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RESUMO  

 

VIEIRA, Alessandra Abreu Rodrigues. Resistência em genótipos 
segregantes de Psidium guajava L. à Meloidogyne enterolobii. 2011. 
Dissertação (Mestrado em Produção Vegetal) - Universidade Federal do 
Espírito Santo, Alegre-ES. Orientador: Prof. Dr. Ruimário Inácio Coelho. 
 
 

Neste trabalho, avaliou-se a resistência da goiabeira Psidium guajava L. a 

Meloidogyne enterolobii (sin. M. mayaguensis) em condições de casa de 

vegetação. Foram estudados 16 genótipos segregantes, de ocorrência 

espontânea, coletados nos municípios de Alegre (ES) e Caparaó (MG). O 

experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado, 

seguindo o esquema fatorial com 16 genótipos x 3 concentrações (500, 2.000 e 

4.000 ovos + J2 de Me) e 6 repetições. Os genótipos foram constituídos de 

plantas oriundas de frutos coletados em plantas matrizes nativas da região. As 

sementes foram retiradas desses frutos, semeadas e as plantas originadas de 

cada genótipo foram inoculadas aos seis meses com diferentes concentrações 

de inóculo. Avaliou-se a altura de plantas (ALT) aos 90 dias após a inoculação 

e aos 135 foram realizadas as análises de massa fresca de raiz (MFR), número 

de galhas (NG) e população final (PF) do nematoide. A classificação das 

progênies quanto à resistência foi realizada pelos critérios proposto por 

Oostenbrink (1966) e Moura e Régis (1987), ambos baseados no fator de 

reprodução (FR). Os dados foram submetidos à análise de variância e as 

médias comparadas pelo teste de Scott e Knott, a 5 % de probabilidade. Os 

genótipos 5, 6 e 7 apresentaram valores de médias para FR<1 pela 

classificação de Oostenbrink (1966), assim como dentro das famílias 

encontrou-se indivíduos com valores de FR<1. Foram encontrados nas 

progênies dos genótipos 1, 4, 9, 10, 12, 13 e 14 valores de FR<1, o que 

demonstrou a segregação de genes para resistência em progênies de plantas 

matrizes suscetíveis. Nos genótipos 2, 3, 8, 11, 15 e 16, todas as progênies 

apresentaram FR>1 sendo considerados suscetíveis de acordo com critérios 

de Oostenbrink (1966) e algumas progênies com resistência moderada de 

acordo com Moura e Régis (1987). Esses resultados permitiram inferir sobre a 

existência de genes de resistência em P. guajava a M. enterolobii. Houve 

pouca variação dentro de progênies dos genótipos 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12 e 16 
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para as variáveis MFR, NG e PF, referente ao nível de 500 ovos + J2 de M. 

enterolobii, os quais se encontram sempre dentro do mesmo grupo de médias 

que não diferem entre si, mostrando maior homogeneidade desses genótipos 

quanto à reação ao nematoide. O genótipo 15 apresentou baixos valores de 

MFR e altos valores de NG e PF nas três concentrações de inóculo, o que 

demonstrou uma tendência desse genótipo ao parasitismo e reprodução do M. 

enterolobii.  

 

 
Palavras-chave: Meloidogynose, Variabilidade genética, Goiabeira, 

Meloidogyne mayaguensis. 
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ABSTRACT  

 

VIEIRA, Alessandra Abreu Rodrigues. Resistance in segregating genotypes of 
Psidium guajava L. to Meloidogyne enterolobii. 2011. Dissertation (MSc in Plant 
Production) - Federal University of Espirito Santo, Alegre-ES. Leader: Prof. 
DSc. Ruimário Inácio Coelho. 
 
 

In this work, it was evaluated the resistance of the guava tree Psidium 

guajava L. to Meloidogyne enterolobii (syn. M. mayaguensis) in green house 

conditions. Were studied 16 segregating genotypes of spontaneous occurrence 

collected in the cities of Alegre (ES) and Caparaó (MG). The experiment was 

conducted in completely randomized design (CRD), following the factorial 

scheme with 16 genotypes x 3 concentrations (500, 2.000 e 4.000 eggs + J2 of 

Me) and 6 repetitions. The genotypes were constituted of plants from fruits 

collected in mother plants native of the region. The seeds were removed of 

these fruits, sown and the plants originated from each genotype were inoculated 

with six months old in different concentrations of inoculum. It was evaluated the 

plants height (ALT) at 90 days after inoculation and at 135 were realized the 

analysis of fresh weight of root (MFR), number of galls (NG), and final 

population (PF) of the nematode. The classification of progenies for resistance 

was carried out by the criteria proposed by Oostenbrink (1966) and Moura and 

Regis (1987), both based on the reproduction factor (FR). Data were submitted 

to the analysis of variance and the means compared by the Scott and Knott test 

in 5% of probability. The genotypes 5, 6 and 7 had mean values for FR<1 by 

the Oostenbrink (1966) classification, as well as within the families were found 

individuals with values of FR<1. Were found in the progenies of the genotypes 

1, 4, 9, 10, 12, 13 and 14 values of FR<1, what showed the segregation of 

genes to resistance in progenies of mother plants susceptibles. In the 

genotypes 2, 3, 8, 11, 15 and 16, all the progenies had FR>1, being considered 

susceptible in accord with the criteria of Oostenbrink (1966) and some 

progenies with moderate resistance in accord with Moura e Régis (1987). 

These results allowed infer about the existence of resistance genes in P. 

guajava to M. enterolobii. There was little variation within the progenies of the 

genotypes 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12 and 16 for the variables MFR, NG, and PF, on 
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the level of 500 eggs + J2 of M. enterolobii, which are always within the same 

group averages that do not differ from each other, indicating greater 

homogeneity of these genotypes for reaction to the nematode. The genotype 15 

showed low values of MFR and high values of NG and PF in the three 

concentrations of inoculum, what indicated a trend of this genotype to the 

parasitism and reproduction of M. enterolobii.  

 

 
Key words: Meloidogynose, Genetic variability, Guava tree, Meloidogyne 

mayaguensis. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Com um vasto território, o Brasil é uma das grandes potências no setor da 

agricultura. De acordo com a Food and Agriculture Organization of the United 

Nations (FAO), o Brasil ocupou a terceira posição na fruticultura, seguidos pela 

China e Índia (Antoniali e Sanches, 2008), produz em quase todo território 

nacional, destacando-se como maior produtor de goiabas vermelhas (IEA, 

2006).  

A goiabeira (Psidium guajava L.) é cultivada em várias regiões do país, 

sendo seu fruto, parte da base econômica de muitos estados e municípios. Os 

principais Estados produtores são Minas Gerais, São Paulo, Pernambuco, Rio 

Grande do Sul, Paraná e Rio de Janeiro (Collovy Filho et al., 1995; Francisco et 

al., 2010). Essa fruta pode ser consumida in natura como também processada 

em forma de polpas, doces e refrescos (Martin et al., 1988). Apesar de ser 

considerada uma das frutas tropicais de maior aceitação, o consumo nacional 

da goiaba ainda está abaixo do esperado com valores inferiores a 300 

g/pessoa/ano (SEBRAE, 2007).   

A goiabeira é originária da América tropical e está distribuída nas regiões 

tropicais e subtropicais (Medina et al., 1988; Kwee e Chong, 1990; Gonzaga 

Neto e Soares, 1994). Pertence à família Myrtaceae que compreende cerca de 

100 gêneros e 3.000 espécies (Joly, 2002).  

No Brasil, paralelamente à expansão das áreas de produção, surgiram os 

problemas fitossanitários, que se agravaram mais nas grandes áreas onde há o 

predomínio da monocultura. Há poucos anos os problemas fitossanitários mais 

frequentes e importantes relacionados à goiabicultura eram ferrugem (Puccinia 

psidii Winter), antracnose (Colletotrichum gloeosporioides (Penzig) Saccardo), 

seca bacteriana (Erwinia psidii Rodrigues), mosca-dos-frutos (Ceratitis capitata 
(Wiedemann)) (Natale et al., 2009). Atualmente, uma das principais causas de 

perdas de produção de goiabas está relacionada ao ataque do nematoide das 

galhas Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback, 1983 (sin. M. mayaguensis 

Hammah & Hirschmann, 1988). Entretanto, a falta de informação dos técnicos 

e produtores, em relação ao patógeno contribuiu para que os sintomas 

causados nas goiabeiras ficassem despercebidos ou muitas vezes confundidos 
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com sintomas semelhantes, como falta de nutrientes, mau manejo da lavoura 

ou por doenças causadas por patógenos de solo, como fungos e bactérias.  

Segundo Barbosa (2001), o primeiro relato de nematoides atacando 

lavouras de goiabeira ocorreu na Ásia em 1985. No ano de 1989, em lavouras 

comerciais de goiabeira localizadas no Estado de Pernambuco, foi registrada 

uma grave doença denominada “morte súbita da goiabeira” sendo relacionada 

na época ao ataque de Meloidogyne incognita raça 2 (Moura e Moura, 1989). 

Posteriormente, Carneiro et al. (2001) registraram o ataque de M. enterolobii, 

causando danos em lavouras comerciais nos municípios de Petrolina (PE) e 

Curaçá e Maniçoba (BA). Após esse registro foi averiguado prejuízos causados 

pelo nematoide em várias outras regiões produtoras de goiaba, como Rio de 

Janeiro (Lima et al., 2003), Rio Grande do Norte (Torres et al., 2005a), Ceará 

(Torres et al., 2005b) e Rio Grande do Sul (Gomes et al., 2008).  

Um dos principais focos deste nematoide já relatado refere-se à região do 

submédio do Vale do São Francisco, onde se registram danos que vão desde o 

ataque de mudas como perdas de pomares inteiros. Segundo dados de 

Moreira et al.  (2003), nessa região foi detectada a presença de M. enterolobii 

associado a raízes de goiabeira em todas as amostras analisadas. 

Os danos causados por M. enterolobii relatadas nessa região são 

grandes. Calcula-se que em torno de 70% das lavouras de goiabas já foram 

erradicadas, devido ao ataque do nematoide, provocando uma redução de área 

cultivada de 6.000 ha para 1.669 ha em um período de sete anos (Carneiro et 

al., 2007). Outro grave problema causado por este nematoide é a redução da 

vida útil produtiva da planta que é reduzida para cinco anos, sendo que em 

pomares isentos de nematoides, o período de produção tem uma duração 

média de 20 anos (Barbosa, 2001). 

Nos municípios de Petrolina (PE), Curaçá e Maniçoba (BA), os efeitos 

foram alarmantes com uma redução de área plantada de 6.000 ha em 2000, 

para 2.500 ha em 2003, com danos de produção superior a 50% (Carneiro et 

al., 2006a). Segundo Pereira et al. (2009b), há uma estimativa de que, em 

média, cinco mil hectares desta cultura estavam infestados por M. enterolobii 

em várias regiões produtoras do Brasil.  

Os sintomas causados pelo ataque de M. enterolobii são variados e 

muitas vezes confundidos com sintomas de deficiência nutricional. As plantas 
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atacadas apresentam um grande número de galhas em suas raízes com 

associação de necrose e apodrecimento, na parte aérea ocorre um 

bronzeamento dos bordos das folhas e amarelecimento, consequentemente 

ocorre a queda de todas as folhas o que vem a anteceder a morte das plantas 

(Souza et al.,  2006; Gomes, 2007). 

De acordo com Melakeberhan e Webster (1993), este fitonematoide 

causa obstrução dos vasos condutores, alterando os processos fisiológicos das 

plantas. Essa debilitação da planta acaba por torná-la mais suscetível ao 

ataque de outras pragas e doenças. 

Uma vez que o nematoide já se encontra instalado no pomar, seu manejo 

torna-se muito difícil e oneroso, visto que se trata de uma cultura perene e com 

produção permanente de frutos (Gomes et al., 2008). Nesses casos, a 

utilização de métodos químicos é de alto custo, além de ser para o solo uma 

fonte de poluição. Por outro lado, algumas táticas de manejo podem ser 

utilizadas visando manter a população em um nível abaixo do qual não acarrete 

em danos, dentre elas destacam-se os métodos culturais, físicos, biológicos e 

genéticos. Dentro do manejo integrado de fitonematoides, a implantação da 

lavoura com cultivares resistentes é uma alternativa viável quando comparada 

a outros métodos, principalmente, ao uso de nematicidas (Freitas, 2001). 

Até o presente momento não foi encontrado genótipos de Psidium 

guajava L. com características de resistência e somente araçás analisados 

foram considerados resistentes, porém, mostraram-se pouco compatíveis na 

enxertia com a goiabeira. Nesse contexto, observam-se os esforços de 

pesquisadores na tentativa de se amenizar os problemas com nematoides 

relacionados à goiabeira e a importância da continuidade desses trabalhos na 

tentativa de se garantir a produção de goiaba. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  
 
2.1. A Goiabeira (Psidium guajava L.) 
 

A goiabeira, Psidium guajava L., pertence à classe Dicotyledoneae, ordem 

Myrtiflorae, subordem Myrtineae, família Myrtaceae e gênero Psidium. Muitos 

autores mencionam sobre a origem americana da goiabeira, porém, não existe 

ainda um consenso sobre o exato local de origem. Alguns autores alegam que 

a goiabeira tem como origem a região compreendida entre o México e o Brasil 

(Pereira e Nachtigal, 2009a), outros relatam ser no Brasil (Ochse et al., 1966; 

Sobral et al., 2010), na América Central (Yadava, 1996) e outros mencionam 

ser originária da região compreendida entre o México e a América Central 

(Morton, 1987; Tropical, 1996). 

A família Myrtaceae compreende cerca de 100 gêneros e 3.000 espécies 

(Joly, 2002). Na América Sul, tropical e subtropical, existem em torno de 130 

espécies naturais. As regiões localizadas próximo a linha do Equador, com 

baixas altitudes, variação de temperaturas entre 24 a 28ºC, umidade relativa 

entre 37% a 96% e que apresentam precipitação média anual de 1.000 mm, 

são consideradas regiões de características ideais para produção da goiaba 

(Costa et al., 2003). 

A goiabeira é uma árvore de pequeno a médio porte (Koller, 1979), que 

mede de três a seis metros de comprimento, mas algumas plantas adultas 

podem atingir até oito metros de altura. Seu tronco é tortuoso, possui casca lisa 

e delgada que quando envelhece desprende-se em lâminas (Medina et al., 

1988).  

As folhas são opostas e caem quando maduras, na parte superior são 

ligeiramente lustrosas e com nervuras que se sobressaem na parte inferior, por 

serem bastante variáveis podem ser utilizadas para diferenciação de variedade 

(Pereira e Martinez Júnior, 1986; Purseglove, 1968; Medina et al., 1988).  

As flores da goiabeira são hermafroditas, heteroclamídeas, actinomorfas e 

epígenas (Soubihe Sobrinho, 1951). Podem se apresentar em botões florais de 

duas a três flores como também desenvolver flores isoladas. A produção de 

flores ocorre sempre nas axilas das folhas e nos ramos novos, o que 

caracteriza a goiabeira como planta que produz em “ramo do ano”. A 

fecundação da goiabeira ocorre por polinização aberta variando de 25,7 a 
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41,3%, apresentando alta variabilidade genética em populações espontâneas 

distribuídas pelo Brasil (Soubihe Sobrinho e Gurgel, 1962; Pereira e Nachtigal, 

2002). 

O fruto é uma baga que apresenta na parte interna um mesocarpo de 

massa consistente e de coloração variável entre branca a arroxeada 

dependendo da espécie. No mesocarpo, concentra numerosas sementes 

(Soubihe Sobrinho, 1951).  

A raiz da goiabeira é pivotante quando propagada por semente e de 

crescimento rápido, podendo chegar até quatro metros de profundidade. Por 

outro lado, quando propagada por via assexuada ocorre um desenvolvimento 

bastante ramificado (Manica et al., 2000). Possui uma quantidade considerável 

de raízes tanto na região superficial quanto nas camadas mais profundas do 

solo, o que lhe permite explorar tanto o solo rico da parte superficial como 

buscar por nutrientes e umidade nas camadas mais profundas (Medina et al., 

1988).  

 

2.2. Aspectos Econômico e Social 

 

O Brasil apresenta condições de clima e solo bastante favoráveis para a 

fruticultura. Em 2008, foi destaque no setor de produção de frutos com mais de 

43 milhões de toneladas, perdendo apenas para China e Índia. O setor de 

exportação de frutas frescas nesse mesmo ano foi responsável por US$ 724 

milhões, com aumento de 12,7% em relação ao ano de 2007 (Francisco et al., 

2010).  

As condições edafoclimáticas do país favorecem a produção comercial de 

goiabas em todo o território nacional, sendo considerado um dos maiores 

produtores do mundo juntamente com países como Paquistão, México, Egito, 

Venezuela, Jamaica, Quênia, África do Sul, Austrália e Porto Rico (Rozane et 

al., 2009). Em 2007, o Brasil ocupou uma área de aproximadamente 15.000 

com essa cultura ha e teve uma produção de 316.301 toneladas, segundo o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (Anuário Brasileiro de 

Fruticultura, 2009). Em 2008, a goiaba ocupou o 24º lugar em valor 

comercializado na exportação, chegando a US$ 418 mil (MDIC/SECEX, 2009). 

Os maiores mercados consumidores de produtos hortifrutícolas do mundo são 
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a União Européia e os Estados Unidos, porém, nesses países, a goiaba é 

comercializada em escala mínima e com preço elevado (Rozane, 2009). 

Países como França, Reino Unido e os Países Baixos são os grandes 

consumidores da goiaba brasileira, consumindo um total de quase 166.000 Kg, 

o que gera uma renda de aproximadamente US$ 310 mil (Ministério da 

Agricultura Pecuária a Abastecimento, 2010, citado por Freitas, 2010). 

A produção de goiaba no Brasil provem em grande parte de pequenas 

propriedades que variam de 3 a 5 hectares que utilizam mão de obra familiar. 

Dessa forma, a cultura da goiabeira é considerada uma ótima alternativa de 

fonte de renda para os pequenos produtores (Gomes, 2007). Os Estados que 

se destacam como maiores produtores da fruta no país são: Minas Gerais, São 

Paulo, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Paraná (Collovy Filho 

et al., 1995). As principais regiões produtoras concentram-se no Sudeste e 

Nordeste, sendo São Paulo e Pernambuco os maiores produtores. Em 2008, a 

estimativa de produção foi de 297 mil toneladas, abrangendo uma área de 

14.987 ha (IBGE, 2009). 

A goiaba é um fruto que pode ser consumido de várias formas, sendo 

este provavelmente um dos motivos pelo aumento da demanda no mercado 

nacional (Choudbury et al., 2001). O fruto da goiabeira pode ser consumido in 

natura ou processado em formas de geleias, sorvetes, sucos, doces, purês, 

alimentos para crianças, base para bebidas, entre outros produtos elaborados 

de menor importância (Medina et al., 1988). É muito rico em ácidos, sais 

minerais, vitamina C, licopeno, fibras e betacaroteno (Iha et al., 2008). As 

concentrações de vitamina C podem superar em até seis vezes a dos frutos 

cítricos (Westphalen, 2007). 

No Estado do Espírito Santo, a cultura da goiaba foi inserida 

aproximadamente na década de noventa, com o propósito de diversificação da 

atividade agrícolapara a agricultura. Um dos fatores que certamente 

contribuíram para essa diversificação foi a instalação de indústrias de 

processamento de frutas. Assim, como o abacaxizeiro, a goiabeira foi uma das 

primeiras culturas a ser implantada, com a proposta de geração de renda, 

principalmente para os pequenos proprietários rurais (Bouças, 2006).  

No ano de 2004, foi criado o pólo de Goiaba na região norte capixaba, o 

que beneficiou ainda mais a produção e consumo do fruto e gerou benefícios 
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socioeconômicos para a região. Além disso, a produção de goiaba no Espírito 

Santo teve destaque no Plano Estratégico de Desenvolvimento da Agricultura 

Capixaba - PEDEAG, que projetou para essa cultura, até o ano 2025, um 

crescimento na produção de até 6.000 toneladas e um aumento da área 

cultivada no mesmo período de 200 ha (PEDEAG, 2008).  

A comercialização da goiaba no Espírito Santo é feita para fruto de mesa 

e para a indústria de processamento de polpa asséptica e concentrada, essa 

última destinada à agroindústria de sucos prontos para beber, mercado em 

franca expansão no Brasil e no Espírito Santo. De acordo com dados do 

Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural 

(Incaper), no período entre dezembro de 2007 a outubro de 2009, a 

comercialização da goiaba com fins industriais foi responsável pelo 

arrecadamento de aproximadamente R$ 1 milhão, com a venda de 2,6 mil 

toneladas da fruta (Incaper, 2010). 

 
2.3. Fitonematoides  
 

Os nematoides são considerados como um dos animais multicelulares 

que se encontram em maior quantidade no planeta. A estimativa é que existam 

mais de um milhão de espécies (Viglierchio, 1991).  

Entre essas espécies, existem os fitonematoides que parasitam uma 

vasta quantidade de plantas, causando severos danos em várias culturas de 

importância econômica. São extremamente pequenos medindo de 0,3 a 3 mm 

de comprimento e 0,015 a 0,050 mm de diâmetro, de corpo alongado, não 

segmentado, de organização complexa e se alimentam de células vegetais 

vivas o que gera distúrbios no sistema radicular, altera o desenvolvimento 

normal do tecido vegetal e afeta a absorção e translocação de água e 

nutrientes (Freitas et al., 2001). 

Segundo Sasser e Freckman (1987), as perdas causadas pelo ataque de 

fitonematoides são alarmantes, estima-se que em todo o mundo os prejuízos 

para a agricultura chegam a 100 bilhões de dólares anuais. Entretanto, para 

Ritzinger e Fancelli (2006), as interações ocasionadas por pragas e doenças, 

clima adverso, presença de plantas invasoras e tratos culturais aplicados 
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inadequadamente, alteram a quantificação precisa de perdas causadas por 

nematoides no Brasil.  

Uma das formas de disseminação dos fitonematoides é a movimentação 

ativa, porém esse processo é lento e pouco significativo, pois os nematoides se 

deslocam muito lentamente. Uma característica desse comportamento é a 

presença de reboleiras nas áreas onde ocorrem. Enxurradas e ventos 

contribuem para movimentação passiva. Entretanto, o homem atua como 

principal meio de distribuição desses fitoparasitas nas áreas agricultáveis, 

devido à circulação constante de maquinário, mão de obra, mudas infectadas, 

dentre outros (Torres et al., 2005b). 

Assim, registra-se na fruticultura brasileira uma rápida disseminação de 

fitonematoides, o que vem se tornando cada vez mais um fator limitante para 

produção agrícola, além de impedir o avanço de novas áreas de produção, 

uma vez que locais antes isentos estão se tornando impróprios para o cultivo 

devido à introdução de fitonematoides (Dropkin, 1989). 

 

2.4. Meloidogyne enterolobii 

 
O nematoide M. enterolobii pertence à família Heterodeidae Filipjev & 

Scgurnmans Stekhoven, 1941 e gênero Meloidogyne Goeldi, 1892. Essa 

espécie, anteriormente conhecida como M. mayaguensis, é atualmente 

denominada M. enterolobii (Perry et al., 2009). Segundo Carneiro et al. (2001), 

trata-se de uma espécie polífaga e altamente virulenta, sua multiplicação 

supera a da espécie Meloidogne incognita Kofoid & White, 1919, Chitwood 

1949. Em cultivares suscetíveis de tomateiro, é também capaz de quebrar a 

efetividade da resistência do tomateiro cv. ‘Rossol’ portador do gene Mi, da 

batata-doce (Ipomoea batatas L. Lam.) cv. ‘CDH’ e da soja (Glycine max) cv. 

‘Forest’, todos esses conhecidamente resistentes aos nematoides M. incognita, 

Meloidogyne javanica Treub, 1885, Chitwood, 1949 e Meloidogyne arenaria 

Neal, 1889, Chitwood, 1949. 

Os sintomas mais típicos causados pelo parasitismo de nematoides do 

gênero Meloigogyne spp. é a deformação das raízes devido ao 

desenvolvimento de um grande número de galhas que se distribui por todo o 

sistema radicular. Essa formação de galhas é atribuída aos processos de 
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hiperplasia e hipertrofia de células e tecidos, como resultado da ação de 

substâncias secretadas pelas glândulas esofageanas dos nematoides (Hussey, 

1985). 

Em goiabeiras, os sintomas que aparecem devido ao parasitismo de M. 

enterolobii são a formação de galhas nas raízes em grande quantidade e 

dimensões, associadas ao posterior apodrecimento. Essas galhas atingem 

todas as raízes, inclusive a pivotante, alcançando mais de 50 cm de 

profundidade. A parte aérea torna-se debilitada, as folhas ficam com os bordos 

bronzeados, ocorre amarelecimento generalizado e queda de folhas, 

culminando em morte das plantas (Natale et al., 2009).  

De acordo com Guimarães et al. (2003), M. enterolobii representa uma 

ameaça constante, não apenas para a goiabeira da região do semi árido, onde 

os danos ocorrem em maiores dimensões, mas também para outras culturas 

suscetíveis. 

 

2.5. Meloidogyne enterolobii X Psidium guajava L. 
 

Os primeiros registros de M. enterolobii no Brasil datam de 1989 em 

pomares localizados na Zona da Mata do Estado de Pernambuco, onde foram 

constatados severos prejuízos em pomares comerciais de goiabeira. 

Entretanto, na época foi relacionada à espécie M. incognita raça 2 devido a 

semelhança da configuração perineal averiguada em análises de laboratório 

(Moura e Moura, 1989). Posteriormente, por meio da técnica de eletroforese de 

alfa proteína, esse nematoide foi identificado como M. enterolobii (Carneiro et 

al., 2001).  

Os danos causados por esse nematoide são drásticos, ocorrendo redução 

da área plantada de 6.000 ha em 2000 para 2.500 ha em 2003, totalizando 

uma redução superior a 50% da produção de goiaba (Carneiro et al., 2006a). 

Nesse ano, Almeida et al. (2006), também relataram a presença do nematoide 

M. enterolobii em Vista Alegre do Alto no Estado de São Paulo e no ano de 

2004, em Pirangi e Monte Azul Paulista. No ano de 2005, foi registrado em 

Jaboticabal, SP.  

Um exemplo marcante de danos que o M. enterolobii vem causando para 

a goiabicultura brasileira refere-se aos danos na região do Vale do submédio 
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São Francisco. Moreira et al. (2003), relataram a disseminação do fitoparasito 

comprometendo a produção de lavouras de fruteiras, hortaliças e ornamentais 

nessa região. Segundo os autores, em 49,12% das amostras foi constatada a 

presença do fitonematoides do gênero Meloidogyne spp. As espécies 

identificadas foram M. incognita, M. javanica e M. enterolobii, estando este 

último presente em todas as amostras de goiabeira e não sendo detectada 

atacando nenhuma outra cultura. Os danos causados por M. enterolobii nesta 

mesma região chegaram aproximadamente a 70% de morte das plantas em 

lavouras de goiabeira (Cid e Carneiro, 2007). Para Torres et al. (2007), a 

presença do fitonematoide pode limitar o desenvolvimento das mudas e, em 

determinadas situações, pomares adultos têm sido erradicados com apenas 

quatro anos de idade.  

No Estado do Rio de Janeiro, Lima et al. (2003), constataram a presença 

desse nematoide em lavouras comerciais no município de São João da Barra, 

com 50 a 100% de infestação na área cultivada, o que causou perdas 

significativas, levando os agricultores a erradicar pomares inteiros e mudar de 

atividade.  

De acordo com Carneiro (2003), M. enterolobii foi identificado no Rio de 

Janeiro em pomares de goiabeira cv. ‘Paluma’ com dois anos de idade, sendo 

atribuída a rápida disseminação, principalmente pela comercialização de 

mudas contaminadas.  

Torres et al. (2004),  registraram  a primeira ocorrência de M. enterolobii 

em lavouras de goiabeiras do município Touros (RN), ao avaliar 500 plantas  

cv. ‘Paluma’ com sete anos de idade. Posteriormente, demonstraram a 

presença do nematoide em substratos de mudas produzidas em solos 

provenientes de vegetação nativa da caatinga localizada no município de Açu 

(RN) e fizeram o primeiro registro de M. enterolobii no Ceará, em pomar 

comercial no município de Limoeiro do Norte (Torres et al., 2005a; Torres et al., 

2005b). Torres et al. (2007), registraram dois novos casos no Rio Grande do 

Norte, nos municípios de Assu e Baraúna.  

No Paraná, o primeiro registro de M. enterolobii foi realizado em 2006, 

com relatos do nematoide causando graves prejuízos em lavouras comerciais 

de oito anos de idade no município de Santa Mariana (Carneiro et al., 2006b). 
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Registros de M. enterolobii no Estado do Piauí foram feitos primeiramente 

por Silva et al. (2006), em lavouras do município de Parnaíba.  

Relatos de nematoides foram feitos em lavouras comerciais de goiabeira 

de um ano de idade, com a cv. ‘Paluma’ consorciada com mamoeiro (Carica 

papaya L.) cv. Formosa, no município de Formosa (GO). Nessa pesquisa, 

Siqueira et al. (2009) utilizaram marcadores moleculares para identificar a 

espécie M. enterolobii como parasita das goiabeiras. 

Charchar et al. (2009), relataram a primeira ocorrência desse 

fitonematoide em lavouras de goiabeira cv. ‘Paluma’ em pomares localizados 

no município de Porto Nacional (TO), o que pode comprometer o 

desenvolvimento da fruticultura no Estado. 

No Estado do Maranhão, lavouras de goiabeira da localidade de Vila 

Maranhão em São Luiz apresentaram sintomas típicos de meloidoginose com 

30% de morte de plantas em um pomar, sendo identificado pela primeira vez o 

M. enterolobii (Silva et al., 2008).  

O primeiro registro do nematoide no Estado da Paraíba foi feito nos 

municípios de Aparecida e logo depois em Sousa no ano de 2004 em lavouras 

de goiabeira cv. ‘Paluma’. Posteriormente, outros relatos foram feitos na 

Estação Experimental de Aparecida da Empresa Estadual de Pesquisa 

Agropecuária (EMEPA-PB), em que raízes de goiabeira apresentando galhas 

foram analisadas, e feita a constatação da espécie M. enterolobii. Novos focos 

dessa espécie foram registrados na Paraíba e atualmente os municípios de 

Uiraúna, São João do Rio do Peixe e os demais municípios desse Estado se 

encontram infestados pelo nematoide que vem causando danos a 100% da 

produção (Lopes et al., 2010).  

Plantas de goiabeira com sintomas típicos de nematoides, localizadas em 

lavouras comerciais no norte de Minas Gerais, foram analisadas e foi 

confirmada a presença da espécie M. enterolobii. No referido estudo, o 

parasitismo das plantas por esse fitonematoide foi diagnosticado não apenas 

em plantas de goiabeira, mas também em espécies de plantas invasoras como 

a serralha (Emilia sonchifoli L.), sendo este um fator que pode agravar ainda 

mais a produção de goiaba no Estado. Esse foi o primeiro relato referente ao 

ataque a lavouras de goiabeira na Região de Jaíba, norte de Minas Gerais 

(Neves et al., 2010). 
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O primeiro relato da ocorrência do M. enterolobii no Espírito Santo foi feito 

por Lima et al. (2007), em pomares comerciais localizados no município de 

Pedro Canário. Em 2008, o mesmo autor detectou a ocorrência do nematoide 

em outros municípios desse Estado como Conceição da Barra, Montanha, 

Pinheiros, Boa Esperança, Afonso Cláudio e Cachoeiro de Itapemirim. Nota-se 

a severidade e a rápida dispersão deste nematoide, uma vez que existe um 

curto espaço de tempo entre as ocorrências mais recentes e o seu primeiro 

relato em 2007.  

Todos esses registros denotam as dificuldades que os produtores de 

goiaba vêm enfrentando devido à disseminação de M. enterolobii. Dessa forma, 

torna-se muito importante que medidas preventivas sejam tomadas para que a 

presença deste fitonematoide no pomar não impossibilite a exploração 

econômica da goiabicultura. 

 

2.6. Resistência genética 

 

Segundo Fry (1982), a resistência pode ser definida como “a 

característica de uma planta que restringe o desenvolvimento do patógeno e da 

doença”. A resistência é uma característica herdável e, na natureza, o nível de 

resistência varia de planta para planta.  

Em busca de variedades com características de resistência, é frequente 

entre fitonematologistas e melhoristas avaliar o comportamento de genótipos 

de plantas em relação à Meloidogyne spp. Assim, apresentando resistente ou 

suscetibilidade reagirá de forma diferente em relação ao parasitismo que são 

definidos por termos a seguir.   

Resistência: descreve o efeito genético da planta, restringindo ou 

prevenindo a multiplicação do nematoide, o que vem a evitar também os 

danos. Frequentemente, plantas que apresentam resistência a nematoides são 

parasitadas por uma quantidade semelhante de juvenis que atacam plantas 

suscetíveis. Portanto, a resistência não evita com que a planta seja parasitada 

pelos juvenis de nematoide (Reynolds et al., 1970; Trudgill, 1991; Windham e 

Williams, 1994; Pedrosa et al., 1996).        

Uma vez no interior dos tecidos radiculares de plantas resistentes, os 

nematoides podem ter diferentes tipos de reações, assim, dependendo da 
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combinação nematoide-hospedeira os juvenis podem morrer logo em seguida 

após sair do sistema radicular, iniciar o desenvolvimento com aumento de 

volume do corpo, mas sem o desenvolvimento do primórdio genital, morrer logo 

após penetrar na raiz devido às reações necróticas de hipersensibilidade. 

Poderá ocorrer também um fenômeno denominado por inversão sexual, 

resultando em raízes parasitadas apenas por machos (Moura et al., 1993). 

Tolerância: caracteriza-se pela habilidade que a planta possui em 

suportar ou tolerar o parasitismo do nematoide, assim, mesmo parasitada, a 

planta não sofrerá danos que levem a prejuízos em sua fisiologia.  A planta 

parasitada e sendo tolerante, mesmo que em altas infestações, pode não 

apresentar efeitos ou sofrer pouco. Cabe ressaltar que as características de 

resistência e de tolerância são geneticamente distintas e podem ser herdadas 

separadamente. (Paulson e Webster, 1972). 

Intolerância: uma planta intolerante sofre severos efeitos devido ao 

parasitismo do nematoide, o que acarreta em mau desenvolvimento e baixa 

produtividade da hospedeira. Devido ao desenvolvimento vegetativo afetado 

pelo parasitismo, a taxa de reprodução do nematoide também é afetada 

ocorrendo, na maioria das vezes, a morte da planta. 

Suscetibilidade: a genética da planta permite que o nematoide se 

multiplique livremente, dessa forma a planta apresenta sintomas primários e 

secundários devido ao parasitismo. Nesses casos, aparece no sistema 

radicular uma grande quantidade de galhas e na parte aérea aparecem 

sintomas de amarelecimento entre outros sintomas foliares.     

Imunidade: Sasser (1954), traduzido por Moura (1976), parece ter sido o 

primeiro a definir o termo imunidade relacionando-o a nematoides. Nas 

condições que favorecem a infecção, não ocorre a penetração do nematoide, 

tratando-se assim, de uma planta com características de imunidade. É 

importante mencionar que a maioria da plantas consideradas resistentes ou 

não hospedeiras são parasitadas por nematoides, muitas vezes, na mesma 

proporção das plantas consideradas suscetíveis. Por tanto, o termo imunidade 

deve ser empregado nos casos em que não é averiguada no sistema radicular 

a reprodução do nematoide. 

Muitos pesquisadores buscam aprimorar estratégias de manejo ao M. 

enterolobii, dentre elas destacam-se, controle biológico com fungos, bactérias e 
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nematoides entomopatogênicos, pousio e o uso de nematicidas (Casassa et 

al., 1996; Gueye et al., 1997; Duponnois et al., 1998; Moreira et al., 2001; Brito 

et al., 2004; Carneiro et al., 2004; Souza et al., 2006; Soares et al., 2007; 

Acevedo, 2008). Entretanto, entre as medidas de manejo de fitonematoides o 

uso de cultivares resistentes é sem dúvida a alternativa mais viável e eficiente 

a ser empregada, sendo a ideal dentre os métodos recomendados, uma vez 

que possibilita manter o nível de população de nematoides abaixo do nível de 

danos (Cook e Evans, 1987). Porém, alguns fitonematoides possuem grande 

variabilidade genética e a utilização intensa de genótipos resistentes pode 

ocasionar em quebra da efetividade da resistência devido à pressão de 

seleção. Assim, torna-se primordial que o produtor associe genótipos 

resistentes com outras medidas preventivas. 

O emprego da resistência genética no manejo do nematoide das galhas 

ainda é restrito, devido ao fato de não se encontrar em muitas culturas de 

importância econômica cultivares resistentes e que apresentem características 

desejáveis de produção (Carneiro e Freitas, 2006). No Brasil, muitas pesquisas 

são realizadas com a finalidade de desenvolver materiais genéticos resistentes 

aos nematoides, com uma maior atenção aos nematoides do gênero 

Meloidogyne spp.  

Outro fator que dificulta o uso de resistência genética no controle de 

fitonematoides, considerando as culturas perenes, é a necessidade de muitos 

anos de pesquisa e experimento a campo. Também, muitas cultivares pode 

apresentar restrições de desenvolvimento em determinadas regiões devido aos 

fatores edafoclimáticos (Freitas et al., 2001). 

A utilização de porta-enxertos de uma espécie da família Myrtaceae que 

apresente características agronômicas de resistência ao nematoide M. 

enterolobii pode ser uma alternativa a ser empregada no manejo deste 

fitopatógeno. Segundo Hartman et al. (1997), um grande número de materiais 

pode possuir características genéticas distintas, porém ao apresentarem 

afinidades morfofisiológicas, serão bem maiores as chances de compatibilidade 

na enxertia entre diferentes espécies do gênero Psidium.  

Muitos trabalhos sobre resistência de goiabeiras e araçazeiros 

Meloidogyne spp. já foram realizados, todavia, percebem-se muitas variações 

nas metodologias a serem empregadas na classificação de resistência dos 
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genótipos (Miranda, 2011). Um dos critérios mais apropriados para avaliar a 

resistência a fitonematoides é dimensionar as taxas reprodutivas dos mesmos 

em seus hospedeiros (Salgado et al., 2005).  

Com o objetivo de se buscar resistência de Psidium spp. a M. enterolobii 

Carneiro et al. (2007) encontraram resistência moderada em plantas de P. 

friedrichsthalianium e três acessos de P. cattleyanum foram considerados 

imunes ao ataque deste nematoide. 

Em estudos realizados em avaliações de dezesseis genótipos de 

goiabeira quanto à resistência M. incognita raça 1 e à M. enterolobii, Maranhão 

et al. (2001), encontraram quatro genótipos moderadamente resistentes à M. 

incognita e dois moderadamente resistentes à M. enterolobii, de acordo com a 

escala proposta por Moura e Regis, (1987). 

A procura por fontes de resistência a fitonematoides dentro da família 

Mirtaceae tem se tornado mais frequente nas diversas empresas de pesquisas 

e instituições de ensino. Pesquisadores da Embrapa Recursos Genéticos e 

Biotecnologia buscam na biotecnologia possíveis soluções para o problema, 

realizando através da cultura de tecidos a micropropagação de clones de 

araçás selvagens que se mostraram resistentes a M. enterolobii, com o objetivo 

de testar a campo a compatibilidade de enxertia desses araçás com cultivares 

comerciais de goiabeira P. guajava L. e posteriormente, disponibilizá-los de 

maneira mais rápida e econômica (Cid e Carneiro, 2007). 

Avaliando-se acessos de araçazeiros e goiabeiras da Coleção de Plantas 

Frutíferas Nativas e Exóticas da Unesp/FCAV e acessos de araçazeiro de 

fragmentos de matas nativas do Nordeste do Estado de São Paulo e Triângulo 

Mineiro, Almeida et al. (2009) encontraram três acessos de Psidium sp. e um 

de Eugenia com resistência ao M. enterolobii. 

Em pesquisas com acessos de goiabeira e araçá, Burla et al. (2007) não 

encontraram materiais resistentes a M. enterolobii entre as goiabeiras 

analisadas, já em araçás foi verificada.  

Trabalhando com araçás e goiabeiras cv. ‘Paluma’ e ‘Pedro Sato’, Araújo 

et al. (2008) encontraram resistência moderada a M. enterolobii apenas nos 

acessos de araçá, que foi altamente compatível quando utilizado como porta 

enxerto em goiabeiras das duas variedades. 
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Diante dos trabalhos explanados, é evidente o esforço dos pesquisadores 

na procura de fontes de resistência dentro da família Mirtaceae ao M. 

enterolobii, todavia não foram encontrados, até o momento, exemplares de P. 

guajava L. com tais características, porém foi detectada apenas em araçás. 

Portanto, torna-se importante a continuidade dos trabalhos de melhoramento 

genéticos em busca de goiabeiras com características de resistência a esse 

nematoide.     
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3. MATERIAL E MÉTODOS 
 
3.1. Coleta e germinação do material genético 
 

Foram estudadas progênies de 16 plantas matrizes de goiabeiras 

(Psidium guajava L.) de ocorrência espontânea nos municípios de Alegre (ES) 

e Caparaó (MG). Especificações da localidade dos genótipos podem ser 

obtidas na Tabela 1.  

Preferencialmente, foram amostradas plantas antigas e vigorosas em 

cada região. Em média, foram coletados de quatro a seis frutos por planta, os 

quais foram despolpados e as sementes separadas com água corrente e uma 

peneira de malha fina de aço, sofrendo atrito até a sua separação da polpa. Em 

seguida, as sementes foram secas e armazenadas em sacos de papel em 

refrigerador até serem submetidas a teste de germinação.  

Para o processo de germinação, as placas contendo substrato foram 

esterilizadas a 140°C durante 6 h. Após esse procedimento, foi realizada a 

semeadura no substrato e as placas foram levadas para câmara de 

germinação BOD, entre 20 a 30ºC, com fotoperíodo de 16 horas luz e 8 horas 

escuro, durante todo o período de contagem de germinação, que foram 

realizadas diariamente. O delineamento experimental utilizado foi o 

inteiramente ao acaso com quatro repetições de vinte e cinco sementes cada. 

 

 

Tabela 1 - Genótipos de goiabeira Psidium guajava L. e locais de coleta 

 

*(Rive= distrito de Alegre, *HV= Hospital Veterinário, localizado na área experimental do 
CCAUFES) 

 

 

 

Local 
Nº de 

Genótipos Altitude (m) Latitude Longitude 
Alegre - ES  1 262 m  20º45’40,34”S  41º32’10,66”O  
*Rive - ES   5 114 m  20º45’3,03”S  41º27’48,08”O  
*HV - ES  3 119 m  20º44’47,51”S  41º29’4,25”O  

Caparaó - MG  7 906 m  20º31’23,89”S  41º52’39,70”O  
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3.2. Avaliação da resistência dos genótipos de P. guajava à M. enterolobii. 

   

O experimento, de avaliação fenotípica quanto à resistência, foi instalado 

e conduzido em casa de vegetação localizada na área experimental do Centro 

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

com as coordenadas geográficas 20º45’00.14”S e 41º29’18.66”O.  

As temperaturas médias, máximas e mínimas, medidas na casa de 

vegetação no período que o experimento foi conduzido foram de 35,2 e 33,9ºC, 

respectivamente. Também foram colocados dois termômetros em dois 

recipientes diferentes do experimento para obtenção da temperatura do 

substrato, cujas médias foram: 29.9ºC e 29.6ºC.  

De cada planta matriz, foram obtidas 24 progênies oriundas por 

sementes. Cada uma dessas plantas foi transplantada para recipiente 

individual de 500 mL contendo areia mais substrato na proporção de 2:1 (V:V). 

A inoculação foi realizada quando as plantas estavam com seis meses de 

idade, sendo que as 24 progênies de cada planta foram subdivididas em três 

grupos e cada grupo recebeu concentrações previamente ajustadas com 500, 

2000 e 4000 ovos + J2 de M. enterolobii.  

O inóculo foi obtido a partir de raízes infectadas de goiabeiras cv. 

‘Paluma’ estabelecidos no pomar da fazenda experimental do Incaper de 

Pacotuba (distrito de Cachoeiro de Itapemirim, ES). Essa população foi 

confirmada como M. enterolobii pela técnica de eletroforese de insoensimas. A 

extração do nematoide para inoculação foi realizada segundo a metodologia 

proposta por Hussey e Barker (1973), modificada por Bonetti e Ferraz (1981). 

Uma suspensão aquosa, contendo as respectivas concentrações de inóculo, foi 

aplicada em dois orifícios distintos com aproximadamente 3 cm de 

profundidade próxima ao sistema radicular das plantas, fechando-se esses 

orifícios logo após a inoculação.  

O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado, 

segundo o esquema fatorial com 16 genótipos x 3 concentrações de inóculo x 6 

repetições (1 planta/repetição). Todos os tratos culturais, como adubação e 

controle de pragas e doenças da parte aérea, foram realizados normalmente ao 

longo do experimento de acordo com as necessidades da cultura.  
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Noventa (90) dias após a inoculação realizou-se a avaliação de altura de 

plantas (ALT) e aos cento e trinta e cinco (135) dias as plantas foram retiradas, 

o sistema radicular foi lavado, cortado, identificado e levado para o laboratório 

de Fitopatologia do CCA-UFES, para avaliação das seguintes variáveis: massa 

fresca de raiz (MFR), número de galhas (NG) e população final (PF).  

Após pesagem dos sistemas radiculares, foi feita a quantificação do NG 

por meio da contagem total das galhas de cada raiz. Para obtenção da PF, 

foram utilizados os critérios proposto por Hussey e Barker (1973) modificado 

por Boneti e Ferraz (1981). Para tanto, cada sistema radicular foi triturado em 

pedaços de 2 cm e processado em liquidificador contendo solução de 

hipoclorito de sódio a 5%. O conteúdo foi recolhido em duas peneiras 

acopladas, sendo a peneira superior de 80 mesh recolhendo as partículas mais 

grosseiras e a de 500 mesh retendo os ovos + J2 do nematoide. Depois de 

retido em Becker, o conteúdo foi analisado em câmara de contagem de Peters 

em microscópio estereoscópico, sendo que para cada amostra foram feitas três 

contagens, calculando-se a média entre elas. 

Como forma de classificação dos genótipos quanto à resistência a M. 

enterolobii foram utilizados dois critérios baseados no fator de reprodução (FR), 

determinado pela relação entre Pi (população inicial) e Pf (população final)  

(Fr=Pf/Pi). Os critérios utilizados foram: 

 

(i) Classificação de resistência segundo critério de Oostenbrink (1966): 

 

As plantas com FR<1 são consideradas resistentes, enquanto as que 

apresentam FR>1 são tidas como suscetíveis. 

 

(ii) Classificação de resistência segundo critério de Moura e Régis (1987): 

 

Por esse critério é estabelecido uma porcentagem de redução do FR, 

expressa em porcentagem, em relação à hospedeira com maior valor do FR 

tomada como padrão de susceptibilidade. O cálculo da porcentagem de 

redução é obtido pela seguinte equação: 
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% de redução = 100 - (FR X 100) 
                              (FR padrão) 

 

A partir do valor encontrado por meio da equação, cada planta foi 

classificada de acordo com valores estabelecidos na Tabela 2.  

 

Tabela 2 - Classificação de resistência do hospedeiro estimada de acordo 

com o critério de classificação de Moura e Regis (1987) 

 

Redução do FR (%) Classificação 

0 - 25 Altamente Suscetível (AS) 

26 - 50  Suscetível (S) 

51 - 75  Pouco Resistente (PR) 

76 - 95  Moderadamente Resistente (MR) 

96 - 99  Resistente (R) 

100 Altamente Resistente (AR) ou Imune (I) 
 
 
 

Posteriormente, foram realizadas análises estatísticas com a utilização do 

aplicativo computacional Genes (Cruz, 1997). Os dados foram submetidos à 

análise de variância e as médias agrupadas pelo teste de Scott e Knott, a 5 % 

de probabilidade.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1. Avaliações quanto à resistência com concentrações de inóculo de 

500, 2.000 e 4.000 ovos + J2 de Meloidogyne enterolobii 

 

A partir dos resultados das análises para PF obtidos em função das 

diferentes concentrações de inóculo utilizadas, constatou-se que os melhores 

resultados foram obtidos para a inoculação com 500 ovos + J2 de M. 

enterolobii, visto que para os demais níveis de inóculo foram registrados 

resultados falso-positivos, portanto essas inoculações não foram consideradas 

para as análises de resistência. Resultado semelhante também foi observado 

por Burla et al. (2010), quando observaram que inoculações com 

concentrações elevadas de inóculo como 5.000 a 12.000 ovos/planta podem 

resultar em valores muito reduzidos para FR, fazendo acreditar que indivíduos 

suscetíveis sejam classificados como resistentes. 

Portanto, os resultados para FR dos genótipos inoculados com 2.000 e 

4.000 ovos + J2 de M. enterolobii são mencionados apenas como subsídio 

para as pesquisas em que se buscam fontes de resistência a nematoides. 

 

4.2. Genótipos de Psidium guajava L. inoculados com 500 ovos + J2 de M. 

enterolobii 

Os resultados para FR obtido pelas avaliações das progênies dos 16 

genótipos demonstram comportamentos diferentes entre os genótipos 

estudados quanto à resistência ao M. enterolobii.  

Os genótipos 5, 6 e 7 foram classificados como resistentes ao nematoide 

de acordo com a média geral dos resultados da variável fator de reprodução 

segundo os critérios de classificação de resistência de Oostenbrink (1966) 

(Tabela 3). 
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Tabela 3 - Genótipos de goiabeira (P. guajava L.) originadas por 

sementes inoculadas com 500 ovos + J2 de M. enterolobii. Médias das 

variáveis população final (PF) e do fator de reprodução (FR) e classificação 

quanto à resistência, segundo critérios proposto por Oostenbrink (1966)  

 

GENÓTIPO PF *FR 
*Oostenbrink 

(1966) 

2 1428,6a 2.8 S 
3 1083,3a 2.17 S 

10 1035,7a 2.07 S 
14 1000a 2,00 S 
15 900,0a 1.80 S 
8 892,9a 1.79 S 

12 857,1a 1.71 S 
16 750,0b 1.50 S 
11 678,6b 1.36 S 
4 678,6b 1.36 S 

13 625,0b 1.25 S 
9 535,7b 1.07 S 
1 500,0b 1,00 S 
5 464,3b 0.93 R 
7 428,6b 0.86 R 
6 416,7b 0.83 R 

Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott, a 
5% de probabilidade.  
*FR = PF / 500. Oostenbrink (1966): R (resistente) e S (suscetível). 
 
 
 

Em trabalhos realizados por Miranda (2011), avaliando-se acessos de 

goiabeiras e araçazeiros, três acessos de goiabeira cv. ‘Hitigio’, dois acessos 

de goiabeira cv. ‘Século’ XXI e 13 acessos de goiabeira nativa (P. guajava) 

foram classificados como resistentes a M. enterolobii, utilizando o critério 

proposto por Oostenbrink (1966). Neste trabalho também foi encontrado 

resistência em araçás à M. enterolobii.  

Para os genótipos 5 e 6 também foi observado homogeneidade no 

comportamento de suas progênies para variável FR com uma tendência ao 

valor 1 (Tabela 4 e Figura 1), indicando baixa variação genética das progênies 

e sugerindo possível homozigose das plantas matrizes para genes de 
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resistência, uma vez que suas progênies apresentaram baixo valor de FR. 

Observa-se que entre esses dois genótipos, cada um apresentou uma progênie 

com FR<1 (Tabela 4), demonstrando a existência de genes de resistência a M. 

enterolobii dentro das famílias. As demais progênies apresentaram FR=1 

sendo classificadas como suscetíveis segundo critério de Oostenbrink (1966) e 

com resistência moderada pelo critério de Moura e Régis (1987).  

Esses resultados corroboram com os resultados de Maranhão et al. 

(2001), que ao avaliar genótipos propagados por sementes de P. guajava L. 

quanto à resistência aos nematoides M. incognita raça 1 e M. enterolobii, 

encontraram resistência moderada em quatro indivíduos ao primeiro nematoide 

e dois indivíduos também com resistência moderada  ao segundo nematoide, 

pelo sistema de classificação proposto por Moura e Regis (1987).  

O genótipo 7 apresentou maior variação genética, indicado pela 

segregação das progênies em relação aos genótipos 5 e 6. Segundo os 

critérios de Moura e Regis (1987), uma de suas progênies foi classificada como 

pouco resistente com FR=2, quatro progênies moderadamente resistentes com 

FR=1 e duas progênies com FR=0, sendo esta última classificada como 

resistente segundo os critérios proposto por Oostenbrink (1966) e altamente 

resistente segundo critérios proposto por Moura e Régis (1987).  
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Figura 1 - Resultados da variável fator de reprodução (FR=Pf/Pi) de 16  

genótipos de P. guajava L. inoculados com 500 ovos + J2 de M. enterolobii 
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Tabela 4 - Genótipos e respectivas progênies de goiabeiras (P. guajava 

L.) inoculados com 500 ovos + J2 de M. enterolobii.  Médias das variáveis 

população final (PF) e fator de reprodução (FR = Pf / 500). Classificação de 

resistência segundo critérios de Moura e Regis (1987) e Oostembrink (1966) 

 

IDENTIFICAÇÃO DO 
GENÓTIPO PROGÊNIES *PF *FR 

*Moura e Régis 
(1987) 

*Oostenbrink 
(1966) 

 
1 250 0.5 MR R 

 
2 1000 2 PR S 

 
3 500 1 MR S 

1 4 250 0.5 MR R 

 
5 500 1 MR S 

 
6 500 1 MR S 

 
7 500 1 MR S 

      

 
1 1000 2 PR S 

 
2 3000 6 AS S 

 
3 1500 3 S S 

2 4 500 1 MR S 

 
5 500 1 MR S 

 
6 1000 2 PR S 

 
7 2500 5 AS S 

      

 
1 1500 3 S S 

 
2 500 1 MR S 

 
3 1500 3 S S 

3 4 2000 4 S S 

 
5 500 1 MR S 

 
6 500 1 MR S 

      

 
1 250 0.5 MR R 

 
2 500 1 MR S 

 
3 1000 2 PR S 

4 4 1500 3 S S 

 
5 500 1 MR S 

 
6 500 1 MR S 

 
7 500 1 MR S 
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IDENTIFICAÇÃO DO 
GENÓTIPO PROGÊNIES *PF *FR 

*Moura e Régis 
(1987) 

*Oostenbrink 
(1966) 

 
1 500 1 MR S 

 
2 500 1 MR S 

 
3 500 1 MR S 

 
4 500 1 MR S 

5 5 500 1 MR S 

 
6 250 0.5 MR R 

 
7 500 1 MR S 

      

 
1 0 0 AR R 

 
2 500 1 MR S 

 
3 500 1 MR S 

6 4 500 1 MR S 

 
5 500 1 MR S 

 
6 500 1 MR S 

      

 
1 500 1 MR S 

 
2 0 0 AR R 

 
3 500 1 MR S 

7 4 1000 2 PR S 

 
5 500 1 MR S 

 
6 500 1 MR S 

 
7 0 0 AR R 

      

 
1 500 1 MR S 

 
2 1750 3.5 S S 

 
3 500 1 MR S 

8 4 1500 3 S S 

 
5 1000 2 PR S 

 
6 500 1 MR S 

 
7 500 1 MR S 

      

 
1 500 1 MR S 

 
2 500 1 MR S 

 
3 500 1 MR S 

9 4 0 0 AR R 

 
5 750 1.5 PR S 

 
6 1000 2 PR S 

 
7 500 1 MR S 
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IDENTIFICAÇÃO DO 
GENÓTIPO PROGÊNIES *PF *FR 

*Moura e Régis 
(1987) 

*Oostenbrink 
(1966) 

 
1 1500 3 S S 

 
2 250 0.5 MR R 

 
3 2500 5 AS S 

10 4 1000 2 PR S 

 
5 500 1 MR S 

 
6 500 1 MR S 

 
7 1000 2 PR S 

      

 
1 750 1.5 PR S 

 
2 500 1 MR S 

 
3 500 1 MR S 

11 4 500 1 MR S 

 
5 500 1 MR S 

 
6 500 1 MR S 

 
7 1500 3 S S 

      

 
1 500 1 MR S 

 
2 1000 2 PR S 

 
3 1500 3 S S 

12 4 1500 3 S S 

 
5 1500 3 S S 

 
6 0 0 AR R 

 
7 0 0 AR R 

      

 
1 250 0.5 MR R 

 
2 500 1 MR S 

 
3 1000 2 PR S 

13 4 500 1 MR S 

 
5 1000 2 PR S 

 
6 500 1 MR S 

      

 
1 500 1 MR S 

 
2 500 1 MR S 

 
3 2500 5 AS S 

14 4 1000 2 PR S 

 
5 1500 3 S S 

 
6 0 0 AR R 
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IDENTIFICAÇÃO DO 
GENÓTIPO PROGÊNIES *PF *FR 

*Moura e Régis 
(1987) 

*Oostenbrink 
(1966) 

 
1 1500 3 S S 

 
2 1000 2 PR S 

 
3 1000 2 PR S 

15 4 500 1 MR S 

 
5 500 1 MR S 

      

 
1 500 1 MR S 

16 2 500 1 MR S 

 
3 1000 2 PR S 

 
4 1000 2 PR S 

*Médias de 6 repetições. Moura e Régis (1987): AS (Altamente Suscetível), S (Suscetível), PR 
(Pouco Resistente), MR (Moderadamente Resistente) e AR (Altamente Resistente). 
Oostenbrink (1966): R (resistente) e S (suscetível). 

 

 

Em nove das dezesseis progênies avaliadas, foi encontrada pelo menos 

uma planta resistente segundo critérios de Oostenbrink (1966), entretanto, 

considerando a média do genótipo apenas as plantas 5, 6 e 7 foram 

consideradas resistentes de acordo com este critério (Tabela 3). Os genótipos 

1 e 12 não foram considerados, em média, resistentes de acordo com o critério 

de Oostenbrink. Entretanto, esses dois genótipos como também o genótipo 7, 

foram os únicos que apresentaram cada um, duas progênies classificadas 

como resistentes de acordo com esse critério (Tabela 4). Assim, devido a 

esses resultados, são genótipos que devem ser reavaliados nos testes de 

resistência. 

De acordo com a proposta deste estudo e considerando o comportamento 

dos genótipos 5, 6 e 7 em relação à reação ao M. enterolobii, essas matrizes 

se constituem em materiais com grande potencial para serem utilizadas em 

estudos na área do melhoramento genético, uma vez que dentro das famílias 

encontrou-se indivíduos com valores de FR <1, permitindo inferir sobre a 

existência de genes de resistência em P. guajava. A identificação de genótipos 

como estes são importantes em trabalhos de pesquisas, objetivando obter 

genótipos resistentes homogêneos e estáveis, identificar diferentes genes e 

alelos para a característica e, finalmente, piramidar genes de resistência. 

Outro fator importante está na possibilidade de se trabalhar também com 

aquelas progênies que apresentaram valores de fator de reprodução igual ou 
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próximo a um. Esse argumento justifica-se, pois de acordo com Miranda 

(2011), mesmo progênies consideradas moderadamente resistentes ou 

suscetíveis podem ser utilizadas em trabalhos a campo com cruzamentos por 

apresentar certa tolerância e/ou resistência aos problemas fitossanitários 

causados pelo patógeno oportunista Fusaruim solani, além da possibilidade 

desses genótipos serem capazes de interferir na velocidade de 

desenvolvimento do nematoide.  

Segundo argumentos desse mesmo autor, existe uma falha no critério de 

classificação proposto por Moura e Régis (1987), por classificar progênies com 

base em um fator de reprodução relativo, assim uma progênie altamente 

suscetível padrão e com valor de fator de reprodução alto arrastaria todas as 

demais na escala de resistência. Dessa forma, o pesquisador classifica 

progênies resistentes com fator de reprodução elevado. Entretanto, ressalta-se 

que valores de fator de reprodução muito altos encontrados pelo autor não 

foram registrados no presente trabalho.   

Os genótipos 1, 4, 9, 10, 12, 13 e 14 apresentaram os valores das médias 

para a variável FR superior a 1 (um) (Tabela 3) caracterizando, segundo critério 

de classificação de Oostenbrink (1966), suscetíveis ao nematoide. Entretanto, 

ao analisar as progênies, observa-se uma variação na reação ao nematoide, 

uma vez que algumas progênies desses genótipos apresentaram valor de fator 

de reprodução inferior a 1 (um) (Tabela 4 e Figura 1), evidenciando a 

segregação de genes para resistência em progênies de plantas matrizes 

possivelmente suscetíveis.   

A variabilidade notada nesses genótipos certamente está relacionada ao 

tipo de polinização de P. guajava L., sendo o conhecimento dessa 

característica de fundamental importância para estudos de melhoramento 

genético. Nessa espécie, a autopolinização ocorre logo após a abertura do 

botão floral com grãos de pólen viáveis antes, durante e após a antese, sendo 

o estigma receptivo 48 horas após a antese (Balasubramanyan e Rangaswani, 

1959; São José e Pereira, 1987). Porém, sabe-se que a reprodução da 

goiabeira ocorre por polinização cruzada em taxas variando de 25,7 a 41,3% 

(Soubihe Sobrinho e Gurgel, 1962). Assim, os possíveis genes para resistência 

segregando podem ser herdados da planta matriz, como também, provindos de 

outros genótipos estabelecidos próximos aos pontos de coleta. 
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É importante ressaltar que existem alguns fatores que podem estar 

ligados a segregação dos genótipos. Estudos relacionam certos fatores que 

podem influenciar na polinização da goiabeira como a morfologia floral, 

proximidade ou não de fragmentos florestais, variedade de espécies vegetais 

próximas, populações e frequência de insetos visitantes (Degenhardt et al., 

2001; Boti et al., 2005; Guimarães et al., 2009). Os fatores citados estão 

diretamente ligados a taxa de frutificação da goiabeira, o que poderia estar 

relacionado à segregação observada nos diferentes genótipos de P. guajava 

utilizados neste estudo, uma vez que agem direta ou indiretamente na troca de 

material genético.    

Outro fator que também pode influenciar na resistência a Meloidogyne 

spp. é a temperatura. Os limites letais para os nematoides desse gênero são 

de 50 e 0ºC, sendo o ideal de temperatura para o desenvolvimento e 

reprodução do fitonematoide aquelas que variam de 25 a 30°C (Pinochet et al., 

1995; Esmenjaud et al., 1997).  

Comportamento diferente foi observado para as progênies dos genótipos                                                        

2, 3, 8, 11, 15 e 16 que apresentaram valores para FR superiores a 1 (um) 

(Tabela 4), evidenciando a suscetibilidade de todas as progênies ao M. 

enterolobii. O genótipo 2 foi o que se mostrou com a maior variação na reação 

ao nematoide com valores de FR variando de 1 a 6, sendo uma de suas 

progênies, com fator de reprodução igual a 6, utilizada como padrão de 

suscetibilidade, conforme preconiza os critérios de classificação de resistência 

proposto por Moura e Régis (1987). Porém, é importante observar que esses 

genótipos foram suscetíveis ao M. enterolobii, segundo os dois critérios de 

classificação utilizados neste estudo.  

Em estudos realizados por Maranhão et al. (2003), avaliando indivíduos 

segregantes de araçás quanto à resistência a M. enterolobii, não encontraram 

resistência a este nematoide, entretanto, observaram resistência moderada a 

M. incognita e M. javanica, sendo duas progênies classificadas como 

moderadamente resistente para cada um destes nematoides,  de acordo com 

critérios de Moura e Regis (1987).  

Em avaliações de vinte e seis acessos de goiabeira e um de araçá 

produzidos a partir de estacas ou sementes, buscando resistência a M. 

enterolobii, (Burla et al., 2007) verificaram que todos os acessos de goiabeira 
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foram classificados como suscetível e o acesso de araçá apresentou-se como 

moderadamente resistente.  

Resultados de suscetibilidade em acessos de P. guajava ao nematoide 

também foram constatados por Almeida et al. (2009). Neste estudo, foi 

encontrado resistência em três acessos de Psidium sp. e um de Eugenia 

stipitata analisando-se o parâmetro FR=Pf/Pi, conforme critério de Cook e 

Evans (1987), em que plantas com FR<1 foram consideradas resistentes e 

aquelas com FR>1, suscetíveis. Carneiro et al. (2007) avaliaram Psidium spp. 

quanto à resistência ao nematoide e encontraram espécies de P. 

friedrichsthalianium moderadamente resistente e três acessos de P. 

cattleyanum (sin. Psidium littorale) resistentes a M. enterolobii. Neste trabalho, 

foi avaliada também a compatibilidade na enxertia desses acessos com P. 

guajava cv. ‘Paluma’ com resultados de 50% de sobrevivência das plantas 

enxertadas e mantidas em casa de vegetação.  

Os genótipos 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 foram 

considerados suscetíveis de acordo com o critério proposto por Oostenbrink 

(1966) (Tabela 3). Entretanto, apresentaram variações dentro das famílias 

quanto ao comportamento frente ao nematoide (Tabela 4 e Figura 1). Essa 

variação genética é importante para estudos de melhoramento genético de 

plantas, pois as progênies que apresentaram um baixo valor de FR podem 

responder diferentemente ao parasitismo de M. enterolobii dependendo das 

condições ambientais a que são expostas. Assim, a variação genética existente 

nas progênies fornece o material básico para a seleção natural. 

Algumas famílias foram totalmente suscetíveis, entretanto, em 

determinados genótipos, pôde-se perceber variabilidade entre e dentro das 

progênies, uma vez que dentro das famílias de determinados genótipos foram 

encontradas plantas com FR<1. Dessa forma, mesmo que o genótipo 

apresente tendência à suscetibilidade quanto ao nematoide, nota-se que 

devido a essa variabilidade é possível selecionar plantas que apresentem 

resistência a M. enterolobii.  

De acordo com os resultados obtidos neste estudo, existem genes de 

resistência a M. enterolobii em plantas nativas de P. guajava. Assim, há a 

possibilidade de selecionar, a partir desses materiais, plantas que possam ser 

utilizadas com o objetivo de minimizar os problemas fitossanitários 
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relacionados ao nematoide, como o desenvolvimento de cultivares ou porta-

enxertos resistentes ou moderadamente resistentes.  

De fato, as melhores perspectivas de manejo do M. enterolobii se 

concentram em trabalhos que envolvem o melhoramento genético, com o 

desenvolvimento de cultivares ou porta-enxertos resistentes (Campos et al., 

1990; Campos, 1997). Estudos futuros poderão ser realizados com esses 

mesmos materiais para avaliação de resistência a M. enterolobii.  

 

5. Comportamento vegetativo de genótipos segregantes de Psidium 

guajava L. inoculados com diferentes concentrações de Meloidogyne 

enterolobii 

 

5.1. Genótipos de P. guajava L. inoculados com 500 ovos + J2 de M. 

enterolobii 

 

Os resultados médios para as variáveis altura de plantas (ALT), massa 

fresca da raiz (MFR), número de galhas (NG) e população final (PF) de 

nematoides em raízes de progênies de 16 genótipos de P. guajava em 

resposta à inoculação de 500 ovos + J2 de M. enterolobii encontram-se 

discriminados na Tabela 5. 

Os genótipos 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 15 e 16 apresentaram melhor 

desempenho para a característica ALT, sendo o maior valor observado no 

genótipo 11 com 32, 08 cm. Para a variável MFR, os maiores valores foram 

observados nos genótipos 1, 2, 3, 10, 11, 12 e 13 que não diferiram entre si. 

Em relação à característica NG, os maiores valores foram observados para os 

genótipos 2, 8, 10, 11, 12 e 15 que não diferiram entre si (Tabela 5). 

Observou-se uma reação com pouca variação entre os genótipos para as 

variáveis MFR, NG e PF, os quais se encontram sempre dentro do mesmo 

grupo de médias que não diferem entre si, mostrando assim uma 

homogeneidade desses genótipos quanto à reação ao M. enterolobii para essa 

concentração de inoculação, exceção para os genótipos 1, 3, 8, 11, 13, 14, e 

15 (Tabela 5). 

Os genótipos 2 e 13 apresentaram valores para MFR de 8,52 g e 8,87 g,  

respectivamente, não diferindo entre si. Entretanto, para a variável NG, esses 
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mesmos genótipos apresentaram valores de 207,28 e 107,66, respectivamente, 

sendo essa diferença significativa. Comportamento semelhante foi observado 

para PF, em que o genótipo 2 apresentou valor mais alto (PF=1428,57) do que 

o genótipo 13 (PF=625) (Tabela 5). Interessante também observar que a MFR 

do genótipo 15 foi de 5,99 g. Porém, com resultados de 211,6 e 900 para NG e 

PF, respectivamente (Tabela 5).  

Essas comparações mostram que genótipos com valores semelhantes de 

MFR não necessariamente tiveram valores de NG e PF semelhantes. Esses 

resultados podem estar relacionados à existência de variabilidade genética dos 

genótipos associado ao parasitismo do nematoide, o que vem a influenciar no 

desenvolvimento vegetativo e na maior ou menor severidade observada 

através das galhas.   
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Tabela 5 - Genótipos segregantes de Psidium guajava L. inoculados com 

500 ovos + J2 de Meloidogyne enterolobii. Médias das variáveis altura de 

plantas (ALT), massa fresca da raiz (MFR), número de galhas (NG) e 

população final (PF) 

 

GENÓTIPO *ALT (cm) *MFR (g) *NG *PF 

1 22,72b 9,04a 114b 500b 

2 20,97b 8,52a 207,28a 1428,57a 

3 27,83a 10,92a 120,16b 1083,33a 

4 27,07a 7,90b 107,14b 678,57b 

5 25,78a 6,87b 69,42b 464,28b 

6 18,31b 7,29b 66,83b 416,66b 

7 23,27b 7,45b 106,42b 428,57b 

8 28,2a 6,19b 189,28a 892,85a 

9 24,81b 7,06b 110,85b 535,71b 

10 28,4a 10,47a 275,28a 1035,71a 

11 32,08a 8,96a 272,85a 678,57b 

12 31,72a 9,89a 222a 857,14a 

13 31,68a 8,87a 107,66b 625b 

14 20,26b 7,54b 142,33b 1000a 

15 28,22a 5,99b 211,6a 900a 

16 27,46a 8,21b 116,8b 750b 
*Médias de 6 repetições; Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem 
significativamente entre si pelo teste de Scott-Knott, a 5% de probabilidade. 
 

 

5.2. Genótipos de Psidium guajava L. inoculados com 2.000 ovos + J2 de 

M. enterolobii 

 

Os resultados médios para as variáveis ALT, MFR , NG e PF de 

nematoides em raízes de progênies de 16 genótipos de P. guajava L. em 

resposta à inoculação de 2.000 ovos + J2 de M. enterolobii encontram-se 

discriminados na Tabela 6. 

Os genótipos 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, e 16 apresentaram os maiores 

valores para a variável ALT que não diferiram entre si, porém diferiu dos 

demais genótipos, os quais também não diferiram entre si. Quanto à MFR 
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apenas os genótipos 8, 15 e 16 apresentaram valores baixos diferindo dos 

demais genótipos que apresentaram maiores valores. Os genótipos 12, 1, 11, 

2, 15, 9, 16, 6, 8 e 7 apresentaram maiores valores de NG em relação aos 

demais. 

O genótipo 15 apresentou na variável NG um total de 280 e na variável 

PF um total de 1562,5, no entanto, com um valor de MFR de 5,37 g, 

reafirmando que não necessariamente os genótipos com menores valores de 

MFR tiveram menores valores para as variáveis NG e PF. 

Não houve diferença significativa entre os 16 genótipos para a variável 

PF. Fato que pode ter explicação na idade tenra das plantas, portanto com 

limitado volume do sistema radicular para a quantidade de inóculo utilizado, 

uma vez que M. enterolobii é um parasito obrigatório, necessita de substrato 

em volume suficiente para sua multiplicação, o que pode não ter ocorrido 

nestas condições. 
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Tabela 6 - Genótipos segregantes de Psidium guajava L. inoculados com 

2.000 ovos + J2 de Meloidogyne enterolobii. Médias das variáveis altura de 

plantas (ALT), massa fresca da raiz (MFR), número de galhas (NG) e 

população final (PF) 

 

GENÓTIPO *ALT (cm) *MFR (g) *NG *PF 

1 22,38b 9,62a 305,4a 1250a 

2 22,56b 7,93a 280,33a 791,66a 

3 25,15a 10,44a 152,16b 1250a 

4 27,46a 8,25a 175,83b 750a 

5 28,05a 9,72a 101,66b 1541,66a 

6 23,21b 10,11a 249,83a 500a 

7 26,61a 9,70a 234,33a 500a 

8 29,24a 6,93b 247,57a 1142,85a 

9 26,05a 8,96a 271,16a 750a 

10 21,21b 8,80a 182,66b 750a 

11 26,13a 8,82a 300,5a 791,66a 

12 18,2b 7,90a 338,33a 1291,66a 

13 31,74a 11,07a 174,6b 1100a 

14 24,21b 8,78a 193,83b 1666,66a 

15 23,07b 5,37b 280a 1562,5a 

16 26,9a 5,36b 256,8a 650a 
*Médias de 6 repetições; Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem 
significativamente entre si pelo teste de Scott-Knott, a 5% de probabilidade. 
 

 

5.3. Genótipos de P. guajava L. inoculados com 4.000 ovos + J2 de M. 

enterolobii 

 

Os resultados médios para as variáveis ALT, MFR, NG e PF de 

nematoides em raízes de progênies de 16 genótipos de P. guajava L. em 

resposta à inoculação de 4.000 ovos + J2 de M. enterolobii encontram-se 

discriminados na Tabela 7. 

Os genótipos 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 e 16 apresentaram maiores 

valores de ALT em relação aos demais genótipos. Para a variável MFR, os 

genótipos 3 e 9 apresentaram maiores valores diferindo dos demais.  
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Para a variável NG, semelhante ao que foi observado nas concentrações 

de 500 e 2.000 ovos + J2 M. enterolobii, nesta concentração de nematoide, o 

genótipo 15 apresentou valor de MFR igual a 6,47 g. Por outro lado, 

apresentou valor da variável NG igual a 477,75 e PF igual a 1187,5, o que 

demonstra uma tendência desse genótipo quanto ao parasitismo e reprodução 

do M. enterolobii.  

Para a variável NG, os genótipos 8, 11, 7, 4, 2, 14, 1, 3, 5 e 6 

apresentaram os mais baixos valores e os demais genótipos valores 

intermediários.  

Assim como nos genótipos inoculados com 2.000 ovos + J2 de M. 

enterolobii, os genótipos no tratamento com concentração de 4.000 não 

apresentaram diferença significativa para a variável PF. 
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Tabela 7 - Genótipos segregantes de Psidium guajava L. inoculados com 

4.000 ovos + J2 de Meloidogyne enterolobii. Médias das variáveis altura de 

plantas (ALT), massa fresca da raiz (MFR), número de galhas (NG) e 

população final (PF)  

 

GENÓTIPO *ALT (cm) *MFR (g) *NG *PF 

1 26,51a 8,48b 176,85c 750a 

2 25,86a 7,29b 208,6c 800a 

3 29,07a 11,64a 143c 1250a 

4 23,85b 7,84b 211c 750a 

5 20,68b 8,88b 118,2c 650a 

6 16,6b 7,20b 95,8c 833,33a 

7 21,73b 7,93b 218,33c 1583,33a 

8 28,51a 8,09b 227,5c 2125a 

9 25,46a 9,75a 332,5b 1125a 

10 26,08a 7,73b 316,16b 1166,66a 

11 29,74a 9,10b 222,42c 964,28a 

12 26,32a 7,62b 335b 1000a 

13 29,5a 7,72b 275,5b 1250a 

14 21,01b 8,14b 201,16c 500a 

15 31,9a 6,47b 477,75a 1187,5a 

16 28,45a 7,95b 297,25b 1000a 
*Médias de 6 repetições; Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem 
significativamente entre si pelo teste de Scott-Knott, a 5% de probabilidade. 
 

 

As inferências feitas a partir da análise desse tipo de característica são 

complementares ao estudo do parasitismo e efeito do nematoide. Assim, 

embora os resultados de menores valores para as variáveis NG e PF 

observados em alguns genótipos sejam consideráveis, a análise de resistência 

a nematoides requer avaliação do FR obtida através da relação entre Pf e Pi, o 

qual foi discutido em outro tópico neste estudo.  

Foi observado no decorrer do ensaio que as plantas se desenvolveram 

normalmente, assim, o parasitismo do nematoide não afetou o 

desenvolvimento inicial das mudas. Bispo et al. (2009) relatam que a ausência 

de sintomas devido ao ataque de nematoides em um curto prazo, favorece a 

comercialização de mudas de goiabeira infectadas com nematoides. Segundo 
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Lima (2008), o declínio provocado por M. enterolobii em P. guajava leva a 

planta à morte, principalmente no início do pico produtivo, quando as 

goiabeiras encontram-se entre 4 e 5 anos.  

De acordo com os resultados deste estudo, todos os genótipos 

apresentaram formação de galhas (Tabelas 5, 6 e 7), assim, do ponto de vista 

parasitológico, todas os genótipos foram hospedeiros de M. enterolobii. 

Entretanto, observou-se uma reação distinta quanto à reprodução do 

nematoide nos 16 genótipos, considerando-se NG e a PF nas três 

concentrações de inóculo. 

  Essa diferença na severidade demonstra a segregação das plantas, 

indicando assim a existência de variabilidade genética entre os genótipos para 

as diferentes características avaliadas nas três concentrações de inoculação, 

tornando importante uma reavaliação desses materiais com o objetivo de se 

averiguar a presença de genes de resistência a M. enterolobii.  
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6. CONCLUSÕES  

 

Melhores resultados para análise de resistência de P. guajava são obtidos 

na inoculação com 500 ovos + J2 de M. enterolobii. Inoculações com 

concentrações muito elevadas geram resultados falsos positivos. Os resultados 

para FR obtido pelas avaliações das progênies dos 16 genótipos demonstram 

comportamentos distintos entre e dentro das famílias estudadas quanto à 

resistência ao M. enterolobii. Todos os genótipos apresentaram formação de 

galhas, entretanto, o parasitismo de M. enterolobii não afeta o desenvolvimento 

das mudas de goiabeira aos seis meses de idade. Há uma reação distinta 

quanto à reprodução do nematoide nos 16 genótipos analisados e nas três 

concentrações de inóculo, o que indica existência de variabilidade genética 

entre os genótipos para as diferentes características avaliadas. A segregação 

de genes para a resistência foi observada em progênies de plantas matrizes 

suscetíveis.  

De acordo com os resultados obtidos neste estudo, existem genes de 

resistência a M. enterolobii em plantas nativas de Psidium guajava. Assim, há a 

possibilidade de selecionar plantas de goiabeira nativa para o desenvolvimento 

de cultivares ou porta-enxertos resistentes ou parcialmente resistentes a esse 

nematoide.  
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