O aumento da PF causou redução do PC em todas as avaliações (Figura 

4). 
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O PC, na Av1, foi 102,34g para plantas isentas de nematóides (nível zero 

do patógeno), já aquelas com PF 9.000 pesaram apenas 41,24g, quanto ao NG, 

houve variação de 0 a 18 (Figura 4). 

Na Av2 o PC variou de 41,54g a 104,56g e os níveis de nematóides entre 0 

e 12.000. Quanto à característica NG, as plantas apresentaram aumento de 0 a 

15 galhas por planta (Figura 4) 

Na Av3 e Av4 os pesos mínimos e máximos do caule variaram de 10,23g a 

30,5g e 3,67g a 29,32 e a PF de 0 a 25000 e 0 a 48000, respectivamente e o NG 

subiu para 38 na Av3 e 812 na Av4 (Figura 4).  A redução do PC foi de 87,48%.  
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Figura 1 - Número de folhas (NF) de alface cv. Vitória de Santo Antão em 

função da população final de M. javanica e Número de Galhas em área 
naturalmente infestada por esse patógeno no município de Iúna-ES em quatro 
avaliações (Av1, Av2, Av3 e Av4) realizadas nos meses de julho, setembro e 
novembro de 2009, respectivamente, e janeiro de 2010.  

AV1 (Colheita feita em julho de 2009) 

 

AV2 (Colheita feita em setembro de 2009) 

 

AV3 (Colheita feita em novembro de 2009) 

 

AV4 (Colheita feita em janeiro de 2010) 
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Figura 2 – Peso da matéria fresca (PMF) de alface cv. Vitória de Santo Antão 

em função da população final de M. javanica e Número de Galhas, em área 
naturalmente infestada por esse patógeno, no município de Iúna-ES em quatro 
avaliações (Av1, Av2, Av3 e Av4) realizadas nos meses de julho, setembro e 
novembro de 2009, respectivamente, e janeiro de 2010.  

AV1 (Colheita feita em julho de 2009) 

 

AV2 (Colheita feita em setembro de 2009) 

 

AV3 (Colheita feita em novembro de 2009) 

 

AV4 (Colheita feita em janeiro de 2010) 
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Figura 3 – Peso da matéria seca (PMS) de alface cv. Vitória de Santo 
Antão em função da população final de M. javanica e Número de Galhas, em área 
naturalmente infestada por esse patógeno, no município de Iúna-ES em quatro 
avaliações (Av1, Av2, Av3 e Av4) realizadas nos meses de julho, setembro e 
novembro de 2009, respectivamente, e janeiro de 2010.  

AV1 (Colheita feita em julho de 2009) 

 

AV2 (Colheita feita em setembro de 2009) 

 

AV3 (Colheita feita em novembro de 2009) 

 

AV4 (Colheita feita em janeiro de 2010) 
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Figura 4 – Peso do caule (PC) de alface cv. Vitória de Santo Antão em 
função da população final de M. javanica e Número de Galhas, em área 
naturalmente infestada por esse patógeno, no município de Iúna-ES em quatro 
avaliações (Av1, Av2, Av3 e Av4) realizadas nos meses de julho, setembro e 
novembro de 2009, respectivamente, e janeiro de 2010. 
 

AV1 (Colheita feita em julho de 2009) 

 

AV2 (Colheita feita em setembro de 2009) 

 

AV3 (Colheita feita em novembro de 2009) 

 

AV4 (Colheita feita em janeiro de 2010) 
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e) Análise do PMF, PF e NG em alface cv. Vitória de Santo Antão, 

parasitada por M. javanica, entre as quatro avaliações (Av1, Av2, Av3 

e Av4). 

  

Quando o PMF foi submetido à análise estatística não paramétrica pelo 

teste de Kruskal-Wallis, não se observou diferença entre as médias para essa 

característica entre Av1 e Av2; assim como entre Av3 e Av4. Na comparação do 

PMF entre Av1 e Av3; Av1 e Av4; Av2 e Av3; Av2 e AV4, a diferença entre as 

médias se mostrou significativa (Tabela 2). 

 

Tabela 2 – Comparação do peso da matéria fresca (PMF) de alface cv. 

Vitória de Santo Antão cultivada em área naturalmente infestada por M. javanica, 

no município de Iúna-ES, em quatro avaliações (Av1, Av2, Av3 e Av4) realizadas 

nos meses de julho, setembro e novembro de 2009, respectivamente e janeiro de 

2010. Resultado do Teste de Kruskal-wallis a 5% de probabilidade para análise 

entre as quatro avaliações.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Não houve diferença da PF de M. javanica entre Av1 e Av2 e também entre 

Av3 e Av4. Na comparação da PF entre Av1 e Av3; Av1 e Av4; Av2 e Av3;  Av2 e 

Av4, a diferença entre as médias foi significativa (Tabela 3). 

 

 

 

 

Postos médios Diferença entre os postos p 

Av1 e Av2 30.53 ns 

Av1 e Av3 192.64 <0.05 

Av1 e Av4 231.53 <0.05 

Av2 e Av3 162.11 <0.05 

Av2 e Av4 201 <0.05 

Av3 e Av4 38.89 ns 
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Tabela 3 – Comparação da população final de Meloidogyne javanica (PF) em 

área de alface cv. Vitória de Santo Antão, naturalmente infestada, no município de 

Iúna-ES, em quatro avaliações (Av1, Av2, Av3 e Av4) realizadas nos meses de 

julho, setembro e novembro de 2009, respectivamente e janeiro de 2010. 

Resultado do Teste de Kruskal-Wallis a 5% de probabilidade para análise entre as 

quatro avaliações.  

 
 

Postos médios Diferença entre os postos p 

Av1 e Av2 33.54 ns 

Av1 e Av3 111.98 <0.05 

Av1 e Av4 124.99 <0.05 

Av2 e Av3 78.43 <0.05 

Av2 e Av4 91.45 <0.05 

Av3 e Av4 13.01 ns 

 

 

Não houve diferença para o NG entre Av1 e Av2 e Av3 e Av4. Na 

comparação do NG entre Av1 e Av3; Av1 e Av4; Av2 e Av3; Av2 e Av4, a 

diferença entre as médias se mostrou significativa (Tabela 4). 

 
Tabela 4 – Comparação entre o número de galhas (NG) induzidas por 

Meloidogyne javanica em raízes de alface cv. Vitória de Santo Antão cultivada em 

área naturalmente infestada no município de Iúna-ES em quatro avaliações (Av1, 

Av2, Av3 e Av4) realizadas nos meses de julho, setembro e novembro de 2009, 

respectivamente, e janeiro de 2010. Resultado do Teste de Kruskal-Wallis a 5% 

de probabilidade para análise das quatro avaliações.  

 

Postos médios Diferença entre os postos p 

Av1 e Av2 20.58 ns 

Av1 e Av3 98.71 <0.05 

Av1 e Av4 135.68 <0.05 

Av2 e Av3 78.13 <0.05 

Av2 e Av4 115.1 <0.05 

Av3 e Av4 36.97 ns 
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f) Estimativa da perda  

Observando a tabela 5 percebe-se que na Av1 e Av2 100% e 99% das 

plantas eram comercializáveis. Na Av3 e Av4, 7% e 65%, respectivamente, das 

plantas não eram comercializáveis. 

 

Tabela 5 – Percentual de plantas de alface cv. Vitória de Santo Antão, aptas 

ou não à comercialização, cultivada em área naturalmente infestada por M. 

javanica no município de Iúna-ES em quatro avaliações (Av1, Av2, Av3 e Av4) 

realizadas nos meses de julho, setembro e novembro de 2009, respectivamente, 

e janeiro de 2010. Plantas com peso da matéria fresca (PMF) superior a 200g 

foram consideradas aptas à comercialização. 

 

Avaliações  
PMF (%)  

≥ 300  200,01 a 300  100,01 a 200  ≤100  

Av1 100 0 0 0 

Av2 99 1 0 0 

Av3 18 75 7 0 

Av4 24 11 30 35 

 

O resultado da estimativa da perda será apresentada, para fins didáticos, 

na tabela 6. 
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Tabela 6. Estimativa da perda (R$) em área de plantio comercial localizada 

em Iúna-ES, cultivada com alface cv. Vitória de Santo Antão, devido à ocorrência 

de M. javanica em quatro avaliações (Av1, Av2, Av3 e Av4) realizadas nos meses 

de julho, setembro e novembro de 2009, respectivamente e janeiro de 2010. 

Somente plantas com peso superior a 200g foram consideradas comercializáveis. 

 

 
 

Número 
de plantas 

Av1  

(100% de plantas comercializáveis) 
 Av2  

(99% de plantas comercializáveis) 

Venda/ 
produção 

(R$) 

Gastos/ 
Produção 

(R$) 

Lucro/ 
Produtor 

(R$) 

Venda/ 
Produção 

(R$) 

Gastos/ 
Produção 

(R$) 

Lucro/ 
Produtor 

(R$) 

640*    192,00 79,57 112,43 191,70 79,57 112,13 

2.000**   600,00 248,67 351,33 599,97 248,67 351,03 

128.000***   38.400,00 15.914,00 22.486,00 38.399,97 15.914,00 22.485,70 

     

 Av3  

(93% de plantas comercializáveis) 
 Av4  

(35% de plantas comercializáveis) 

Venda/ 
produção 

(R$) 

Gastos/ 
Produção 

(R$) 

Lucro/ 
Produtor 

(R$) 

Venda/ 
Produção 

(R$) 

Gastos/ 
Produção 

(R$) 

Lucro/ 
Produtor 

(R$) 

640  178,56 79,57 98,99 67,2 79,57 -12,37 

2.000  558,00 248,67 309,33 210,00 248,67 -38,67 

128.000  35.712,00 15.914,00 19.798,00 13.440,00 15.914,00 -2.474,00 

*Total de plantas da área experimental 

**Total de plantas comercializadas por semana pelo produtor rural 

***Total de plantas cultivadas em 1ha. 

 

O limiar de dano econômico, calculado com base nas equações de 

regressão na Av4 foi de 10.151 nematóides/planta ou 109 galhas/planta. 
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6. DISCUSSÕES 

 

6.1. Identificação do fitonematóide 

 

O nematóide presente na área de cultivo de alface cv. Vitória de Santo 

Antão, em Iúna-ES, pertence à espécie M. javanica. Vários autores afirmam que 

essa é uma das espécies de nematóide das galhas mais comum em todo o 

mundo, sendo predominante em regiões de temperaturas mais elevadas (Sasser 

e Freckman, 1987; Moura, 1996; Netscher e Sikora, 1990), como é o caso de 

Iúna-ES.   

 

6.2. Quantificação de danos causados por Meloidogyne javanica em alface 

cv. Vitória de Santo Antão cultivada a campo 

 

Nas Av1, Av2, Av3 e Av4 as PF máximas foram de 9.000, 12.000, 25.000 e 

48.000 ovos e juvenis de M. javanica, respectivamente, e os NG máximos foram 

de 17, 15, 38 e 812, respectivamente. Nestas quatro avaliações foram observadas 

reduções para todas as características avaliadas (Tabela 7). 

 

Tabela 7. Reduções nas características de interesse comercial de alface 

cv. Vitória de Santo Antão, devido à ocorrência de M. javanica em quatro 

avaliações (Av1, Av2, Av3 e Av4) realizadas nos meses de julho, setembro e 

novembro de 2009, respectivamente e janeiro de 2010. 

Características 

avaliadas 

Reduções observadas (%) 

AV1 AV2 AV3 AV4 

NF 43,63 43,63 55,31 35,71 

PMF 58,88 56,91 50,15 94,98 

PMS 55,50 50,84 56,89 83,07 

PC 59,70 60,27 66,55 87,48 
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Observa-se que o aumento da intensidade de M. javanica ao longo do ciclo de 

cultivo da alface resultou em aumento da população do nematóide, o que causou 

decréscimo em todas as características de crescimento avaliadas, o que se deve 

à agressividade desse nematóide à cultura da alface. O fato de maiores 

populações iniciais de Meloidogyne spp. resultarem em maior população final do 

nematóide e, consequentemente, na redução crescimento vegetativo de plantas, 

também foi constatado por Belan et. al (2009) e Alves et al., (2010, dados não 

publicados) em trabalhos realizados no Centro de Ciências Agrárias da 

Universidade Federal do Espírito Santo. Taylor e Sasser, (1978) afirmaram que 

esse aumento populacional de fitonematóides é esperado, uma vez que os 

nematóides se multiplicam em escala logarítmica, assim, uma fêmea que produz 

em torno de 500 ovos, sendo que apenas uma média de 5% sobrevive para 

completar seu ciclo, logo, tem-se em quatro gerações respectivamente: 25, 625, 

15.625 e 390.625 adultos (Taylor e Sasser, 1978). É de se esperar que com 

plantios consecutivos de alface, o nível de inóculo inicial (y0) no solo seja maior 

no início de cada plantio, conforme demonstrado no presente trabalho. 

O parasitismo das plantas pelos nematóides caracteriza-se pela criação de 

sítios permanentes de alimentação nos tecidos radiculares, constituídos de 

células gigantes no córtex, endoderme, periciclo e parênquima (Freitas et al., 

2006). Estes sítios de alimentação se tornam drenos para os fotoassimilados, e, 

portanto, prejudicam o crescimento e desenvolvimento vegetal (Vovlas et. al., 

2005). Além disso, os danos mecânicos provocados pelos nematóides ao 

penetrarem e se movimentarem nos tecidos das plantas levam ao bloqueio de 

tecidos vasculares nos sítios de alimentação, limitando a translocação de água e 

nutrientes, reprimindo o crescimento das plantas e o rendimento das culturas 

(Hussey e Williamson, 1997). Todos esses danos fisiológicos e mecânicos levam 

à redução do crescimento das plantas (Calzavara et. al. (2008), conforme 

observado no presente estudo.  

A maioria das cultivares de alface (Lactuca sativa L.) é suscetível ao 

ataque de Meloidogyne spp.  (Charchar e Moita, 2005). Quando atacadas, as 

plantas apresentam densa formação de galhas no sistema radicular, o que implica 

na formação de „cabeças‟ de tamanho reduzido, pequeno volume foliar, muitas 



39 

 

vezes, sem valor para o consumo in natura (Charchar e Moita, 1996). Esses 

danos foram observados no presente trabalho, onde no quarto plantio consecutivo 

(Av4), apenas 35% das plantas de alface cultivadas na área infestada por M. 

javanica ficaram acima do peso aceitável pelo mercado consumidor. Segundo 

Charchar, (1995), os nematóides de galhas podem causar redução de até 100% 

na produção, dependendo da intensidade de infestação da área e da cultivar 

plantada. 

A sucessão de plantios da alface contribuiu para o aumento do número de 

plantas com níveis de dano que acarretem plantas com peso abaixo do 

comercializável. Com apenas dois plantios consecutivos, ainda não foram 

observado danos expressivos, ou seja, o patógeno não atingiu populações 

capazes de causar danos significativos a ponto de se tornar preocupante, o que 

não quer dizer que o produtor deva abrir mão da adoção de medidas manejo 

preventivo, como a eliminação das raízes infectadas após a colheita; transitar em 

uma área com ocorrência de nematóides e, em seguida, para outra área isenta 

desses patógenos; entre outras (Campos, 1999). 

Com três plantios seqüenciais (Av1, Av2 e Av3), a cultura apresentou 

danos perceptíveis, porém, em nível baixo (7% de plantas abaixo do peso 

aceitável para comercialização na Av3), o que não inviabilizaria ainda a área de 

cultivo e nem reduziu o rendimento do produtor de forma considerável, o que quer 

dizer que o nematóide não se caracterizou como um empecilho fitopatológico até 

esse momento para o cultivo comercial da alface.  

Os danos à cultura da alface em Nova York, EUA, devido ao ataque de 

Meloidogyne spp. podem ser consideráveis em áreas onde as populações são 

superiores às do limiar de dano econômico. A redução de rendimento da cultura 

pode ocorrer quando as populações são iguais ou superiores a 2 ovos/cc de solo 

(Widmer et al., 1999). Segundo os autores, infestações por esse nematóide 

podem resultar em redução de 26% em peso de alface em parcelas 

experimentais. No presente estudo, plantas infectadas por 48.000 nematóides na 

Av4 promoveram redução do PMF de 94,98%. Essa diferença entre os dados de 

Widmer et al., (1999) e os obtidos nesse estudo podem ser atribuídos às 

diferenças das condições experimentais, como a cultivar da alface, populações e 
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agressividade do nematóide e de ambiente de estudo, uma vez que o presente 

estudo foi realizado em área comercial de cultivo e o de Widmer et al., (1999) em 

microparcelas. 

Potter e Olthof (1974) cultivaram beterraba, alface e espinafre em 

microparcelas infestadas com os nematóides das lesões (Pratylenchus penetrans) 

ou nematóide das galhas (Meloidogyne hapla) com 0; 666; 2.000; 6.000 ou 18.000 

indivíduos/kg do solo e relataram que os rendimentos das partes comercializáveis 

dessas culturas foram inversamente proporcionais às densidades populacionais 

dos nematóides, o que corrobora as informações obtidas no presente trabalho. A 

redução do peso da alface foi de 37%, 70%, 68% e 81% quando as plantas foram 

inoculadas com 666, 2.000, 6.000 e 18.000 indivíduos de M. hapla, 

respectivamente. Já a redução de rendimento em alface parasitada por P. 

penetrans foi de 27% e 43%, para os dois últimos níveis de inóculo do nematóide, 

respectivamente. 

O conceito de limiar de dano econômico (LDE) é específico para cada 

cultura e se baseia na intensidade de doença, na qual, o benefício do controle 

iguala ao custo de controle. Acima deste nível configura-se como prejuízo. No 

presente estudo, o LDE no Av4 foi de 10.151 nematóides/planta ou 109 

galhas/planta. No estudo de Potter e Olthof (1974) o LDE para as culturas da 

beterraba, espinafre e alface foi de 17%, 13% e 10%, respectivamente. No 

presente estudo a redução do peso da alface chegou a 92,63% em plantas 

parasitadas por 48.000 indivíduos de M. javanica o que se harmoniza com os 

resultados relatados por Potter e Olthof (1974), que observou redução de até 81% 

em plantas parasitadas por M. hapla. 

O LDE foi estudado também por Viaene e Abawi (1996) em alface cv. 

Montello, parasitada por M. hapla, em casa de vegetação e em microparcelas. Os 

autores testaram sete populações iniciais do nematóide, ou seja, 0, 1, 2, 4, 8, 16 

ou 32 ovos/cm3 de solo. O mais alto nível de inóculo inicial do nematóide causou 

perdas na produtividade de até 64% nas microparcelas e morte de plantas em 

casa de vegetação. Os autores relataram que o LDE foi de 7 e 8 ovos/cm3 de solo 

em  dois experimentos realizados em casa de vegetação nos anos de 1991 e 
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1992,  respectivamente. Nos ensaios de microparcelas, o valor LDE foi de 

1ovo/cm3 do solo em 1991 e 2 ovos/cm3 de solo em 1992.   

Plantas de alface cv. Iceberg parasitadas por M. arenaria e cultivadas 

durante o outono-inverno, mostraram-se severamente definhadas e amareladas 

em campos comerciais no Sul da Espanha (Castillo et al., 2006). Os níveis de 

incidência variaram entre 80 e 100%. Os autores observaram que os sintomas 

consistiram de crescimento severamente reduzido das plantas acompanhado de 

amarelecimento acentuado e ausência de formação de cabeça compacta, o que 

ocasionou perdas, uma vez que as plantas produzidas em campos com a 

presença do patógeno não eram comercializadas. Embora esses relatos estejam 

em harmonia com as observações feitas no presente estudo, os autores não 

relataram qual exatamente foi a perda que os produtores tiveram devido à 

ocorrência do nematóide.  

A ocorrência de danos em alface decorrentes do parasitismo dos 

nematóides das galhas, conforme observado nesse estudo, também já foi 

relatada por outros autores, como Viaene e Abawi (1998), que relatou que o 

nematóide M. hapla causa consideráveis danos em alface cultivada 

comercialmente em solos orgânicos em Nova York, EUA. Os autores realizaram 

estudos para investigar o efeito de Sorghum bicolor subsp. drummondii no manejo 

de M. hapla na cultura da alface cv. Montello e avaliou os danos em plantas que 

não receberam tratamento e concluíram que a infestação em solo não tratado 

com S. bicolor subsp. drummondii pelo nematóide resultou em 26% da redução 

do peso das plantas e que aumentos de rendimentos de até 34% na produção de 

alface foram observados em microparcelas que receberam o tratamento. Embora 

o foco principal de Viaene e Abawi (1998) tenha sido averiguar o efeito do 

tratamento de solo com S. bicolor subsp. drummondii na redução populacional de 

M. hapla os autores averiguaram que quando o tratamento de solo reduz a 

população do nematóide em 95% no solo, há incremento expressivos no peso das 

plantas.  

Chen et al., (2000) fizeram um estudo para averiguar se a adição de 

agentes de biocontrole reduzia a população de M. hapla no solo e se isso 

implicaria na redução dos danos causados pelo nematóide à cultura da alface. Os 
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autores adicionaram Bacillus thuringiensis, Streptomyces costaricanus e 

Paecilomyces marquandii ao solo e notaram que houve redução da reprodução 

de M. hapla tanto em solo fumigado quanto não fumigado. No solo fumigado, a 

adição B. thuringiensis, S. costaricanus e P. marquandii implicou em maior peso 

da cabeça de alface em 2,1%, 1,3% e 14,3%, respectivamente; redução das 

galhas radiculares em 11,4%, 18,6% e 25,7%, respectivamente; redução da 

produção de ovos em 25,4%, 31,3%, e 46,3%, respectivamente. No solo não 

fumigado B. thuringiensis, S. costaricanus e P. marquandii acarretaram aumento 

no peso da cabeça de alface com expressivo redução do número de galhas. 

Nesse estudo, o PC na Av1 foi 102,34g para plantas isentas de nematóides 

(nível zero do patógeno). Na Av3 e Av4 os pesos mínimos e máximos do caule 

variaram 10,23g e 3,67g para variações de PF de 25000 e 48000, 

respectivamente, havendo redução do PC de 59,70; 60,27; 66,55 e 87,48% nas 

Av1, Av2, Av3 e Av4, respectivamente.  Santos et al., (2006)  estudaram se as  

combinações de tamanhos de células de bandeja e idade de transplante das 

mudas afetavam a patogenicidade de M. javanica em alface cv. Elisa. Na 

semeadura direta, o nematóide reduziu o crescimento das plantas em 54,4% e 

nas plantas transplantadas em 28,8%.  

Em estudo realizado por Chen et al. (1999), foi observado que a infestação 

do solo com 4 ovos/cm3 de M. hapla resultou em severa infecção  da alface cv. 

Montello e alta reprodução do nematóide, causando expressiva redução na 

biomassa de plantas comercializáveis. O experimento foi realizado em 1995 e 

1996 e os pesos totais (g/planta) foram, nos respectivos anos, de 816 e 589g em 

microparcelas que não receberam o nematóide contra 638 e 486 g/planta com a 

presença do nematóide, ou seja, o M. hapla provocou redução de 178 e 103 

g/planta, o que corresponde a 21 e 17,4% nos anos de 1995 e 1996, 

respectivamente. No presente estudo, na Av4, os PMS oscilou entre 18,97g e 

3,21 para uma PF que variou de 0 a 48000, ou seja, o PMS  e o PMF foram 

reduzidos em 83,07 e 94,98%, respectivamente. 

No quarto plantio (Av4) o nível populacional do nematóide já se encontrava 

elevado na área a ponto de causar danos consideráveis à cultura da alface, 

inviabilizando 65% das plantas para comercialização, o que demonstra 
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claramente o risco de se realizar quatro plantios seqüenciais de alface em uma 

mesma área, pois no último, o gasto de produção não será recompensado com o 

valor obtido com a comercialização das plantas. Assim, fica claro que pode-se 

cultivar a alface cv. Vitória de Santo Antão por três ciclos consecutivos, mas após, 

deve-se pensar em alguma estratégia de manejo, como pousio, rotação de 

cultura, implantação de cultura não suscetível a M. javanica, ou até mesmo outra 

cultivar de alface resistente ao patógeno, podendo-se voltar com o plantio de 

alface cv. Vitória de Santo Antão após alguns meses, quando a população inicial 

do nematóide no solo for reduzida (Campos, 1999). 

Conforme visto nas tabelas 2, 3 e 4, a AV3 e AV4 obtiveram maiores 

valores de PF e NG e menores valores de PMF, o que se deve ao aumento dos 

danos provocados pelo nematóide nos 3º e 4º plantios consecutivos. 

O limiar de dano econômico para o patossistema (10.151 indivíduos/planta 

ou 109 galhas/planta) está relacionado diretamente AV4, pois nesta, o PMF 

diminui causando prejuízos ao agricultor. 

 

6.3. Estimativa da perda 

 

Ressalta-se aqui que plantas com peso inferior a 200g não têm aceitação 

comercial e que os valores estimados de perda valem para o período em que o 

experimento foi desenvolvido. 

Para se fazer essa estimativa, o primeiro passo foi realizar o cálculo de 

gasto com a produção das plantas de alface, para isso, levaram-se em 

consideração todos os insumos, mão-de-obra e equipamentos gastos para 

preparo de mudas, plantio, irrigação, adubação e comercialização, assim como a 

depreciação do maquinário.  

Até o terceiro plantio compensa o agricultor explorar comercialmente o 

cultivo da alface cv. Vitória de Santo Antão em sua propriedade em Iúna, pois, 

nos dois primeiros plantios (Av1 e Av2) não houve nenhuma perda devido a 

ocorrência dos nematóides, no terceiro cultivo (Av3), 93% das plantas eram 

comercializáveis, o que ainda justifica o cultivo da alface. Do Av3 para Av1 e 2 

houve uma redução de ganho líquido para o produtor de R$ 2.688, mesmo assim, 
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ainda compensa o cultivo, pois o produtor ainda lucrou  R$ 98,99; R$ 309,33 e R$ 

19.798,00, considerando o cultivo de 640, 2.000 e 128.000 plantas, 

respectivamente. 

O quarto ciclo de cultivo (Av4) consecutivo da alface se mostrou 

completamente inviável, uma vez que o produtor teve prejuízo de R$ 12,37; R$ 

38,67 e R$ 2.474,00 para o cultivo de 640, 2.000 e 128.000 plantas, 

respectivamente. 

Muitos trabalhos têm sido feitos com o intuito de se quantificar os danos 

causados à alface parasitada por Meloidogyne spp., (Viaene e Abawi, 1996; 

Viaene e Abawi, 1998; Chen et al., 1999; Widmer et al., 1999; Castillo et al., 2006; 

Santos et al., 2006;). Em muitos desses trabalhos até mencionam que esses 

patógenos causam perdas, todavia, não fazem uma quantificação sistemática 

dessas perdas, assim como foi feito no presente trabalho. Essas informações são 

se extrema importância, pois dão ao produtor a noção exata de seu rendimento, 

que se resume no seu objetivo final com a atividade agrícola, e dá também a 

noção de quando o produtor deve parar com a atividade naquela área, uma vez 

que a mesma se torna inviável à exploração agrícola devido à ação dos 

nematóides. 

  

7. CONCLUSÕES 
1) O nematóide presente na área de estudo é M. javanica. 

2) Nas Av1, Av2, Av3 e Av4 as PF máximas foram de 9.000, 12.000, 25.000 e 

48.000, respectivamente, e os NG máximos de 17, 15, 38 e 812, 

respectivamente. 

3) Nas Av1, Av2, Av3 e Av4 foram observadas respectivas reduções (%) de: 

a) NF = 43,63; 43,63; 55,31 e 35,71; b) PMF = 58,88; 56,91; 50,15 e 94,98; 

c) PMS = 55,50; 50,84; 56,89 e 83,07; d) PC = 59,70; 60,27; 66,55 e 87,48.  

4) O quarto ciclo de cultivo (Av4) se mostrou completamente inviável, uma vez 

que o produtor teve prejuízo de R$ 12,37; R$ 38,67 e R$ 2.474,00 para o 

cultivo de 640, 2.000 e 128.000 plantas, respectivamente. 

5) O limiar de dano econômico no Av4 foi de 10.151 nematóides/planta ou 

109 galhas/planta. 
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